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АНОТАЦІЯ 

Майковська Вікторія Ігорівна. Теорія і практика формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. 

Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого 

обґрунтовано теоретичні та практичні засади формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах 

вищої освіти.  

Виявлено стан розробленості проблеми формування підприємницької 

компетентності фахівців сфери обслуговування в теорії та практиці 

вітчизняної і зарубіжної освіти. З’ясовано особливості формування 

підприємницької компетентності в умовах економіки знань. Розкрито зміст 

ключових понять «підприємницька компетентність майбутніх фахівців 

сфери обслуговування» та «формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти».  

Узагальнено розуміння терміна «підприємницька компетентність» у 

філософсько-теоретичному, економічному, соціологічному та психолого-

педагогічному аспектах. Констатовано, що відповідна терміносистема 

немає уніфікованих та однозначних визначень. Встановлено, що 

формування підприємницької компетентності у закладах вищої освіти є 

невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців. 

Визначено сутність і структурні компоненти підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. З’ясовано, що 

поняття «підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування» вживається на позначення якісної  характеристики особи, 

що охоплює сукупність здібностей, знань, досвіду, навичок фахівця сфери 
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обслуговування як суб’єкта продуктивних сил, виробничих відносин та 

економічної діяльності. Структуру підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування визначено як єдність чотирьох 

компонентів: інтелектуального, організаційно-комунікативного, 

мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-вольового. 

Обґрунтовано концептуально-методологічні засади формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти. Визначено рівні, підходи та 

принципи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування. Аргументовано багатогранність феномена 

«підприємницька компетентність», що потребує теоретичного обґрунтування 

педагогічної системи і розроблення відповідного теоретико-методичного 

супроводу. 

Розроблено, теоретично обґрунтовано та змодельовано педагогічну 

систему формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти. Доведено, що структурно-

функціональна модель педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування є відкритою і 

динамічною, охоплює педагогічні умови та включає такі складові: цільовий 

блок (відображає мету, завдання, чинники формування, функції та структурні 

складові підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, методологічні підходи, принципи); змістовий блок (забезпечує 

розкриття змісту формування підприємницької компететності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування); технологічний блок (унаочнює доцільні 

методи, технології, форми й види навчання та набуття досвіду на виокремлених 

етапах формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; оцінний блок (висвітлює критерії, показники, рівні й 

результати формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування). Виявлено доцільні за вектором впливу й 
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результативністю для формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування педагогічні умови.  

Визначено критерії (когнітивний, діяльнісний, мотиваційний, 

рефлексивний), їх показники та схарактеризовано рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: низький, достатній, високий, творчий. 

Доведено, що розроблений теоретико-методичний супровід сприяв 

формуванню інтелектуального, організаційно-комунікативного, мотиваційно-

ціннісного та рефлексивно-вольового компонентів підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, що дозволило 

визначити навчальний, коучинговий,  консультативний та адаптаційний 

напрями та чотири етапи (когнітивно-формувальний, особистісно-

розвивальний, рефлексивний і функціонально-діяльнісний) реалізації 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування й забезпечило очікуваний результат: 

сформовану підприємницьку компетентність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Здійснено дослідно-експериментальну перевірку результативності 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти.  Аналіз 

результатів упровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування засвідчив статистичну відмінність обраних сукупностей в 

експериментальних та контрольних групах, позитивну динаміку за кожним 

показником і підтвердив припущення щодо результативності розробленої 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено результативність педагогічної системи формування 
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підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти, яка є відкритою і динамічною, містить взаємопов’язані 

блоки (цільовий, змістовий, технологічний і оцінний); передбачає чотири етапи 

(когнітивно-формувальний, особистісно-розвивальний, рефлексивний, 

функціонально-діяльнісний) формування означеної компетентності, на яких 

відбувається використання традиційних та інноваційних форм (проблемні 

лекції, індивідуальні завдання, практичні заняття у форматі «workshop», 

практика у формі навчального тренінгу, дослідні проєкти), методів 

(проблемний, проєктний, мозкового штурму), технологій (фреймова технологія, 

технологія CDIO-навчання), засобів навчання (освітні ресурси, спеціалізоване 

програмне забезпечення, інтерактивні кейси, навчальні проєкти, 

компетентнісно-орієнтовані завдання) й охоплює педагогічні умови (оновлення 

змісту економічних дисциплін і дисциплін циклу професійної підготовки на 

основі міждисциплінарних зв’язків і увиразнення підприємницького складника; 

упровадження інтерактивних форм і методів навчання з метою стимулювання 

позитивної мотивації студентів до підприємництва як моделі поведінки; 

організація квазіпрофесійної діяльності студентів, яка активізує професійну 

взаємодію із споживачами; моделювання у процесі професійної підготовки 

ситуацій підприємництва для активізації діалогової взаємодії учасників 

підприємницької діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин; створення у 

закладі вищої освіти підприємницько-освітнього середовища з метою 

формування у студентів здатності створювати авторські продукти, прагнення до 

успіху, саморозвитку й самореалізації); обґрунтовано концептуально-

методологічні засади формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування як інтеграцію системного, діяльнісного, 

контекстного, міждисциплінарного, аксіологічного, синергетичного, 

компетентнісного, практико-орієнтованого, інституціонального, інтегративного, 

функціонально-рольового, структурного, праксеологічного, акмеологічного, 

ресурсного підходів; обґрунтовано сутність поняття «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування» як інтегративне 

особистісне утворення, що характеризує здатність фахівця до саморозвитку й 
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самореалізації в ситуаціях невизначеності суспільно-політичних, економічних і 

культурних змін; професійно вмотивовану здатність продукувати ідеї, 

здійснювати пошук ресурсів і можливостей для вирішення соціально-

економічних проблем у сфері обслуговування, створювати на основі набутих 

фахових знань і вмінь культурні, соціальні й економічні цінності, отримувати 

певний матеріальний та нематеріальний зиск відповідно до сформованої 

системи духовно-моральних орієнтирів; розроблено діагностувальний 

інструментарій для визначення рівнів (низького, достатнього, високого, 

креативного) сформованості підприємницької компетентності за критеріями 

(когнітивним, діяльнісним, мотиваційним, рефлексивним) та показниками. 

Уточнено структуру підприємницької компетентності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування як інтегративну сукупність інтелектуального, 

організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-

вольового компонентів; конкретизовано функції (мобілізаційна, планово-

прогностична, організаційно-виконавська, контрольно-діагностувальна, 

регулятивно-корекційна) підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування; уточнено зміст і сутність ключових понять 

дослідження: «підприємництво», «підприємець», «підприємницька діяльність», 

«компетентність», «підприємницька компетентність», «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування», «формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти».  

Подальшого розвитку набули наукові положення теорії і практики 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти; наукові уявлення про сутність, 

структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні у практику роботи закладів вищої освіти 

України навчально-методичного забезпечення педагогічної системи 

формування підприємницької компететності майбутніх фахівців сфери 
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обслуговування, що охоплює навчально-методичні посібники («Інтерактивні 

технології навчання (на прикладі дисципліни «Торговельне 

підприємництво»), «Теоретико-методичні аспекти формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування»); «Методичні рекомендації до застосування фреймової 

технології навчання в дисципліні «Основи підприємництва», «Методичні 

рекомендації до впровадження CDIO Initiative в освітній процес»; навчально-

методичні комплекси дисциплін «Основи підприємництва» та «Торговельне 

підприємництво» (робочі програми; конспекти лекцій; завдання для 

практичних, лабораторних занять, індивідуальні дослідницькі завдання); 

програму спецкурсу «Створення власної історії успіху в підприємництві»; 

програму «Молодь в підприємництві»; Положення про проєктну студію 

Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Положення про 

проведення щорічного конкурсу студентських бізнес-проектів «Молодь в 

підприємництві»; «Освітній хаб «Підприємницький інтенсив» для 

використання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр».  

Результати дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками для практичної реалізації ідей 

інтердисциплінарності, практикозорієнтованості освітнього процесу під 

час навчання нормативних і варіативних дисциплін, планування 

самостійної, індивідуальної роботи студентів; підготовки кваліфікаційних 

робіт для розширення можливостей професійної самореалізації та 

самовдосконалення майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, сфера обслуговування, 

підприємець, підприємницька компетентність, фахівці сфери обслуговування, 

підприємницька компетентність фахівців сфери обслуговування, теоретичні і 

методичні основи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, система формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  
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ABSTRACT 
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The contents of the abstract 

The thesis is a complex research, within which the theoretical and 

practical foundations of future service specialists’ entrepreneurial competence 

formation in higher education institutions are substantiated.  

The state of elaboration of the problem of service specialists’ 

entrepreneurial competence formation in the theory and practice of domestic 

and foreign education is revealed. The peculiarities of the entrepreneurial 

competence formation in the conditions of knowledge economy are clarified.  

The understanding of the term “entrepreneurial competence” in 

philosophical-theoretical, economic, sociological and psychological-

pedagogical aspects is generalized. It is stated that the corresponding 

terminology system does not have the unified and unambiguous definitions. 

The content of the key concepts “entrepreneurial competence of future 

service specialists” and “formation of entrepreneurial competence of future 

service specialists in higher education institutions” is revealed.  

It is established that future service specialists’ entrepreneurial competence 

formation in higher education institutions is an integral part of professional 

training. 

The concept of “entrepreneurial competence of future service specialists” 

is defined as an integrative personal quality that characterizes the ability of the 

specialist to self-development and self-realization in situations of uncertainty of 

socio-political, economic and cultural changes; professionally motivated ability 

to produce ideas, search for resources and opportunities to solve socio-economic 
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problems in the field of services, create cultural, social and economic values on 

the basis of acquired professional knowledge and skills, receive certain tangible 

and intangible benefits in accordance with the established system of spiritual 

and moral guidelines. 

The structure of entrepreneurial competence of the future service 

specialists is defined as the unity of four components – intellectual, 

organizational-communicative, motivational-value and reflexive-volitional. 

The conceptual-methodological foundations of the entrepreneurial 

competence formation of future specialists in the field of service in higher 

education institutions are substantiated. The philosophical, general scientific, 

concrete scientific and technological levels are distinguished. Approaches 

(systems, activity, contextual, interdisciplinary, axiological, synergetic, 

competence, practice-oriented, institutional, integrative, functional-role, 

structural, praxeological, acmeological, resource), levels, principles and factors 

(optimization of the content of professional training through clarification of the 

entrepreneurial component; review of organizational forms and means of 

education based on the world and European experience of preparing students for 

entrepreneurship; professional and psychological-pedagogical training of 

scientific-pedagogical workers, etc.) of future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation are characterized. 

The versatility of the phenomenon of “entrepreneurial competence” is 

argued, which requires a theoretical justification of the pedagogical system of 

entrepreneurial competence formation in future service specialists and 

development of appropriate theoretical-methodological support. 

The pedagogical system of future service specialists’ entrepreneurial 

competence formation in higher education institutions is developed, 

theoretically substantiated and modeled. It is characterized by a certain aim and 

tasks, is based on general scientific and specific principles, methodological 

approaches, covers the relevant blocks, is implemented in stages through 
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modernized content, forms, methods, technologies of professional training in 

higher education institutions.  

It is proved that the structural-functional model of the pedagogical system of 

future service specialists’ entrepreneurial competence formation is open and dynamic, 

and contains interconnected blocks: target (reflects the purpose, tasks, factors of 

formation, functions and structural components of entrepreneurial competence of 

future service specialists, methodological approaches, principles); content (provides 

disclosure of the content of the future service specialists’ entrepreneurial competence 

formation); technological (illustrates appropriate methods, technologies, forms and 

types of training and gaining experience at selected stages of the future service 

specialists’ entrepreneurial competence formation; evaluation (highlights the criteria, 

indicators, levels and results of the future service specialists’ entrepreneurial 

competence formation). The appropriate pedagogical conditions, according to the 

vector of influence and effectiveness of the future service specialists’ entrepreneurial 

competence formation, are determined. 

The criteria (cognitive, activity, motivational, reflexive) and their indicators are 

defined and the levels (low, sufficient, high, creative) of the future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation are characterized. 

It is proved that developed theoretical-methodological support contributed to 

the formation of intellectual, organizational-communicative, motivational-value and 

reflexive-volitional components of future service specialists’ entrepreneurial 

competence. The educational, coaching, consultative and adaptive directions and four 

stages (cognitive-molding, personal-developmental, reflexive and functional-activity) 

of realization of the pedagogical system of future service specialists’ entrepreneurial 

competence formation are defined, which provided the expected result: formed 

entrepreneurial competence of future service specialists. 

An experimental verification of the effectiveness of the pedagogical system of 

future service specialists’ entrepreneurial competence formation in higher education 

institutions has been carried out. The diagnostic methods have been selected, adapted 

or developed for each indicator of future service specialists’ entrepreneurial 

competence formation. 
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The analysis of the results of implementation of the pedagogical system of 

future service specialists’ entrepreneurial competence formation has shown 

statistical difference of selected samples in experimental and control groups, 

positive dynamics for each indicator and confirmed assumptions about the 

effectiveness of the developed pedagogical system of future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation in education institutions. 

The scientific novelty of the research results lies in the fact that for the 

first time: the effectiveness of the pedagogical system of future service 

specialists’ entrepreneurial competence formation in higher education 

institutions have been developed, theoretically substantiated and experimentally 

tested. This system is open and dynamic, contains interconnected blocks (target, 

content, technological and evaluation); provides four stages (cognitive-molding, 

personal-developmental, reflexive, functional-activity) of the specified 

competence formation, during which the use of traditional and innovative forms 

(problem lectures, individual tasks, practical classes in the format of 

“workshop”, practice in the form of training, research projects), methods 

(problem-based, project-based, brainstorming), technologies (frame technology, 

CDIO-learning technology), teaching aids (educational resources, specialized 

software, interactive cases, educational projects, competence-based tasks), and 

covers pedagogical conditions (updating the content of economic disciplines 

and disciplines of the professional training cycle based on interdisciplinary links 

and clarification of the entrepreneurial component; introduction of interactive 

forms and methods of teaching to stimulate students’ positive motivation to 

entrepreneurship as a model of behavior; organization of quasi-professional 

activities of students, which intensifies professional interaction with consumers; 

modeling in the process of professional training of business situations to 

intensify the dialogic interaction of business participants on the basis of subject-

subject relations; creation in the institution of higher education of business and 

educational environment for the purpose of formation in students of ability to 

create author’s products, aspiration to success, self-development and self-

realization). The conceptual-methodological foundations of future service 
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specialists’ entrepreneurial competence formation are defined as integration of 

systems, activity, context, interdisciplinary, axiological, synergetic, 

competence, practice-oriented, institutional, integrative, functional-role, 

structural, praxeological, acmeological, resource approaches. The essence of the 

concept of “entrepreneurial competence of future service specialists” is 

substantiated as an integrative personal quality, which characterizes the ability 

of the specialist to self-development and self-realization in situations of 

uncertainty of socio-political, economic and cultural changes; professionally 

motivated ability to produce ideas, search for resources and opportunities to 

solve socio-economic problems in the field of services, create cultural, social 

and economic values on the basis of acquired professional knowledge and skills, 

receive certain tangible and intangible benefits in accordance with the 

established system of spiritual and moral guidelines. The diagnostic tools for 

determining the levels (low, sufficient, high, creative) of the entrepreneurial 

competence formation according to criteria (cognitive, activity, motivational, 

reflexive) and indicators are developed. 

The structure of the entrepreneurial competence of the future service specialist 

as an integrative set of intellectual, organizational-communicative, motivational-value 

and reflexive-volitional components is specified; the functions (mobilization, 

planning-prognostic, organizational-executive, control-diagnostic, regulatory-

correctional) of the future service specialists’ entrepreneurial competence are 

specified; the content and essence of the key research concepts are clarified: 

“entrepreneurship”, “entrepreneur”, “entrepreneurial activity”, “competence”, 

“entrepreneurial competence”, “entrepreneurial competence of future service 

specialists”, “future service specialists’ entrepreneurial competence formation in 

higher education institutions”. 

The scientific provisions of the theory and practice of future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation in higher education institutions and scientific 

representations about the essence, structure, criteria and level features of the future 

service specialists’ entrepreneurial competence formation have been further 

developed. 
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The practical significance of the results of the study lies in developing and 

implementing in practice of the higher education institutions of Ukraine of 

educational-methodological support for the pedagogical system of future service 

specialists’ entrepreneurial competence formation, including teaching guidelines 

(“Interactive learning technologies” (on the example of the discipline “Trade 

entrepreneurship”), “Theoretical and methodological aspects of future service 

specialists’ entrepreneurial competence formation”; “Methodological 

recommendations for the use of frame learning technology in the discipline 

“Fundamentals of Entrepreneurship”, Methodological recommendations for the 

implementation of the CDIO Initiative in the educational process”); educational-

methodological complexes of the disciplines “Fundamentals of Entrepreneurship” and 

“Trade Entrepreneurship” (work programs; lecture notes; tasks for practical, 

laboratory classes, individual research tasks); the program of the special course 

“Creating one’s own success story in business”; the program “Youth in 

Entrepreneurship”; Regulations on the design studio of the Kharkiv Trade and 

Economic Institute of KNTEU; Regulations on holding the annual competition of 

student business projects “Youth in Entrepreneurship”; “Educational hub 

“Entrepreneurial Intensive” for the use in future service specialists training at the 

educational levels of “bachelor” and “master”. 

The results of the study can be used by scientific-pedagogical workers for the 

practical implementation of the ideas of interdisciplinarity, practical orientation of the 

educational process during the teaching of normative and elective disciplines, 

planning students’ independent, individual work; preparation of qualification works 

for expansion of opportunities of professional self-realization and self-improvement 

of future service specialists. 

Key words: higher education institutions, service sector, entrepreneur, 

entrepreneurial competence, service specialists, entrepreneurial competence of 

service sector, theoretical and methodological bases of future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation, system of future service specialists’ 

entrepreneurial competence formation.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Інтеграція України у світовий 

освітній простір супроводжується впливом глобалізаційних процесів, 

транснаціональністю, мультикультурністю, інтернаціоналізацією та 

європеїзацією. Економічний вимір глобалізації проявляється у формуванні 

економіки знань (knowledge-based economy), що актуалізує підприємництво 

як найбільш економічно продуктивну форму господарювання та форму 

зайнятості.  

Сфера обслуговування є однією з провідних галузей економіки України 

(її частка становить 56,98 % серед інших підприємницьких структур) як за 

кількістю суб’єктів господарювання та самозайнятості, так і за кількістю 

зайнятих у цій сфері осіб. Основними стратегічними цілями розвитку сфери 

обслуговування визначено оптимізацію організаційно-економічної структури 

шляхом активізації діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу в галузі 

туризму й готельно-ресторанної справи, системне підвищення кваліфікації 

фахівців задля створення конкурентоспроможного продукту.  

Перспективні завдання сфери обслуговування має виконувати 

конкурентоспроможний на ринку праці фахівець, здатний як суб’єкт 

підприємницької діяльності надавати якісні послуги готельно-ресторанного й 

туристичного бізнесу на засадах професійної взаємодії зі споживачами, 

створювати культурні, соціальні й економічні цінності, продукувати ідеї 

щодо здійснення пошуку ресурсів і можливостей для вирішення певних 

соціально-економічних проблем у досліджуваній сфері. 

Переосмислення соціальної та професійної місії фахівця сфери 

обслуговування актуалізує необхідність модернізації теоретичних і 

практичних засад формування його підприємницької компетентності в 

закладах вищої освіти. 

Концептуальні положення, що зумовлюють необхідність зростання 

загальнокультурного та професійного рівня, потребу майбутніх фахівців 
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сфери обслуговування у формуванні підприємницької компететності, 

знайшли відображення в нормативно-правових документах, зокрема: у сфері 

освіти – Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), 

Концепції «Нова українська школа» (2016), Національній доктрині розвитку 

освіти (2002), Концепції розвитку економічної освіти (2003), Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року (2013), Концепції державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» (2015); у сфері інноваційної 

діяльності в Україні – Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року (2019); у сфері підприємництва – Програмі Державної 

підтримки підприємництва в Україні (1993 зі змінами 1995), Концепції 

Держаної підтримки розвитку малого підприємництва (1996–2004), 

Державній програмі підтримки молодіжного підприємництва (2002–2005; 

2005–2008; 2008–2011), Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні (2017); у сфері туризму, готельно-ресторанного 

бізнесу й обслуговування – Законі України «Про туризм» (2015), Концепції 

Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 

року (2014), Стратегії розвитку туризму та курортів на період 2026 року 

(2017), а також деяких регіональних документах – Концепції розвитку 

туризму в Харківській обл. до 2020 року (2013), Програмі розвитку 

туристичної галузі м. Львова на 2016–2022 роки (2016), Стратегії активізації 

туристичного потенціалу м. Дніпра (2017) та ін. 

Концептуально-методичні підходи до професійної підготовки фахівців 

у закладах вищої освіти обґрунтовані в роботах О. Ангеловського, 

Р. Долженка, Д. Долгих, Г. Драйдена, Р. Єлагіної, Л. Кайдалової, Д. Кеннеді, 

С. Кожушко, Д. Козлова, Ю. Лянного, О. Локшиної, Н. Побірченко, 

О. Романовського, О. Семеніхіної, О. Семеног, М. Стрельнікова, С. Сисоєвої, 

Р. Токова, Т. Фурман, З. Ханової, І. Юрка та ін. 

Теоретико-фундаментальну складову дослідження становлять праці із 

загальних питань педагогіки, дидактики вищої освіти та професійної 

підготовки (В. Андрущенко, М. Євтух, О. Єременко, О. Козлова, В. Кремень, 
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Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Г. Ніколаї, О. Падалка, О. Реброва, А. Сбруєва, 

О. Сухомлинська, Л. Хомич та ін.); з проблем формування професійної 

компетентності фахівця (В. Адольф, В. Введенський, І. Зязюн, Є. Клімов, 

В. Курок, Л. Мітіна, О. Міхеєнко, О. Овчарук, О. Огієнко, О. Пометун, 

В. Сластьонін, Ю. Татур, Л. Хоружа, О. Чашечникова та ін.).  

Психолого-педагогічні аспекти підприємницької діяльності 

проаналізовані в наукових дослідженнях В. Андріанової, З. Гіптерс, 

І. Демури, О. Зав’ялової, Ю. Пачковского, С. Посохова, В. Шабанової та ін. 

Стан підготовки молоді до підприємницької діяльності розкрито в науково-

методичних працях і монографічних розвідках (М. Бойко, Д. Закатнов, 

Л. Козачок, С. Мельник, Н. Пасічник, Н. Покатиловський, О. Тополь, 

О. Семенюк, О. Щербак та ін.). 

Окрему групу становлять дослідження, присвячені актуальним 

питанням формування підприємницької компетентності учнівської молоді 

(Г. Назаренко, Ю. Кулімова), студентів в Україні (Ю. Баніт, С. Лупаренко) та 

за кордоном (Н. Ткачова, Ду Дзінсюй), майбутніх учителів (О. Земка, 

Н. Кінах, В. Кравець, М. Ляшенко, О. Семеног), фахівців економічного 

профілю (Г. Матукова) та підприємництва (І. Середіна, С. Стеблюк). 

У дисертаціях С. Бабушко, Н. Жорняк схарактеризовано проблеми 

професійної підготовки майбутніх фахівців готельного господарства та сфери 

туризму в закладах вищої освіти Канади і США, Л. Балахадзе – Мексики, 

Л. Єрмак – Нової Зеландії, М. Малишевої – Туреччини, О. Паламарчук – 

Франції. 

Актуальні проблеми формування готовності майбутніх фахівців сфери 

туризму проаналізовано в контексті екскурсійної діяльності (С. Литовка), 

професійної діяльності у сфері соціального туризму (Д. Люта), професійної 

взаємодії зі споживачами туристичних послуг (О. Дишко), професійної 

самореалізації (Т. Колесник, М. Карпович). Значний інтерес становлять 

наукові праці, в яких розглядається процес готовності майбутніх фахівців із 
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готельної та ресторанної справи до професійної діяльності (К. Піцул і 

Ю. Земліна) й організації послуг індустрії гостинності (М. Бабешко). 

Концептуальні положення щодо формування професійної культури 

майбутніх фахівців сфери обслуговування та її складників розкрито в 

наукових працях М. Акентьєвої, Ю. Безрученкова, І. Іозис, Л. Мартиненко, 

О. Нетребіної, Л. Бартош (управлінської культури), В. Димочкіної (правової 

культури), Т. Зубехіної (інформаційної культури), К. Трофімчук (культури 

професійного спілкування). 

У наукових дослідженнях обґрунтовано специфіку професійної 

підготовки та професійної компетентності фахівців сфери обслуговування 

(А. Козак, Л. Короткова, Г. Лоік, Л. Савченко), сфери туризму (В. Сидоров, 

Г. Щука), ресторанного бізнесу (Ю. Павлов), а також окреслено особливості 

комунікативної (Н. Вільчинська, К. Козубенко, О. Нестерова, Л. Руденко), 

соціальної (І. Шпичко), загальнокультурної компетентностей (М. Чорна) 

фахівців сфери обслуговування. 

Водночас аналіз науково-педагогічних праць засвідчує відсутність 

фундаментальних досліджень, у яких було б цілісно обґрунтовано теоретичні 

та практичні засади формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування в умовах економіки знань. Науковий аналіз 

досліджуваної проблеми, а також вивчення стану формування 

підприємницької компетентності фахівців сфери обслуговування в закладах 

вищої освіти дали можливість виявити низку суперечностей, зокрема між: 

- суспільними запитами на підготовку майбутніх фахівців сфери 

обслуговування як суб’єктів підприємницької діяльності, здатних 

надавати якісні послуги готельно-ресторанного й туристичного бізнесу, 

та традиційними підходами до формування їх підприємницької 

компетентності;  

- запитом на фахівців сфери обслуговування як компетентних і 

конкурентоспроможних на ринку праці та реальним рівнем 
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сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування;  

- появою феномена «підприємницька компетентність» та недостатністю 

теоретичних і практичних напрацювань щодо сутності та структури 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; 

- потребою у формуванні підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування та відсутністю цілісної обґрунтованої 

педагогічної системи, яка забезпечує результативність формування 

означеного феномену; 

- необхідністю розробки теоретико-методичного супроводу формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування та традиційним змістом, формами, методами 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

З огляду на потребу розв’язання окреслених суперечностей і 

недостатній рівень розробленості проблеми формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування на теоретичному, 

методологічному та практичному рівнях зумовлений вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Теорія і практика формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до тематичних планів науково-дослідних 

тем Харківського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету «Методика 

формування та використання персонального середовища в контексті 

застосування технологій дистанційного навчання» (ДР № 0114U001579) та 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка «Формування культуромовної 

особистості фахівця в умовах неперервної освіти» (ДР №0118U006585). Тему 
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дисертації затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (протокол № 3 від 29 жовтня 2018 р.), 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології НАПН України (протокол № 3 від 28 травня 2019 р.) 

та уточнено вченою радою Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (протокол № 7 від 28 грудня 2020 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці результативності педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Виявити стан розробленості проблеми формування підприємницької 

компетентності фахівців сфери обслуговування в теорії та практиці 

вітчизняної і зарубіжної освіти та з’ясувати особливості формування 

підприємницької компетентності в умовах економіки знань.  

2. Визначити сутність та структурні компоненти підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

3. Обґрунтувати концептуально-методологічні засади формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти. 

4. Розробити, теоретично обґрунтувати та змоделювати педагогічну 

систему, окреслити педагогічні умови формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти. 

5. Розробити критерії, визначити їх показники та схарактеризувати 

рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти.  

6. Розробити теоретико-методичний супровід та визначити етапи 

реалізації педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти.  
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7. Здійснити дослідно-експериментальну перевірку результативності 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти. 

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження: теоретичні і практичні засади формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти.  

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

зумовлене запитами суспільства на підготовку компетентних, 

конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, які здатні надавати якісні 

послуги готельно-ресторанного й туристичного бізнесу на засадах 

професійної взаємодії зі споживачами, створювати культурні, соціальні й 

економічні цінності, продукувати ідеї щодо здійснення пошуку ресурсів і 

можливостей для вирішення певних соціально-економічних проблем у 

досліджуваній сфері. Процес формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти є 

цілеспрямованим, системним і вимірюваним. 

Концепція дослідження. Формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування як процес 

спроєктовано в межах педагогічної системи, яка характеризується чіткою 

метою та завданнями, ґрунтується на загальнонаукових і специфічних 

принципах та методологічних підходах, охоплює блоки (цільовий, змістовий, 

технологічний, оцінно-результативний), реалізується поетапно через 

модернізований зміст, форми, методи, технології професійної підготовки у 

закладах вищої освіти.  

Концепція дослідження ґрунтується на методологічному, теоретичному 

та практичному концептах. 
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Методологічний концепт відображає реалізацію методологічних 

підходів і принципів. Обґрунтування методологічних засад формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

здійснено на філософському, загальнонауковому, конкретно науковому й 

технологічному рівнях: 

на філософському рівні методологічною основою дослідження є такі 

підходи: системний (забезпечує чітку взаємодію складових педагогічної 

системи); діяльнісний (орієнтує професійну підготовку на формування в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування спроможності діяти в умовах 

конкуренції на ринку праці); контекстний (уможливлює створення освітнього 

середовища, яке формує здатність до вирішення соціально-економічних 

проблем); міждисциплінарний (узагальнює розуміння терміна 

«підприємницька компетентність» у філософсько-теоретичному, 

економічному, соціологічному та психолого-педагогічному аспектах); 

аксіологічний (забезпечує професійне становлення, саморозвиток і 

самореалізацію особистості фахівця сфери обслуговування як підприємця); 

на загальнонауковому рівні – практико-орієнтований підхід 

(уможливлює побудову цілісного освітнього середовища у трьох вимірах – 

навчальному, рефлексивному й соціально-практичному); компетентнісний 

(забезпечує спрямованість професійної підготовки на досягнення програмних 

результатів навчання, якими є загальні (базові, ключові) та спеціальні 

(предметні) компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування); 

інституціональний (дозволяє у процесі професійної підготовки акцентувати 

увагу на економічних, соціальних, політичних, етичних, правових проблемах 

сучасного підприємництва та пошуку шляхів їх подолання); синергетичний (є 

інструментом моделювання педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування); 

інтегративний (забезпечує цілісність змісту професійної підготовки на основі 

поєднання її складових: фахової, гуманітарної, практичної, науково-

дослідницької); 
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на конкретнонауковому рівні – структурний (дозволяє структурувати 

професійну підготовку фахівців сфери обслуговування й виокремити 

підприємницький складник) і функціонально-рольовий (увиразнює соціальні 

та професійні ролі фахівця сфери обслуговування як підприємця); 

на технологічному рівні – праксеологічний (виступає як основа 

підготовки до результативної підприємницької діяльності в контексті 

професійної); акмеологічний (забезпечує набуття досвіду професійної 

рефлексії фахівця сфери обслуговування як підприємця); ресурсний 

(обґрунтовує вибір необхідних для професійного саморозвитку й 

самореалізації засобів формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування). 

Провідними в процесі формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування є загальнодидактичні (гуманізації 

та гуманітаризації освітнього процесу; єдності теорії та практики, зв’язку 

навчання з життям; орієнтованості вищої освіти на розвиток особистості 

майбутнього фахівця; партнерської взаємодії, діалогічності спілкування 

суб’єктів освітнього процесу; рефлексивності поведінки студентів і 

викладачів; послідовного моделювання цілісного змісту, форм і умов 

діяльності студентів та їх методичного обґрунтування; проблемності змісту 

навчальної діяльності) та специфічні принципи навчання (відповідності 

результатів професійної підготовки фахівця вимогам сфери обслуговування; 

структурованості змісту навчальної та квазіпрофесійної діяльності; 

спадкоємності; інтелектуального розвитку й емоційної забарвленості, 

підприємницько-середовищний).  

Теоретичний концепт пов’язаний з обґрунтуванням поняттєво-

термінологічного апарату дослідження й уточненням основних дефініцій 

дослідження (підприємець, підприємницька діяльність, підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування, формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування); 

теоретичне обґрунтування сутності та структури (інтелектуальний, 
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організаційно-комунікативний, мотиваційно-ціннісний та рефлексивно-

вольовий компоненти) підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування; теоретичне обґрунтування педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування та структурно-функціональної моделі її реалізації в закладах 

вищої освіти; визначення педагогічних умов, критеріїв, показників і рівнів 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти. 

Практичний концепт передбачає експериментальну перевірку й 

упровадження педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування на основі 

модернізації змісту, форм, методів професійної підготовки, упровадження 

інноваційних технологій у освітній процес закладів вищої освіти; розробку 

теоретико-методичного супроводу, що забезпечує формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

за когнітивним, діяльнісним, мотиваційним і рефлексивним критеріями.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань дослідження використано комплекс загальнонаукових методів: 

- теоретичні: аналіз, систематизація, порівняння, узагальнення – для 

виявлення стану розробленості проблеми формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти; уточнення 

поняттєво-термінологічного апарату досліджуваної проблеми; для 

обґрунтування концептуально-методологічних засад і розробки теоретико-

методичного супроводу формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти; 

системний, структурно-логічний, функціонально-компетентнісний аналіз і 

систематизація – для уточнення сутності та структури підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, визначення 

функцій підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 
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обслуговування й чинників її формування, для увиразнення 

підприємницького складника у змісті професійної підготовки; класифікація – 

для визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; абстрагування, 

синтез, структурування, моделювання – з метою розробки, теоретичного 

обґрунтування й моделювання педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти; конкретизація – для окреслення педагогічних умов та 

етапів реалізації педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти;  

- емпіричні: анкетування, тестування, опитування, бесіди, самооцінки і 

експертні оцінки, педагогічний експеримент, ретроспективний аналіз 

власного досвіду роботи в закладі вищої освіти – з метою експериментальної 

перевірки результативності розробленої та теоретично обґрунтованої 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти;  

 - статистичні: методи описової статистики (групування показників і 

побудова графіків, діаграм тощо) та індуктивної статистики (Х
2
-критерію 

Пірсона) для здійснення дослідно-експериментальної перевірки й 

підтвердження вірогідності отриманих результатів. 

 Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено результативність педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти, яка є відкритою і динамічною, містить взаємопов’язані 

блоки (цільовий, змістовий, технологічний і оцінний); передбачає чотири етапи 

(когнітивно-формувальний, особистісно-розвивальний, рефлексивний, 

функціонально-діяльнісний) формування означеної компетентності, на яких 



50 
 

відбувається використання традиційних та інноваційних форм (проблемні 

лекції, індивідуальні завдання, практичні заняття у форматі «workshop», 

практика у формі навчального тренінгу, дослідні проєкти), методів 

(проблемний, проєктний, мозкового штурму), технологій (фреймова технологія, 

технологія CDIO-навчання), засобів навчання (освітні ресурси, спеціалізоване 

програмне забезпечення, інтерактивні кейси, навчальні проєкти, 

компетентнісно-орієнтовані завдання), й охоплює педагогічні умови (оновлення 

змісту економічних дисциплін і дисциплін циклу професійної підготовки на 

основі міждисциплінарних зв’язків і увиразнення підприємницького складника; 

упровадження інтерактивних форм і методів навчання з метою стимулювання 

позитивної мотивації студентів до підприємництва як моделі поведінки; 

організація квазіпрофесійної діяльності студентів, яка активізує професійну 

взаємодію із споживачами; моделювання у процесі професійної підготовки 

ситуацій підприємництва для активізації діалогової взаємодії учасників 

підприємницької діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин; створення у 

закладі вищої освіти підприємницько-освітнього середовища з метою 

формування у студентів здатності створювати авторські продукти, прагнення до 

успіху, саморозвитку й самореалізації); обґрунтовано концептуально-

методологічні засади формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування як інтеграцію системного, діяльнісного, 

контекстного, міждисциплінарного, аксіологічного, синергетичного, 

компетентнісного, практико-орієнтованого, інституціонального, інтегративного, 

функціонально-рольового, структурного, праксеологічного, акмеологічного, 

ресурсного підходів; обґрунтовано сутність поняття «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування» як інтегративного 

особистісного утворення, що характеризує здатність фахівця до саморозвитку й 

самореалізації в ситуаціях невизначеності суспільно-політичних, економічних і 

культурних змін; професійно вмотивовану здатність продукувати ідеї, 

здійснювати пошук ресурсів і можливостей для вирішення соціально-

економічних проблем у сфері обслуговування, створювати на основі набутих 
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фахових знань і вмінь культурні, соціальні й економічні цінності, отримувати 

певний матеріальний та нематеріальний зиск відповідно до сформованої 

системи духовно-моральних орієнтирів; розроблено діагностувальний 

інструментарій для визначення рівнів (низького, достатнього, високого, 

творчого) сформованості підприємницької компетентності за критеріями 

(когнітивним, діяльнісним, мотиваційним, рефлексивним) та показниками. 

Уточнено структуру підприємницької компетентності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування як інтегративну сукупність інтелектуального, 

організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-

вольового компонентів; конкретизовано функції (мобілізаційна, планово-

прогностична, організаційно-виконавська, контрольно-діагностувальна, 

регулятивно-корекційна) підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування; уточнено зміст і сутність ключових понять 

дослідження: «підприємництво», «підприємець», «підприємницька діяльність», 

«компетентність», «підприємницька компетентність», «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування», «формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти».  

Подальшого розвитку набули наукові положення теорії і практики 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти; наукові уявлення про сутність, 

структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні у практику роботи закладів вищої освіти 

України навчально-методичного забезпечення педагогічної системи 

формування підприємницької компететності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, що охоплює навчально-методичні посібники («Інтерактивні 

технології навчання (на прикладі дисципліни «Торговельне 

підприємництво»), «Теоретико-методичні аспекти формування 
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підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування»); «Методичні рекомендації до застосування фреймової 

технології навчання в дисципліні «Основи підприємництва», «Методичні 

рекомендації до впровадження CDIO Initiative в освітній процес»; навчально-

методичні комплекси дисциплін «Основи підприємництва» та «Торговельне 

підприємництво» (робочі програми; конспекти лекцій; завдання для 

практичних, лабораторних занять, індивідуальні дослідницькі завдання); 

програму спецкурсу «Створення власної історії успіху в підприємництві»; 

програму «Молодь в підприємництві»; Положення про проєктну студію 

Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ; Положення про 

проведення щорічного конкурсу студентських бізнес-проектів «Молодь в 

підприємництві»; «Освітній хаб «Підприємницький інтенсив» для 

використання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр».  

Результати дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками для практичної реалізації ідей 

інтердисциплінарності, практикозорієнтованості освітнього процесу під 

час навчання нормативних і варіативних дисциплін, планування 

самостійної, індивідуальної роботи студентів; підготовки кваліфікаційних 

робіт для розширення можливостей професійної самореалізації та 

самовдосконалення майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-

економічного університету (довідка № 114 від 19 червня 2019 р.), 

Чернігівського національного технологічного університету (довідка № 

202 / 08-405 від 04 березня 2020 р.), ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» (довідка № 45-15 / 22-1 від 06 березня 2020 

р.), Національного університету цивільного захисту України (акт від 27 

лютого 2020 р.), Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету (довідка 
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№411 / 01-06 від 26 червня 2020 р.), розглянуто на засіданні Ради Української 

асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти та рекомендовано до 

впровадження в закладах вищої освіти-членах асоціації (довідка від 28 січня 

2020 р.). 

Спецкурс «Створення власної історії успіху в підприємництві» 

висвітлює результати участі авторки дослідження в міжнародному науковому 

проєкті GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey) 

Центру сімейного бізнесу університету Св. Галлена (Швейцарія) з метою 

вивчення структури підприємницької компетентності та чинників її 

формування (довідка від 28.08.2018 за підписом куратора Professor Marina 

Z. Solesvik, PhD, Western Norway University of Applied Sciences). Проміжні 

результати участі дослідниці в міжнародному науковому проєкті GUESSS 

обговорювались на V міжнародному форумі молодих вчених, що проводився 

на базі ЗВО «Білоруський торговельно-економічний університет споживчої 

кооперації» (довідка від 27 травня 2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наведені в дисертації 

автором самостійно. У спільних публікаціях автором: [2] – здійснено аналіз 

ринку освітніх послуг в Україні, виявлення й обґрунтування рис економіки 

знань та її впливу на професійну підготовку, [3] – сформульовано проблему 

розвитку підприємництва в Україні та впливу соціального середовища на 

підготовку молоді до підприємництва, [4] – обґрунтовано доцільність 

застосування методу проєктів у формуванні підприємницької компетентності у 

ЗВО, [5] – обґрунтовано вимоги ринкової економіки до компетентності фахівця 

сфери обслуговування і представлено досвід підготовки до підприємництва із 

застосуванням концепції CDIO-навчання, [6] – проаналізовано стан формування 

в Україні ринкового інституційного середовища активного молодіжного 

підприємництва, [8] – розкрито теоретичні та практичні аспекти використання 

workshop у процесі професійної підготовки; [32] – обґрунтовано вимоги до 

рівня сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування; [33] – розроблено та обґрунтовано структуру 
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підприємницької компетентності фахівців сфери обслуговування, [55] – 

окреслено метод проєктів як інноваційний спосіб формування компетенцій 

майбутніх фахівців. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

результати дослідження оприлюднено на науково-практичних і науково-

методичних заходах різного рівня, зокрема:  

міжнародних: «Innovative potential of socio-economic systems: the 

challenges of the global world. International Scientific-Practical Conference» 

(Lisbon, 2016); «Modernization of socio-economic systems: the new economic 

condition. International Scientific Conference» (Kielce, 2016); V Международный 

форум молодых ученых (Гомель, 2016); «Якість вищої освіти: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального 

закладу» (Полтава, 2016); «Инновационное развитие экономики: 

предпринимательство, образование, наука. ІІІ Международная научно-

практическая Интернет-конференция» (Минск, 2017); VІІ Международный 

Форум молодых ученых (Гомель, 2018); «Молодежное предпринимательство в 

странах восточного партнерства: опыт формирования и перспективы развития. 

Международная научно-практическая конференция» (Батуми, 2018); 

«Інновації та їх місце в модернізації дошкільної та професійної освіти» (Одеса, 

2018); «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 2018); 

«Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 

ХХІ століття» (Суми, 2018); «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на 

сучасному етапі» (Бая-Маре, 2018); «Підприємництво, торгівля: теоретичні 

підходи та практичні аспекти розвитку» (Луганськ, 2018); «Актуальні 

проблеми психології та педагогіки» (Харків, 2018); «Якість вищої освіти: 

компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця» (Полтава, 2018); 

«Тенденції розвитку психології та педагогіки» (Київ, 2018); «Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Конін, 2018); 

«Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного 

застосування» (Львів, 2018); «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні 
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напрямки розвитку України та Польщі» (Воломін, 2018); «Strategy of Quality in 

Industry and Education. XV International scientific conference» (Varna, 2019); «La 

science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll. de papiers 

scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique 

internationale» (Bordeaux, 2019); «Modernization of the educational system: world 

trends and national peculiarities. ІІ International scientific conference» (Kaunas, 

2019); «Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen 

Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den 

Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, NGO 

«Europäische Wissenschaftsplattform» (Dresden, 2019); «Fundamental and applied 

researches: contemporary Scientifical and practical solutions and approaches 

interdisciplinary prospects. International scientific conference» (Banska Bystrica, 

2019); «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін» (Суми, 2019); «Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті» (Харків, 2019); «Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог 

культур як чинник інтеграції» (Варшава, 2019); «Organization and management 

in the services’ sphere. International scientific Internet conference» (Opole, 2020); 

«Tourism of the XXІ century: global challenges and civilization values» (Київ, 

2020); «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (Полтава, 2020);  

всеукраїнських: «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології» (Запоріжжя, 2019); «Українська освіта в контексті інтеграції та 

технологізації» (Дрогобич, 2019). 

Результати дослідження упродовж обговорювалися на засіданнях 

кафедр педагогіки, української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2018–2020 роки). 

Публікації. Основні положення наукового дослідження опубліковано в 

66 наукових працях (із них 57 – одноосібні), серед них: 7 монографій (у тому 

числі 1 – одноосібна, 1 – іноземною мовою); 2 навчально-методичні 

посібники; 2 методичних рекомендації, 4 статті в іноземних виданнях, що 
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включені до наукометричних баз даних; 19 статей у фахових виданнях 

України (з них 2 – іноземною мовою), 29 статей апробаційного характеру, 3 

публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Технологія професійної підготовки майбутніх маркетологів у 

вищому економічному навчальному закладі» зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти захищено у 2013 р. в Інституті вищої 

освіти НАПН України. Матеріали кандидатської дисертації в тексті 

докторської дисертації не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації – 757 сторінок (405 сторінок – основний текст). 

Список використаних джерел – 696 назв (з них – 81 іноземними мовами). 

Робота містить 21 додаток. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

 

1.1. Стан розробленості проблеми дослідження в науковій думці та 

освітньо-виховній практиці 

 

Інтеграційні освітні процеси, динамізм суспільного життя в умовах 

глобалізації зумовлюють пріоритетність завдань вищої школи щодо 

підготовки компетентного фахівця, який швидко адаптується до 

економічних, соціальних і культурних змін у глобалізованому світі (Ворона, 

2018). Нові економічні умови розвитку України, її інтеграція до 

Європейського простору зумовили необхідність підготовки населення до 

участі у здійсненні підприємницької діяльності (Свистун, 2006). Ця проблема 

більш глибоко розглядається в попередніх роботах: «З метою реалізації 

зазначених глобальних цілей ЮНЕСКО як спеціалізована установа ООН з 

питань освіти, науки і культури спільно з Дитячим фондом Організації 

Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та у співпраці з іншими міжнародними й 

національними організаціями запропонували концептуальну модель для 

розробки освітніх програм «Чотиривимірна модель освіти»: учитися знати 

(пізнавати); учитися застосовувати знання (діяти); учитися бути (у злагоді із 

собою); учитися жити разом (у мирі та злагоді з іншими). В умовах 

глобалізації проблема підготовки конкурентоспроможного персоналу набула 

міжнародного значення. Вона є визначальною в діяльності ЮНЕСКО, 

Європейського фонду освіти та Європейського центру розвитку професійної 

освіти і навчання CEDEFOP» (Майковська, 2019ї, с.19; 51).  

Як напрям освіти, що відповідає сучасним викликам, варто визначити 

компетентнісну стратегію (Майковська, 2019ї, с. 8). Питання компетентнісно 

орієнтованої освіти досліджують фахівці ЮНЕСКО, ПРООН, Ради Європи, 



58 
 

Організації економічного співробітництва та розвитку й інших міжнародних 

організацій. Компетентнісний підхід покладено в основу «Європейської 

рамки ключових компетентностей для навчання протягом життя» («The Key 

Competences for Lifelong Learning – A European Framework»). 

Проблема компетенцій обговорювалась на Лісабонській конференції 

(2001 р.), де було складено перелік ключових компетентностей: «За 

результатами дискусій, організованих в рамках проєкту ПРООН (Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй), у рамках проєкту «Освітня політика 

та освіта «рівний-рівному» (2004 р.) українськими педагогами було уточнено 

перелік ключових компетентностей», про це акцентовано у публікації 

(Майковська, 2019, с. 59).  

Поняття компетентностей було запропоноване в європейському 

проєкті TUNING «Налаштування освітніх структур в Європі», який 

виконується Європейською комісією з 2000 р. і відповідно до якого 

запроваджується результатна парадигма освіти (Майковська, 2019ї, с. 33) 

Окрім проєкту TUNING та Європейської Рамки Кваліфікацій, серед 

міжнародних проектів щодо визначення та оцінювання компетентностей та 

професійної підготовки доцільно виокремити  проєкт DeSeCo, який 

«гармонізує з європейською стратегією освіти упродовж життя в аспекті 

визначення кроскультурних ключових компетентностей як таких, що є 

рамковими для довготривалої оцінки компетентностей, необхідних для 

успішного життя і праці в сучасному суспільстві» (дет. Майковська, 2019, с. 

47). З 2008 р. Україна стала урядовим членом Європейського реєстру 

забезпечення якості (EQAR), що накладає на ЗВО обов’язок щодо 

забезпечення рівня якості професійної підготовки (Key Competencies, 2019).  

Аналіз міжнародного інституціонального контенту дозволив виявити 

ступінь розробленості проблеми й засвідчити, що формування 

компетентності майбутніх фахівців в Україні залишається педагогічною 

проблемою; в наукових джерелах спостерігається нечіткість методологічних 

позицій і певна невпорядкованість ключових категорій.  
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У матеріалах Болонського процесутермін «компетентність» та його 

широке впровадження в освітній процес означає зміну парадигми навчання 

та норм оцінювання від суто академічного до комплексної оцінки соціальної 

та професійної підготовленості випускників (Національний Темпус). 

Міжнародні організації (Комісія Ради Європи, ЮНЕСКО, 

Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та освіти)  

розглядають компетентність як «здатність використовувати знання й вміння  

у міжособистісних стосунках і в професійних ситуаціях, що забезпечує 

активне застосування  навчальних досягнень у нових ситуаціях; як 

спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або 

роботу» (Key Competencies, 2019). Академік В. Луговий зазначає, що саме 

«здатність» є найбільш уживаним і ключовим словом для розуміння і 

визначення компетентностей (Луговий, 2009). У Національній рамці 

кваліфікацій (2011) цей термін вживається у такому ж значенні: 

«компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного 

виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особисті якості» (Національна рамка кваліфікацій, 2011). 

Міжнародна комісія Ради Європи трактує компетентності як «загальні 

або ключові вміння, ключові кваліфікації» (Spector J. Michael, 2001).  

Закон України «Про вищу освіту» (2014)  визначає компетентність як 

динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти (Про вищу освіту, 2014).  

Сучасна педагогічна енциклопедія у понятті «компетентність» виділяє 

не лише фахові знання та уміння, а й  особистісні якості: уміння працювати з 

інформацією, вчитися, логічно мислити, здатність до співробітництва тощо 

(Сучасна педагогічна енциклопедія, 2019).  
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Компетентність, зауважує  О. Пометун, – це спеціально структуровані 

(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у 

процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати 

і розв’язувати, незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні 

для певної сфери діяльності (Пометун, 2004, с. 113). На відміну від знань, 

умінь і навичок, що передбачають дію за зразком, за аналогією, 

компетентність, зазначено передбачає досвід самостійної діяльності на основі 

універсальних знань, уміння приймати ефективні рішення у незнайомих 

ситуаціях (Удовиченко, Колінко, 2008, с. 15). 

За А. Хуторським, компетентність «передбачає володіння людиною 

відповідною компетенцією, яка включає її особистісне ставлення до предмета 

діяльності. Компетентна в конкретній галузі людина володіє певними 

знаннями та здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано міркувати  про цю 

галузь й ефективно діяти в ній» (Хуторський, 2019).  

Компетентність, зауважує О. Овчарук, є «актуальним проявом 

компетенції, а компетентнісний підхід в освіті характеризується посиленням 

як практичної, так і гуманістичної та соціальної спрямованості освітнього 

процесу» (Овчарук, 2004). Доцільним є визначення І. Ансоффа, 

запропоноване в роботі «Стратегічне управління» щодо дефініції 

«компетентність»: це талант (здатність), вміння (навички), знання і досвід 

(Ансофф, 1989). Н. Бібік обґрунтовує компетентність як «реальні вимоги до 

засвоєння тими, хто навчається, сукупності знань, способів діяльності, 

досвіду відносин в певній сфері та якостей особистості, яка діє в соціумі» 

(Бібік, 2008). Імпонує характеристика В. Ягупова, стосовно компетентності 

як «підготовленості (теоретичну і практичну), здатність (інтелектуальну, 

діяльнісну та особистісну), а також наявність позитивних ставлень і 

сформованих якостей особи (професійних, особистісних, психологічних 

тощо) щодо певного виду діяльності» (Ягупов, 2012). Т. Стюарт у своїх 

роботах приділяє особливу увагу переведенню компетентності у статус 

інформації, яка впливає на зниження витрат обігу в управлінні. Автор 
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розглядає компетентність, що базується на знанні техніки та технологій та в 

контексті стабілізації горизонтальних бізнес-зв’язків (Stewart, 1997). 

В. Кошелев стверджує, що у загальному вигляді під компетентністю 

розуміють обізнаність, авторитетність у будь-якій галузі; компетентним 

називають підприємця, який володіє ґрунтовними знаннями в галузі бізнесу 

(Кошелев, 2009, с. 78). «Теорія соціального простору» П. Бурдьє орієнтує на 

розуміння компетентності як перерозподілу підприємницьких ресурсів, що 

структурують ієрархію рівнів соціально-філософського управління бізнесом. 

Компетентність пов’язують з конкуренцією технологічних і організаційних 

інновацій, що досягається за допомогою використання соціально-

філософського знання як методології (Бурдьє, 1993, с. 55). На увагу 

заслуговує дефініція компетентності в контексті аналізу Е. Брукінгом 

значущості інтелектуального капіталу в сучасному суспільстві. Дослідник 

зазначає, що компетентність – це ступінь розуміння, що базується на наявних 

підприємницьких знаннях. Це розуміння того, що необхідно для якісної 

підприємницької роботи. Підприємницька компетентність і якість 

виконуваної підприємцями роботи залежать від кількості наявних і 

використовуваних ними знань і умінь в галузі ведення бізнесу (Брукінг, 2001, 

с. 131). 

Отже, приходимо до висновку: більшість авторів під компетентністю 

розуміє «загальну підготовленість, здатність і готовність особистості до дії в 

сфері професійної діяльності, які базуються на знаннях і досвіді, набутих в 

процесі навчання і виховання. У такому трактуванні компетентність орієнтує 

особистість на становлення як суб’єкта життя, культури, професійної та 

підприємницької діяльності, сприяє активній інтеграції в суспільстві та 

засвоєнню багатогранної рольової палітри в процесі життєдіяльності. 

Подібне розуміння унеможливлює застосування чітких критеріїв 

класифікації компетентностей та ускладнює оцінку рівня їх сформованості», 

що зазначається в попередніх роботах (Майковська, 2019ї, с. 13).  
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На підставі сказаного вище можна стверджувати, що поняття 

«професійна компетентність» характеризує «якісний рівень підготовленості 

певної особи до обіймання нею певної посади. Він набувається у процесі 

отримання професійної освіти та стосується конкретної особи як 

майбутнього суб’єкта професійної діяльності» (Майковська, 2019, с. 14).  

На думку І. Зимньої, «професійна компетентність є інтеграційною 

якістю і виявляється у діяльності, поведінці, вчинках людини та 

розглядається як цілісна особистісна якість, що ґрунтується на певному рівні 

розвитку інтелектуальних та мисленнєвих здібностей (аналізу, синтезу, 

порівняння, систематизації тощо); на загально-біологічних властивостях 

випереджання та ймовірного прогнозування дійсності; сукупності необхідних 

для реалізації професійної діяльності особистісних якостей 

(цілеспрямованості, організованості, відповідальності)» (Зимняя, 2004).  

Погоджуємося з дослідниками Л. Нікітіна, Ф. Шагеєва та В. Іванов і 

розуміємо під професійною компетентністю розуміють характеристику 

особистості фахівця, висловлену в єдності його теоретичних знань, 

практичної підготовленості та здатності здійснювати всі види професійної 

діяльності (Майковська, 2020, с. 184).  

В. Ландшеєр характеризує професійну компетентністю як систему, що 

має такі компоненти: соціальна компетентність (здатність до групової 

діяльності і співробітництво з іншими робітниками, готовність до прийняття 

відповідальності за результати своєї праці, володіння прийомами 

професійного навчання); спеціальна компетентність (підготовленість до 

самостійного виконання конкретних видів діяльності, уміння вирішувати 

типові професійні завдання, уміння оцінювати результати своєї праці, 

здатність самостійно набувати нові знання і вміння зі спеціальності); 

індивідуальна компетентність (готовність до постійного підвищення 

кваліфікації та власної реалізації в професійній праці, здатність до 

професійної рефлексії, подолання професійних криз та професійних 

деформацій) (Ландшеер, 1988).  
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Інша точка зору належить О. Новікову, з урахуванням якої дефініцію 

«професійна компетентність» розглядаємо як сукупність двох компонент: 

професійно-технологічної підготовленості, що означає володіння 

технологіями, та компоненти, яка має надпрофесійний характер і є 

необхідною для кожного фахівця (Майковська, 2020, с. 185).  

Слідом за С. Архиповою, Л.Кайдалова професійну компетентність 

визначає як когнітивний компонент підсистем професіоналізму особистості й 

діяльності; сферу професійного ведення, кола розв’язування питань; систему 

знань, яка постійно розширюється і дозволяє виконувати професійну 

діяльність з високою продуктивністю, діючи самостійно й відповідально 

(Л. Кайдалова, 2010, с. 147-149). 

О. Слободянюк під професійною компетентністю розуміє володіння 

спеціальними знаннями, вміннями, навичками, досвідом практичної 

діяльності та здатність застосовувати їх для виконання професійних функцій 

(Слободянюк, 2017б, с.16). Дослідниця наголошує, що сучасні умови ринку 

праці ставлять до фахівців повищені вимоги, які стосуються не лише рівня 

фахових теоретичних знань, але й особистісних якостей. 

Розглядаючи професійну компетентність як психолого-педагогічну 

категорію, В. Лозовецька та ін. зазначають, що професійна діяльність 

сучасного фахівця сфери послуг і туризму пов’язана із розв’язуванням 

складних завдань щодо забезпечення конкурентоспроможності як продукту 

праці, так і підприємства; відтак професійна компетентність тісно пов’язана з 

мисленням у всіх його взаємозв’язках і може спиратись на функціонування 

мислення (Формування професійної компетентності, 2010, с. 48). 

За визначенням Г. Матукової, професійна компетентність фахівця 

відображає неповторність стилю професійної діяльності через спрямованість 

на легкість і швидкість оволодіння новими затребуваними способами 

професійної діяльності задля успішності її виконання (Матукова, 2015б, 

с. 208). На переконання дослідниці, професійна компетентність є складовою 
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професійної підготовки, яка за своєю сутністю має відповідати переліку 

вимог до даної професії.  

 В. Ягупов чітко розмежовує поняття «професійна компетентність» і 

«фахова компетентність». Посилаючись на І. Зимню, В. Ягупов стверджує, 

шо професійна компетентність представлена основними, ключовими 

компетентностями, які забезпечують нормальну життєдіяльність людини в 

соціумі. Вона необхідна для професійного буття особи в ролі професійного 

суб’єкта. Фахова компетентність необхідна особі для її фахового буття як 

суб’єкта фаху (Ягупов, 2012).  

На початку даного дослідження було встановлено: «за «Словником 

іншомовних слів», поняття «фах» є близькими за змістом із поняттями 

«спеціальність» або «професія». Спеціальність конкретизує вузьке і менш 

стійке коло робіт у межах однієї базової професії та може поділятися на 

підтипи чи групи споріднених спеціальностей. Український варіант дефініцій 

«професія», «спеціальність» може бути доповнений близьким терміном 

«фах» (Майковська, 2019, с. 17). У «Новому тлумачному словнику 

української мови» поняття «фах» визначено як вид занять, трудової 

діяльності, що вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування; 

професія, спеціальність, кваліфікація, що є основним засобом до існування; 

справа, в якій хтось виявляє велике вміння, майстерність, хист (Новий 

тлумачний словник української мови, 2006). Таким чином, є підстави 

стверджувати, що фахова компетентність існує у межах певної професії. 

Словникові трактування поняття «фах» і висновки В. Ягупова 

дозволяють побудувати таку логічну послідовність у розумінні даних понять: 

праця – професія – спеціальність – фах. Фахівцем можна вважати того, хто 

досконало володіє якимсь фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання в 

певній галузі; це людина, яка зробила певне заняття своєю професією. У 

психолого-педагогічній літературі поняття «фахова компетентність» 

застосовується вкрай рідко через відсутність трактування даної дефініції в 

законодавчих документах з питань освіти (Майковська, 2019ї, с. 16). 
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У Національній рамці кваліфікацій (2011) зауважується, що  

«Професійна компетентність фахівця є тим, що дозволяє йому задовольняти 

свої особисті потреби на основі професійної діяльності в умовах конкуренції. 

Вища міра прояву професійної компетентності визначається можливостями 

випускників впливати на ринок праці через демонстрацію компетенцій при 

виконанні конкретних робіт і плануванні роботи команди, у тому числі за 

рахунок організації власного бізнесу» (Національна рамка кваліфікацій, 

2011).  

З урахуванням характеристики В. Ягупова і А. Хуторського  

професійної компетентності як сукупності базових та спеціальних і ключових 

компетентностей зосередимо увагу на сутності цих компетентностей, що 

дозволяє наблизитися до аналізу предмету дослідження. Експерти країн-

учасниць міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку 

(OECD англійською мовою або ОЕСР українською) вважають, що «поняття 

ключових компетентностей (key competencies) застосовується для визначення 

таких компетентностей, які дають змогу особистості ефективно брати участь 

у багатьох соціальних сферах і роблять внесок у поліпшення якості 

суспільства та сприяють особистому успіхові. Міжнародна комісія Ради 

Європи зазначає, що ключова компетентність сприяє досягненню успіхів у 

житті та розвитку якості суспільних інститутів; відповідає багатоманітним 

сферам життя» (IEA Graduate Attributes and Professional Competencies, 2019). 

У дослідженні встановлено: С. Шишов та В. Кальней вважають, що 

«ключовою є компетентність, яка відповідає найширшому колу специфіки, 

універсальна для різних видів діяльності й може бути умовно названа як 

«здатність до діяльності» (Шишов, Кальней, Гирба, 2013). І. Зимня, 

досліджуючи природу ключових компетентностей, підкреслює, що 

«ключовими є узагальнено представлені основні компетентності, які 

забезпечують нормальну життєдіяльність людини в соціумі» (Зимня, 2004). 

Беремо до уваги думку О. Пометун, яка наголошує, що: 1) «ключова 

компетентність є об’єктивною категорією, яка фіксує суспільно визнаний 
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комплекс знань, умінь, навичок, відносин певного рівня, що застосовуються в 

широкій сфері діяльності людини. Це здатність людини здійснювати складні 

поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, 

ефективно вирішуючи відповідні проблеми»; 2) «ключові компетентності є 

інтегральними характеристиками якості підготовки суб’єктів навчання, 

пов’язаними з їх здатністю цільового осмисленого застосування комплексу 

знань, умінь, навичок, відносин щодо міждисциплінарного кола проблем» 

(Пометун, 2004). 

Узагальнення викладеного вище на основі попередньо проведених 

нами розвідок дозволяє констатувати, що «основними ознаками ключових 

компетентностей є: поліфункціональність (дає змогу вирішувати різноманітні 

проблеми в різних сферах особистого й суспільного життя); надпредметність 

і міждисциплінарність (такі компетентності можуть бути застосовані у будь-

якій сфері); багатомірність (знання; розумові процеси; інтелектуальні, 

навчальні та практичні вміння; творчі відкриття; емоції; оцінки тощо)» 

(Майковська, 2019ї, с. 59). Н. Бібік зазначає, що «ключові компетентності 

характеризуються спроможністю пов’язувати особистісне й соціальне в 

освіті, відображають рівень комплексного оволодіння сукупністю способів 

діяльності, що створює передумови для розробки індикаторів вимірювання. 

Вони проявляються не взагалі, а в конкретній ситуації. Їх молода людина 

формує під час вивчення групи навчальних дисциплін і засобами 

неформальної освіти, в результаті впливу середовища» (Бібік, 2008). 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки перелік ключових 

компетентностей є предметом дискусій серед науковців та педагогічної 

громадськості. У наших попередніх роботах виявлено, що «проблемі 

дослідження концептуально-методологічних засад структурування груп 

компетентностей присвячені роботи В. Байденка, Е. Зєєра, В. Коваль, 

О. Литовченко, І. Родигіної, Ю. Татур та ін. Приходимо до висновку, що 

дослідники розглядають їх сутність як відповідь на виклики, що стоять перед 

Європою (збереження демократичних принципів відкритого суспільства, 
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сучасні вимоги рику праці, швидкі темпи зміни технологій, нестійкість та 

нестабільність економіки)» (Майковська, 2019, с. 57). 

Результати аналізу наукових праць з даної проблеми на основі 

попередніх розвідок дозволяють зробити висновок, що «ключова 

компетентність уособлює інтегрований результат освітньої підготовки 

людини; має діяльнісну природу; багатоаспектна; має складну психологічну 

структуру. В її структурі є когнітивна, діяльнісна, мотиваційно-ціннісна, 

емоційно-вольова, поведінкова складові. Під ключовими доцільно розуміти 

найбільш універсальні (надпредметні) компетентності, які дозволяють 

індивіду вирішувати широке коло проблем в особистому й суспільному 

житті. Вони мають змінну, динамічну структуру (Майковська, 2019, с. 60). 

З огляду на те, що у мінливому і тісно взаємопов’язаному світі кожна 

людина потребує широкого спектру навичок і компетенцій, які  має постійно 

розвивати протягом усього життя, з урахуванням засад класифікацій, 

запропонованих ЮНІСЕФ та ОЕСР, Європейський парламент і Рада 

Європейського Союзу 17 січня 2018 р. схвалили Рамкову програму 

оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя. 

Основні компетентності, визначені в ній, «спрямовані на створення засад для 

досягнення більш рівноправних і більш демократичних суспільств й 

відповідають потребі в забезпеченні всебічного та сталого розвитку, 

соціальній єдності та демократичності культури» (Ключові компетентності 

для навчання впродовж життя, 2018). 

Відповідно до положень Рамкової програми, ключовими 

компетентностями є ті, які «необхідні всім людям для підвищення 

особистого потенціалу і розвитку, розширення можливостей 

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Вони 

розвиваються в процесі навчання протягом усього життя шляхом 

формального, неформального та інформального навчання». Усі виділені 

компетентності вважаються однаково важливими: кожна з них сприяє 

успішному життю в суспільстві. Аналіз Рамкової програми свідчить: 
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«Означені компетентності можуть застосовуватися у багатьох контекстах і 

комбінаціях. У процесі застосування вони переплітаються й поєднуються: 

розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери, ми 

розвиваємо й пріоритетні для іншої» (дет. див. Майковська, 2019, с. 62). 

У редакції 17 січня 2018 р. Рамкова програма містить інший, ніж у 

попередніх редакціях, перелік: оновлений і зміст, і назви ключових 

компетентностей, визначених Європейським Союзом, серед яких: 

грамотність; мовна; цифрова; соціальна, особиста, навчальна; громадянська; 

науки, технології, інженерії, математики; культурної обізнаності та 

самовираження; підприємницька (Ключові компетентності для навчання 

впродовж життя, 2018). 

Підприємницька компетентність до оновленого переліку уведена 

вперше і в попередніх редакціях була відсутньою. За задумом ЮНІСЕФ та 

ОЕСР, Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу, 

підприємницька компетентність передбачає реалізацію здатності 

організовувати власну трудову та підприємницьку діяльність і працю 

колективу, орієнтуватися в нормах та етиці трудових відносин; аналізувати і 

оцінювати власні професійній можливості, а підприємництво розглядається 

як здатність реагувати на можливості та ідеї і перетворювати їх у цінності 

для інших. Підприємництво має на меті вміння планувати й управляти 

проєктами культурної, соціальної або комерційної цінності.  

Основним орієнтиром для інституціонально обґрунтованого 

розв’язання даної проблеми в українській освіті стали такі міжнародні 

документи, як «Європа 2020» (2010), «Європейська рамка підприємницької 

компетентності» (2016), «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж 

життя» (2018). У ст. 12 Закону України «Про освіту» (2017) серед 11 груп 

ключових компетентностей як один з пріоритетів освіти виділено 

підприємливість та фінансову  грамотність». Наразі українське законодавство 

визначає підприємливість як уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та 
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втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави; як здатність до 

підприємницького ризику (Закон України «Про освіту», 2017). 

У Звіті Eurydice «Навчання підприємливості у навчальних закладах» 

(2016), зазначає Ю. Кузьменко, близько половини країн Європи наразі 

користуються визначенням підприємливості  відповідно до трактування 

Європейських ключових компетентностей (Кузьменко, 2018).  

У концептуальній моделі EntreComp (або Рамці EntreComp) 

наголошується: «підприємливість – це коли Ви користуєтесь можливостями 

та ідеями і втілюєте їх у цінність для інших. Створена таким чином цінність 

може бути фінансовою, культурною або соціальною» (Bacigalupo, 2016).  

 Результати аналізу дослідницьких понять вказують на достатню 

ширину сприйняття даного поняття. Словник російської мови С. Ожегова дає 

таке тлумачення підприємливій людині – це людина, яка вміє зробити що-

небудь в потрібний момент; вона спритна, винахідлива і практична 

(Ожегов, 1985). З урахуванням дослідження Р. Брокгауза, узагальненого у 

праці «Психологія підприємництва», В. Дружинін стверджує, що 

підприємливість – це діяльність, яка демонструє інноваційність, економічну 

творчість, високий ступінь самостійності у виборі шляху просування до 

поставленої мети (Дружинин, 2019). В. Беспалов визначає підприємливість 

як активність, ініціативність, творчість працівників, спрямовані на 

підвищення якості й ефективність прийнятих рішень (Беспалов, 1985). 

І. Сасова та ін. розглядає підприємливість як форму прояву трудової, 

економічної та політичної активності особистості, що виражає її діловитість, 

винахідливість, практичність, відповідальність (Сасова, Аменд, 1988). 

Як властивість особистості, підприємливість спирається на вроджені 

задатки, які в наукових джерелах залежно від галузевої належності 

називають так: «схильність до обміну» (А. Сміт), «додаткова властивість» 

(Г. К. Гінс), «здатність до матеріального самозабезпечення» (Д. Кітова), 

«економічна самоефективність» (І. Котова). У більшості робіт, присвячених 
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цій проблемі, у понятті «підприємливість» як інтегративній якості 

особистості об’єднуються всі підприємницькі риси. Саме ж поняття 

«підприємливість» донедавна в Україні не було складовою ані суспільної, ані 

психолого-педагогічної лексики як чуже і за формою, і за змістом, а тому не 

знайшло широкого відображення в дослідженнях, присвячених розв’язанню 

тих чи інших соціально-економічних проблем (див. дет. Майковська, 2019ї).  

За результатами аналізує наукових джерел встановлено, що 

сформованість у особи підприємливості дозволяє їй піклуватися про власний 

добробут, робити активний внесок у розвиток суспільства, виходити на 

ринок праці як найманий працівник або самозайнята особа, започатковувати 

власну справу чи виводити на вищий рівень підприємство. Як 

компетентність, підприємливість стосується всіх сфер життєдіяльності. У 

даному дослідженні підприємливість трактується як широка і змістовна 

категорія, що відображає особливу суспільну якість людини і впливає на її 

здатність як соціального суб’єкта до цілеспрямованої взаємодії з 

середовищем. Дана якість базується на потребах й інтересах особистості та 

проявляється як певна самодіяльність, спрямована на перетворення різних 

сфер дійсності і самого суб’єкта, виступаючи наскрізною ключовою 

компетентністю. 

О. Чарушина слушно зауважує, що підприємливість є скріпленням 

соціального та індивідуального, і це,  з одного боку, виражає відмінності й 

несхожість кожної людини, а з іншого – характеристику такого рівня її 

розвитку, досягнути якого може лише соціально-активна особистість 

(Чарушина, 2006). Р. Хізрич підприємливість характеризує «незалежністю 

мислення, його нестандартністю, почуттям господаря своєї долі, здатністю 

йти на ризик» (Хизрич, Питерс, 1992). У дослідженнях В. Кузіна 

зазначається, що підприємливість має індивідуально-особистісний характер, 

проявляючись лише в певних економічних, соціальних, політичних та 

правових ситуаціях (Кузин, 1991). Д. Коняєв складниками підприємливості 

називає такі особистісні якості, як схильність до ризику, упевненість в собі, 
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рішучість, цілеспрямованість, самостійність, творчість, організаторські 

здібності, організованість, комунікабельність (Коняев, 1999).  

А. Гельбак зазначає, що підприємливість як рису особистості можна і 

потрібно розвивати, попередньо діагностувавши її наявність чи можливу 

відсутність. Робота в даному напрямку має бути спрямована на утвердження 

бажаної поведінки (Гельбак, 2017).  

Підприємництво, з урахуванням дослідницьких позицій Н. Курячої, є 

особливим видом виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи 

посередництва, який характеризується повною свободою вибору та 

інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного 

ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску 

(Куряча, 2016). На теренах пострадянської України дефініція 

«підприємництво» вживається для характеристики певного виду діяльності 

та для позначення певної суспільної групи, що займається цією діяльністю. У 

другому значенні поняття «підприємництво» вживається на підставі 

уявлення, що підприємець повинен мати цілу низку особливих якостей 

(діловитість, ініціативність, підприємливість тощо), наявність яких є неод-

мінною умовою успішного підприємництва (Майковська, 2020, с. 12).  

З XVII ст., як показує аналіз історичного контенту з означеної 

проблеми, підприємництво характеризувалося як діяльність в умовах ризику. 

Більщ глибоко підприємницьку діяльність як сучасну систему управління 

суб’єктом господарювання в умовах ринкової економіки, яка передбачає 

«створення середовища, необхідного для ефективного функціонування 

даного суб’єкта та розвитку його виробничо-господарської діяльності» 

розглянуто в попередніх роботах «як комплекс умов і сил зовнішнього 

характеру, що постійно змінюються» (Майковська, 2020 ґ, с. 13).  

Можливість виходу вітчизняних господарюючих суб’єктів на світові 

ринки обумовлює потребу в знанні особливостей функціонування на них та 

відповідних практичних навичок. Як показують результати проведеного 

дослідження, серед головних недоліків професійної підготовки майбутніх 
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фахівців в Україні можна назвати «низький рівень мотивації до вияву 

підприємницької ініціативи та недостатній рівень формування готовності до 

підприємницької діяльності, закладені самим змістом професійної освіти, а 

також незадовільну якість формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців. Подолання означених в попередніх наших роботах 

протиріч потребувало переосмислення концептуальних засад формування у 

майбутніх фахівців підприємницької компетентності, яка передбачає 

наявність економічного мислення (розуміння базових економічних і 

фінансових категорій, володіння навиками ефективної господарської 

діяльності, знання чинного господарського законодавства); розвинутої 

мотивації до вияву підприємницької ініціативи; здатність особистості до 

самореалізації, самовдосконалення та соціальної відповідальності 

(Майковська, 2020, с. 13).  

 Як ключова компетентність, підприємницька компетентність є 

складовою професійної компетентності, що забезпечує спрямованість 

діяльності майбутнього фахівця на досягнення успіху у бізнесі й подальшого 

самостійного здійснення професійної діяльності у сфері підприємництва. Для 

більш глибокого розуміння сутності поняття «підприємницька 

компетентність» проаналізуємо поняття «підприємництво», «підприємець» і 

«підприємницька діяльність». 

На основі узагальнення наукових досліджень, проведених 

М. Свєтуньковим та С. Свєтуньковим, нами взято до уваги позиції різних 

дослідників і уточнено сутність підприємництва. Так, виявлено, що Р. Хізрич 

наголошував, що підприємництво – це процес створення нового, що володіє 

вартістю, а підприємець – людина, котра витрачає на це необхідний час і 

сили, бере на себе фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуючи 

в нагороду гроші й задоволення досягнутим. Ф. фон Хайек стверджував, що 

сутність підприємництва – у пошуку й вивченні нових економічних 

можливостей, а тому підприємництво – це модель поведінки, а не вид 

діяльності. Німецький вчений М. Вебер вважав, що підприємницька 
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діяльність є втіленням раціональності (отримання максимальної вигоди від 

використання вкладених коштів і докладених зусиль). У науковий обіг 

поняття «підприємець» ввів Р. Кантільйон у своїй роботі «Нарис про 

загальну природу комерції». Декілька пізніше інтерес до особистості 

підприємця відображено в роботі Г. Р. Ж. Тюрго «Роздуми про створення і 

розподіл багатства», в якій автор відзначав, що саме завдяки підприємцям 

здійснюється процес вільного переливу капіталу між галузями і відбувається 

природне вирівнювання норми прибутку (Светуньков М., Светуньков С., 

2010). Посилаючись на І. Г. Тюнена, В. Автономов вважав, що винагорода 

підприємця є доходом за перейняття на себе ризику через непередбачуваність 

діяльності, який не покриє жодна страхова компанія (Автономов, 1993). За 

Ф. Найтом, підприємець – це господарюючий суб’єкт, який одержує свій 

підприємницький дохід за реалізацію специфічної функції – ухвалення 

рішень в ситуаціях невизначеності. Ф. Хайєк обґрунтував роль підприємця в 

ринкових відносинах як регулятора економічної системи (Хайек, 2004). 

Починаючи з А. Сміта (Сміт, 2001), кожний економіст зображав підприємця 

як рушійну силу економічної системи, своєрідний мотор, на якому лежить 

відповідальність за економічний прогрес. 

На основі узагальнення наукових досліджень (Лазур, 2019), нами 

уточнено сутність дефініціїх «підприємець». Так,  Ж. Бодо стверджував, що 

підприємець «є особою, яка несе відповідальність за власну справу, 

самостійно її планує, контролює, організовує та володіє підприємством». 

Ж. Б. Сей вважав підприємцем особу, яка «з’єднує фактори виробництва з 

метою досягнення максимального соціально-економічного ефект». 

Р. Кантільйон, Д. Макклелланд називали підприємцем людину, що «діє в 

умовах ризику». Ф. Уокер зауважував, що «в справі підприємництва слід 

розрізняти тих, хто просто надає капітал задля отримання відсотків, і тих, хто 

отримує прибуток завдяки своїм підприємницьким здібностям». 

Й. Шумпетер підприємцем вважав людину, що «намагається перетворити 

нову ідею або винахід на успішне нововведення, а підприємництво – силою 
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творчого руйнування, котра діє на ринках, одночасно створюючи нові моделі 

підприємництва» (при цьому творче руйнування забезпечує динамічне й 

довгострокове економічне зростання). З урахуванням дослідницьких позицій 

П. Друкера і А. Шапіро, ми розширили розуміння даної дефініції. Так, 

П. Друкер  стверджував, що підприємець – «людина, яка використовує будь-

яку можливість з максимальною вигодою». А. Шапіро під підприємцем 

розумів людину, яка «несе повну відповідальність за можливу невдачу та все 

ж таки виявляє ініціативу під час участі в соціально-економічних механізмах 

та діє в умовах ризику» (Майковська, 2017).  

Посилаючись на А. Маршалла, Р. Ішутін вважає, що успішність 

підприємця в господарській діяльності обумовлюють його індивідуальні 

особливості та накопичені суспільні й індивідуальні ресурси (Ишутин, 2003). 

Взявши за основу позицію Дж. М. Кейнса, С. Дьошина підприємцем називає 

того, хто в своїх діях керується інстинктом, азартом, оптимізмом; це тип 

господарника, здатного до ризику, упевненого в перспективності своїх дій, 

який прагне досягти кращого соціального статусу. Проте схвалювані ним 

рішення не завжди раціональні та логічно обґрунтовані (Дешина, 2003).  

Приходимо до висновку: підприємець – це людина, котра вміє 

віднаходити нові шляхи, нові можливості вироблення благ, запровадження 

нових ідей, процесів або технологій  (Майковська, 2019ї, с.14-16). Це 

людина, як зауважує С.Аверинцев,  яка знаходить чинникам виробництва 

призначення, а основним елементом підприємництва є здатність до творчості 

(Аверинцев, 1989). У додатку Г представлено еволюцію поняття 

«підприємець» в економічній науці. Узагальнення наведених визначень 

дозволяє констатувати, що підприємцеві властиві: прагнення до прибутку; 

здійснення господарської діяльності в умовах ризику і невизначеності; 

ухвалення рішень, які відповідають наявним  знанням, навичкам і умінням 

(людському капіталу); прагнення спровокувати нестабільність на ринку з 

метою отримання прибутку; прагнення концентрувати капітал; прагнення до 

монополізації ринку. 
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Більш цікавими і дотичними до теми дослідження є визначення 

підприємця і підприємництва в соціологічній науці. В. Кошелев, поділяючи 

думку Р. Зіммеля, стверджує, що підприємець орієнтований не стільки на 

виробництво матеріальних благ і задоволення з їх допомогою людських 

потреб, скільки на прибуток і багатство (Кошелев, 2009).  

М. Вебер у роботі «Протестантська етика і дух капіталізму» 

актуалізував гіпотезу про наявність каузального зв’язку між релігійною 

атмосферою в сім’ї й вибором професії, на підставі чого Р. Єлагіна робить 

висновок, що детермінуючим чинником створення підприємця є 

сформованість в свідомості людини морально-етичного ставлення до праці 

на основі релігії (Елагина, 2017).  

В. Зомбарт, на роботи якого «Євреї і економіка» та «Буржуа» 

посилається В. Кошелев, стверджує, що підприємець, повинен бути 

одночасно завойовником, організатором і торговцем (Кошелев, 2009).  

Погоджуючись із Дж. Арріги, Р. Єлагіна як основну рису характеру 

підприємців виділяє прагнення до постійного нарощування капіталу 

(Елагина, 2017).  

Узагальнення результатів вивчення поглядів вчених-соціологів, 

викладених в додатку Г, дає підстави зробити такі висновки: підприємець є 

продуктом об’єктивного протиріччя між продуктивними силами суспільства і 

його виробничими відносинами; базова риса особистості підприємця – 

прагнення до постійного накопичення і збільшення капіталу; гроші є 

найважливішою цінністю для підприємця, яка не тільки дозволяє оцінити 

наявний капітал та співвіднести його з капіталом інших, але й об’єктивно 

сприймати світ в цілому, робити його більш раціональним та прогнозованим; 

на спрямованість і характер підприємницької діяльності впливають чинники 

неекономічної природи (етика, релігія, спосіб організації життя тощо); 

успішними підприємцями стають ті індивіди, що не обтяжені соціальними й 

культурними зв’язками і стосунками. Саме це дозволяє їм ініціювати 

надприбуткові, але, часом, неморальні і аморальні проекти. 
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Широкий інтерес до фігури підприємця в психологічній науці проявив 

З. Фрейд, який вивчав природу психіки підприємця. Е. Фромм довів, що 

характер людини визначається соціальним оточенням і його внутрішньою 

природою, з позицією яких погоджується В. Кошелев (Кошелев, 2009).  

Характер економічних відносин, наголошує В. Пономаренко, визначає 

не тільки набір ролей в суспільстві, а й систему цінностей. У XXІ ст. 

виникнення могутніх корпорацій зробило затребуваними такі риси 

особистості підприємця, як комунікативність, гнучкість, авантюризм і уміння 

ризикувати (Пономаренко, 2012). 

Дослідження Г. Саймона дозволяють А. Посоховій стверджувати, що 

поведінка підприємця обмежена не лише раціональністю і через психічні 

можливості людини не завжди спрямована на максимізацію корисності 

(Посохова, 2016). 

Узагальнюючи результати досліджень Д. Макклелланда, З. Ханова 

актуалізувала гіпотезу, відповідно до якої підприємці мають більшу потребу 

в досягненні успіху, ніж фахівці, що не займаються підприємництвом. 

Д. Аткінсон і X. Хекхаузен розмежували мотив досягнення успіху і мотив 

уникнення невдачі. На їх думку, характерною особливістю підприємців є 

виражене переважання мотивації досягнення успіху над мотивацією 

уникнення невдач (Ханова, 2012).  

На думці Дж. С. Одіорне базується позиція Є. Дьячкової, що діяльність 

підприємців до раціональних моделей неможливо звести, оскільки сама 

природа товарно-грошових стосунків є ірраціональною. Діяльність 

підприємця ускладнюється «ситуаційними обмеженнями», в умовах яких 

доводиться ухвалювати рішення (Дьячкова, 2003). 

У визначенні поняття «підприємництво» і «підприємець» Р. Токов 

враховує позицію Р. Т. Брокхауза, який стверджував, що успішні підприємці 

характеризуються прагненням до помірного ризику (Токов, 2005). 

К. Е. Вернерід, ґрунтуючись на дослідженнях Р. Брокхауза, дійшов 

висновку, що існує залежність між рівнем самооцінки й рівнем ризику: чим 
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вищою самооцінка, тим вищою вірогідність того, що підприємець візьме 

участь в ризикованій операції й навпаки, із чим погоджується З. Ханова 

(Ханова, 2012).  

На думку М. Кете де Вріза, на якій наголошують М. Свєтуньков та 

С. Свєтуньков, підприємець – це девіантний психологічний тип, який прагне 

до негайного виграшу й задоволення, що обумовлює його базові риси: 

низький рівень і слабку концентрацію уваги, ухвалення рішень на підставі 

перших вражень та інтуїції. Такий психотип визначає стиль поведінки 

підприємця: раптовість, спонтанність, короткочасність, імпульсивність та 

авантюристичність. М. Кете де Вріз стверджує, що підприємці зростають у 

сім’ях із системами суворого контролю. Агресія як відповідь на контроль, 

відмова від правил і норм поведінки формують підприємницький тип 

людини. Запропонована М. Кете де Врізом психоаналітична модель 

підприємця є логічним продовженням робіт 3. Фрейда (Светуньков М., 

Светуньков С., 2010). У цілому еволюцію поняття «підприємець» на основі 

ключових робіт психологів у даному напрямку представлено в додатку Г. 

Узагальнені нами в попередніх роботах результати вивчення наукових 

психологічних джерел, дозволяють зробити відповідні висновки щодо 

поняття «підприємець»: базовою рисою психотипу підприємця є 

самоконтроль і контроль навколишнього світу; прагнення контролювати свій 

організм в ранньому дитинстві трансформується в бажання контролювати 

весь навколишній світ в зрілому віці; наслідком надмірного контролю 

батьками в дитинстві  є ігнорування визнаних норм поведінки і авторитетів; 

психотипу підприємця не властиве прагнення до ризику, а його поведінка не 

є раціональною, оскільки когнітивні здібності людини (сприйняття, пам’ять, 

ухвалення рішень тощо) обмежені (Майковська, 2019, с. 24). 

Незважаючи на безпрецедентну значущість підприємництва в 

соціально-економічному житті суспільства, проведений аналіз літературних 

джерел з теми дослідження дозволяє констатувати: питання щодо його 

природи і сутності в науці дотепер залишається дискусійним. На даному 
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етапі, як зазначає Д. Мещеряков, в теоретичних дослідженнях значна увага 

приділяється аналізу поведінки і дій підприємця, оскільки це висвітлює 

напрямки розв’язання проблеми формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців (Мещеряков, 1999, с. 79; 86). 

Діяльність підприємця змушує його вступати в економічні відносини і 

взаємодіяти з найманими працівниками, партнерами, споживачами, 

державою та конкурентами. Економічні відносини, на переконання 

дослідника,  реалізуються з урахуванням характерних соціально-економічних 

ознак названих вище суб’єктів та їх ролі в суспільному відтворенні. Таким 

чином, ефективність підприємницької діяльності визначається її 

результатами, обумовлені рівнем компетентності підприємця. З цього 

приводу Д. Мєщєряков наголошує, що компетентність є головною ланкою в 

технології успіху підприємця, домогтися якого можна лише шляхом 

підготовки до підприємницької діяльності. Компетентність забезпечує 

підприємцеві більш стійку реалізацію його інтересів через вибір з можливих 

альтернатив найбільш оптимального варіанту. Оскільки прогрес соціально-

економічного розвитку суспільства полягає у збільшенні різноманітності 

видів, форм діяльності і відносин, Д. Мєщєряков зазначає: компетентність 

підприємця забезпечує реалізацію не тільки його власних інтересів, а й 

інтересів інших суб’єктів підприємницького процесу (найманих працівників, 

споживачів, держави). Набута компетентність дозволяє підприємцеві долати 

обмеження і протиріччя, які виникають як на стадії початку підприємницької 

діяльності, так і у процесі її здійснення. Компетентність розширює 

економічну свободу підприємця на ринку в умовах невизначеності. Більш 

компетентний підприємець здатний не тільки передбачити хід подій, а й 

ефективно використовувати у своїх інтересах соціально-економічні зміни 

(Мещеряков, 1999, с. 100; 101). 

Проведений аналіз дає підстави характеризувавти підприємницьку 

компетентність як інтегративне особистісне утворення, яке забезпечує 

здатність людини здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на 
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отримання певних матеріальних і соціальних вигод (Майковська, 2019). 

Підходи різних дослідників до даної дефініції дозволяють вибудувати родо-

видову мережу поняття «підприємницька компетентність». 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури С. Прищепа, 

припускає  що «поняття «підприємницька компетентність» доцільно 

розглядати як сукупність якостей та знань, що допомагають особистості 

успішно й ефективно вирішувати бізнес-завдання та досягати високих 

результатів у підприємницькій діяльності» (Прищепа, 2016, с. 369). 

Ю. Білова пов’язує підприємницьку компетентність із спроможністю 

володіти засобами, які дають особі можливість ефективно організувати 

особисту та колективну підприємницьку діяльність (Білова, 2014, с 16).  

Підприємницька компетентність А. Хуторським класифікується як 

соціально-трудова, І. Єрмаковим – як життєва компетентність (Кошелев, 

2009).  

В. Бєлькова та ін. розглядають підприємницьку компетентність як 

суспільно-важливу складову професійної компетентності; процес її 

формування пов’язаний із психологічними особливостями особистості 

студента та його віковими особливостями (Белькова, Лойко, Терентьева, 

2015).  

О. Серебреннікова під підприємницькою компетентністю розуміє не 

тільки загальні і професійні компетентності, сформовані у процесі галузевої 

підготовки, а й інтегративність, здатність поєднувати компетенції різних 

спеціальностей соціально-економічного, юридичного, управлінського і 

технічного профілів (Серебренникова, 2012а). 

Переосмислення визначень підприємницької компетентності в 

економічній, соціологічній, психологічній та педагогічній літературі, 

результати системного аналізу законодавчо-нормативних документів 

дозволяють констатувати: підприємницька компетентність базується на 

навичках творчості, критичного мислення, вирішенні проблем, 

ініціативності, наполегливості та вмінні співпрацювати. Основними 
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знаннями, вміннями, навичками, що  пов’язані з підприємницькою 

компетентністю, є: «1) знання про існування різних контекстів і можливостей 

для перетворення ідей в особисту, соціальну або професійну діяльність; 

розуміння підходів до планування і управління проектами; 2) розуміння 

економічних та соціальних можливостей і викликів, з якими зустрічаються 

роботодавець, організація чи суспільство; дотримування в їх подоланні 

етичних принципів; усвідомлення власних сильних та слабких сторін;           

3) креативність, розвинутість уяви і стратегічного мислення, досвід 

вирішення проблем і критичного аналізу творчих процесів та інновацій; 

4) здатність робити висновки щодо цінності та вартості, приймати фінансові 

рішення, ефективно спілкуватися та вести переговори з іншими, справлятися 

з невизначеністю, неоднозначністю та ризиком як невід’ємними складовими 

прийняття обґрунтованих рішень» (Майковська, 2020). 

До характеристик підприємницької компетентністі, відповідно до 

документів, відносимо: ініціативність, активність, потяг до пошуку, 

сміливість та наполегливість у досягненні цілей, бажання мотивувати інших і 

цінувати власні ідеї, співпереживати і піклуватися про людей та світ, брати 

відповідальність за етичність дій протягом усього процесу (Ключові 

компетентності для навчання впродовж життя, 2018). Теоретичне 

обґрунтування та розробка наукових засад формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців забезпечить їх конкурентоспроможність 

на ринку праці. Зокрема І. Демура та Г. Матукова, розглядають 

підприємницьку компетентність як комплексне утворення, розвинене у 

процесі професійної підготовки, що забезпечує конкурентоспроможність 

майбутнього фахівця, його готовність до праці в умовах ринку й 

невизначеності та фіксує його здатність до самозайнятості; уміння 

аналізувати ринкові можливості підприємства; уміння освоювати провідні 

економічні ролі; адекватно оцінювати свої підприємницькі здібності й 

задатки (Демура, 2010; Матукова, 2016).  
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На основі проведеного аналітичного дослідження з Т. Фурман, 

Г. Матукова робить висновок, що підприємницька компетентність є 

важливою складовою професійної компетентності і формується на певному 

етапі професійної діяльності на основі ключових компетентностей у рамках 

певної соціально-професійної ситуації та індивідуально-психологічних 

якостей особистості. У такому трактуванні підприємницька компетентність 

передбачає реалізацію здатностей: «1) співвідносити власні економічні 

інтереси й потреби з наявними матеріальними, трудовими, природними й 

екологічними ресурсами, інтересами та потребами інших людей і 

суспільства, застосовувати технології моніторингу ресурсів і забезпечення 

стійкого розвитку; 2) організовувати власну трудову та підприємницьку 

діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах і етиці трудових 

відносин; 3) аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, 

здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці; 4) складати, 

здійснювати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті 

бізнес-проекти, розробляти прості моделі дій та прийняття економічно й 

екологічно обґрунтованих рішень у динамічному світі; 5) презентувати та 

поширювати інформацію про результати (продукти) власної економічної 

діяльності та діяльності колективу» (цитовано за проєктом OECD «Key 

Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and 

Research Program») (Фурман, 2012). 

За результатами аналізу наукових джерел з означеної проблеми 

виявлено, що Г. Матукова трактує підприємницьку компетентність у 

широкому та вузькому значеннях: у широкому значенні як професійну 

компетентність підприємця, у вузькому – як складову професійної 

компетентності фахівця (Матукова, 2015, с. 205). Авторка, посилаючись на 

роботу В. Мадзігона, характеризує підприємця як людину, яка здійснює 

самостійну систематичну ініціативну ризикову діяльність, спрямовану на 

виробництво товарів і надання послуг із метою одержання прибутку або 

особистого доходу. Підприємництво – це здійснення сміливих, важливих і 
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складних проектів; готовність взяти на себе ризик, пов’язаний із реалізацією 

нових ідей (Мадзігон, 2010). У другому варіанті авторка, спираючись на 

проведене дослідження  Н. Побірченко, зазначає, що у межах індивідуально-

психологічного виміру підприємництво розглядається як складний вид 

людської діяльності, який вимагає особливої комбінації індивідуально-

психологічних і вольових рис особистості (Побірченко, 1997). 

На підставі проведеного аналізу приходимо у висновку, що 

підприємницьку компетентність можна розглядати як «здатність особи 

співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, 

трудовими і природними ресурсами й інтересами інших людей та 

суспільства; бути готовим активно діяти, організовуючи власну трудову 

діяльність і працю колективу; своєчасно адаптуватись до нових потреб ринку 

праці, оцінюючи власні особистісні та професійні можливості й здібності; 

ухвалювати економічно обґрунтовані рішення, складати й реалізувати плани 

діяльності, презентувати інформацію про її результати. У наукових джерелах 

наголошується на комплексності даної проблеми й підкреслюється, що сама 

комплексність має складну багатогранну природу. Проведений аналіз 

різноманітних літературних джерел дозволяє зробити висновок, що під кутом 

зору реальної життєвої ситуації підприємницьку компетентність доцільно 

визначати як здатність до володіння здібностями і вміннями виконувати 

певні функції суб’єктів господарювання» (Майковська, 2019, с. 52). Рівень 

компетентності підприємця є мірою його різноманітних видів і форм 

діяльності, її результатів, економічних зв’язків, відносин з іншими 

суб’єктами господарювання. 

Результати проведеного аналізу економічної, соціологічної, 

психологічної та педагогічної літератури дають впевнену можливість 

констатувати, що підприємницька компетентність – це «інтегральна 

психологічна якість особистості, що проявляється у її мотивованій здатності 

до творчого пошуку та реалізації нових економічних  ідей, даючи змогу 

вирішувати різноманітні проблеми в повсякденному професійному і 
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соціальному житті» (Майковська, 2019ї, с. 42). Така якість розглядатись як 

складова професійної компетентності, а у випадках малого підприємництва 

синонімізуватись до поняття фахової компетентності. Сформованість 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців проявляється, з однієї 

сторони, в їх готовності самостійно визначатись в аспектах здійснення 

підприємницької діяльності, а з іншого – забезпечує спрямованість майбутніх 

фахівців на досягнення комерційного успіху в професійній реалізації. 

 

1.2. Обґрунтування термінологічного поля, проблематики та 

методологічних основ дослідження 

 

У ХХІ ст. Україна розглядає свій розвиток у загальному контексті 

світової інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної 

культури. Світова інтеграція України формує потребу в забезпеченні такої 

якості професійної підготовки, за якої фаховий рівень випускників відповідає 

потребам ринку праці. У зв’язку з цим С. Ніколаєнко стверджує, що саме 

незбалансованість ринку праці і ринку освітніх послуг ускладнює 

розв’язування проблеми соціально-економічної адаптації випускників до 

ринку праці, оскільки наявний рівень формування професійних 

компетентностей та соціально-економічної адаптації недостатньою мірою  

відповідає його потребам (Ніколаєнко, 2005, с. 278). 

З огляду на гостроту і своєчасність проблеми методологічну основу 

дослідження становлять: філософські положення наукової теорії пізнання і 

засади моделювання системи освіти в ХХІ ст., діалектичні принципи 

взаємозв’язку та взаємообумовленості закономірностей і явищ соціальної 

дійсності в умовах становлення економіки знань, положення системної 

методології (теорія організацій, загальна теорія систем, теорія мотивації 

Л. Портера і Е. Лоулера; концепція самоорганізації, теоретичні концепції 

навчання – асоціативно-рефлекторна, поетапного формування розумових дій, 

сугестопедії, проблемного і програмованого навчання; метод контекстного 
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занурення у квазіпідприємницьке середовище, метод експертних оцінок), 

концептуальні положення педагогіки і психології щодо провідної ролі 

діяльності при формуванні особистості, провідні ідеї різноманітних підходів 

до професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Методологічну основу теоретичного обґрунтування сутності процесу 

формування підприємницької компетентності розглядаємо на чотирьох 

рівнях: філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому і 

технологічному. На філософському рівні здійснюємо пошук 

фундаментальних ідей і теоретичних положень щодо різноманітних підходів 

до обґрунтування сутності підприємництва, підприємницької діяльності й 

підприємницької компетентності. Нами було обрано такі наукові підходи: 

системний, діяльнісний, контекстний, міждисциплінарний, міжпредметний і 

аксіологічний. На загальнонауковому рівні досліджуємо вимоги до 

організації професійного навчання в цілому та формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в його контексті 

підприємницької компетентності з використанням таких наукових підходів: 

практико-орієнтованого, компетентнісного, синергетичного, інтегративного 

та інституціонального. На конкретно-науковому рівні визначаємо сукупність 

загальноприйнятих у педагогічній науці методів і принципів проведення 

дослідження із використанням таких наукових підходів: функціонально-

рольового і структурного. На технологічному рівні на базі ХТЕІ КНТЕУ як 

конкретного ЗВО створена методика і технологія формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу як сукупність процедур із дотриманням 

праксеологічного, акмеологічного і ресурсного підходів, після чого вони 

можуть включатися до масиву наукового знання (додаток Г, табл. Г.1).  

Системний підхід є одним з дієвих компонентів процесу наукового 

пізнання. Ядром системного підходу є якісно-інтегральне та багатовимірне 

оперування дійсністю. Основними детермінантами підходу є глобальні 

параметри наукової картини світу і новітні потреби теорії пізнання.  



85 
 

Вивчення предмета (явища, тенденції) як цілісності, системи має 

ключовим завданням розкриття того, що робить його системою та складає 

його системні якості, його інтегральні властивості й закономірності. Це 

закони генерування системи (інтеграції частин у ціле), системні закони 

цілісності, інтегральні, базисні закони структури, функціонування і розвитку. 

Разом з тим, наголошує В. Бобров, вивчення проблем складності спирається 

на системне багаторівневе й багатовимірне розуміння дійсності, що дає 

реальну сукупну картину детермінант явища, його взаємодії з умовами 

існування (Бобров, 2009, с. 62). 

Філософський принцип системності є третім фундаментальним 

філософським підходом. Як зазначає В.Бобров, він утверджує примат цілого 

над частинами, водночас підкреслюючи взаємозв’язок цілого та частин, що 

виражається, зокрема, в ієрархічній будові світу. Джерело розвитку в даному 

випадку тлумачиться як саморух – результат єдності й боротьби 

протилежностей будь-якого об’єкту дійсності. Умовою адекватного пізнання 

виступає єдність методів аналізу й синтезу, які в цьому випадку розуміються 

в контексті раціоналістичної інтерпретації (Бобров, 2009, с. 63).  

Оскільки педагогічну систему утворюють навчальні заклади і залучені 

фахівці, Л. Кайдалова стверджує, що системний підхід забезпечує чітку 

взаємодію складових освітнього процесу (планування, організацію, контроль, 

корекцію, аналіз). Він інтегрує навчальну, творчу, наукову, управлінську і 

мовну діяльність, які функціонують у ЗВО під впливом об’єктивних і 

суб’єктивних чинників і відіграють вирішальну роль в орієнтації професійної 

підготовки на конкретний соціально-значимий кінцевий результат 

(Кайдалова, 2010, с. 15). Грамотно спланована і організована навчально-

освітня робота створює умови для єдності теоретичного і практичного 

навчання та робить ефективними процеси учіння і научіння 

(Майковська, 2017а).  

Педагогічна інтерпретація системного підходу надана у працях 

В. Долгової, І. Драч, Ю. Конаржевського, Н. Кузьміної, В. Маслова, 
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Г. Сєрікова, В. Сластьоніна, з якими погоджується О. Слободянюк. У 

наукових джерелах, як стверджує дослідниця, посилаючись на В. Кузьміну, 

сутність поняття «система» тлумачиться як певна множина взаємопов’язаних 

елементів, що утворюють стійку єдність і цілісність, й має інтеграційні 

властивості та закономірності. Система – це сукупність об’єктів, взаємодія 

яких зумовлює наявність нових інтеграційних якостей, що не властиві 

частинам (компонентам), які її утворюють (Слободянюк, 2017, с. 53).  

Характеризуючи системний підхід як напрямок філософії й методології 

наукового пізнання, в попередніх наших роботах з’ясовано, що С. Оптнер 

вважав його адекватним засобом дослідження і розробки об’єктів, які 

довільно називаються системою і є органічним цілим. А. Холл наголошував, 

що системний підхід забезпечує інтеграцію, синтез розгляду різних сторін 

явища або об’єкта. Д. Бурчфільд підкреслював його широкі можливості для 

одержання різноманітних тверджень та оцінок, які передбачають пошук 

різних варіантів виконання роботи з подальшим вибором оптимального 

варіанта. В. Садовський вбачав головне завдання у вираженні процедур 

подання об’єкта як системи та способів їх розробки (Майковська, 2019ї, с. 

274). О. Слободянюк зазначає, що поняття «педагогічна система» 

Н. Кузьміна характеризує як множину взаємопов’язаних структурних і 

функціональних компонентів, підпорядкованих цілям виховання, освіти і 

навчання, а В. Гершунський розглядає педагогічну систему як упорядковану 

сукупність взаємопов’язаних компонентів (цілей, змісту, методів, засобів і 

форм навчання і виховання), що характеризують всі складові педагогічної 

діяльності в даних соціальних умовах (Слободянюк, 2017).  

В. Лозовецька та ін. дійшли висновку, що системний підхід до змісту 

навчання у професійній підготовці має виключне значення, оскільки 

забезпечує його науковість і фундаментальність та спирається на принципи 

структурного і функціонального аналізу педагогічних систем, розроблені 

В. Безпальком (Формування професійної компетентності, 2010). Означені 

автори наголошують, що у процесі професійної підготовки виникає 
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суперечність між предметним характером навчання та інтегрованим 

характером професійної діяльності майбутнього фахівця сфери 

обслуговування і туризму. Системність змісту навчання має сприяти 

розв’язанню цих суперечностей, заклавши як основну мету вивчення 

фахових дисциплін підготовку фахівця до реальних умов праці. Система 

професійних умінь, сформована на основі системи професійних знань, є 

основою у підготовці фахівця за умови урахування особливостей його 

професійної діяльності на конкретних галузевих підприємствах. На думку 

названих вище дослідників, змістове забезпечення процесу формування 

професійної компетентності на основі положень системності й послідовності 

створює можливість передбачати логічну послідовність формування 

професійної компетентності, а також логіку розвитку професійного мислення 

майбутніх фахівців (Формування професійної компетентності, 2010, с. 71).  

Як будь-який навчальний процес, зауважує В. Бобров підготовка до 

підприємницької діяльності «базується на закономірностях психології 

навчальної діяльності. Припускаючи, що будь-яка взаємодія людини із 

соціальним середовищем базується на діяльнісному підході, останній 

орієнтує професійну підготовку на активне й цілеспрямоване освоєння світу» 

(Бобров, 2009, с. 197). У попередніх наших працях встановлено, що «за 

діяльнісного підходу значення надається умовам організації та здійснення 

конкретної діяльності, що призводить до намічених результатів. Діяльнісний 

підхід конструктивний за своєю суттю. Його ідеологією є перетворення і 

розвиток, методом – позитивна зміна об’єктів, ситуацій, явищ тощо, при 

аналізі яких виявлено їх негативні риси. У рамках діяльнісного підходу  в 

означеному напрямі здійснюються процеси перетворення вихідної негативної 

ситуації на підсумковий позитивний результат» (Майковська, 2017, с. 13). 

Побудова професійної підготовки в межах діяльнісного підходу як процесу 

практико-орієнтованого навчання забезпечує встановлення проміжної ланки 

між навчальною і професійною діяльністю (Майковська, 2016в, с. 53-54): у 

психолого-педагогічних джерелах така діяльність-посередник дістала назву 
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квазіпрофесійної, яка є,  по суті, навчальною за формою і професійною за 

змістом (Майковська,  2017, с. 47). Підприємницьку компетентність можна 

трактувати як здатність особи бути готовою активно діяти, організовуючи 

власну трудову діяльність і працю колективу (Майковська, 2016, с. 204), 

отже,  діяльнісний підхід є умовою ефективної організації проектної 

діяльності майбутніх фахівців, оскільки проект є вдалим квазіпрофесійним 

засобом у ситуації, коли  про логічну сукупність заходів, для досягнення 

поставлених цілей відповідно до прогнозованих результатів 

(Майковська, 2014, с. 132). 

Упровадження контекстного підходу передбачає створення в 

освітньому процесі різноманітних контекстів життя і професійної діяльності 

та забезпечує особистісне включення студента у процеси пізнання й 

оволодіння майбутньою професією. Особливістю підходу є те, що студенти у 

процесі навчання мають справу не з порціями інформації, а із ситуаціями, в 

контексті яких закладені і знання, і умови їх застосування 

(Майковська, 2017б, с. 158). За контекстного підходу, наголошує 

А. Вербицький, особлива увага приділяється поетапному переходу студентів 

від базових форм діяльності до форм більш високого рангу. До базових форм 

віднесено: «навчальну діяльність академічного типу (навчальна діяльність на 

лекціях, семінарських заняттях, під час самостійної роботи); квазіпрофесійну 

діяльність в ігрових формах занять; навчально-професійну діяльність у 

межах науково-дослідної роботи, практики, стажування, дипломного 

проектування. Як перехідні від однієї базової форми до іншої, зауважує 

вчений, доцільно розглядати лабораторно-практичні заняття; імітаційне 

моделювання; аналіз конкретних виробничих ситуацій; розігрування ролей; 

спецкурси і спецсемінари тощо. Автор зазначає, що контекстний підхід через 

застосування системи традиційних та інноваційних форм, методів і засобів 

навчання послідовно моделює предметний і соціальний зміст майбутньої 

професійної діяльності» (Вербицкий, 1991).  
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Незважаючи на безпрецедентне значення підприємництва в соціально-

економічному житті суспільства, питання щодо його природи і сутності 

дотепер залишається дискусійним. Д. Мещеряков значну увагу приділяє 

аналізу поведінки і дій підприємця, його якостям з позицій 

міждисциплінарного підходу (Мещеряков, 1999, с. 79; 86). Застосування 

міждисциплінарного підходу обумовлене такими чинниками, як іманентна 

складність природи і суспільства, що породжує потребу в аналізі проблем і 

питань, які неможливо дослідити в межах окремих дисциплін; необхідність 

вирішення соціальних проблем національного і глобального характеру; 

суперечливість розвитку технологій і методів життєдіяльності. За 

міждисциплінарного підходу, точки зору декількох дисциплін на спільну 

проблему поєднуються для отримання більш узагальненого її розуміння. У  

дослідженні вдаємося до міждисциплінарного підходу на філософському 

рівні з метою більш повного розуміння підприємницької компетентності з 

економічної, соціологічної, психологічної та педагогічної точок зору. На 

загальнонауковому рівні він конкретизується у синергетичний та 

інтегративний підходи. 

Специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування зумовлює потребу в аксіологічному підході. Аксіологічний 

підхід дає змогу аналізувати процес формування компетентності через 

детермінацію ціннісно-змістового ставлення фахівця до своєї діяльності, 

професійних принципів і норм та власних особистісних якостей. В наших 

попередніх працях з’ясовано, що аксіологічні імперативи модернізації 

професійної підготовки  стали предметом наукових досліджень В. Астахової 

(інноваційна освіта як особистісно і суспільно орієнтований процес), І. Беха 

(формування світоглядного рівня особистості), В. Кременя (питання 

саморозвитку), В. Лунячека (проблеми підготовки керівних кадрів), 

А. Сбруєвої (забезпечення якості освіти як основи стратегічних інтересів 

нації), Л. Шульги (напрямки гуманізації та гуманітаризації освіти) та ін. 

(Майковська, 2019, с. 79).  
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Реалізація аксіологічного підходу у процесі формування 

підприємницької компетентності на думку О. Слободянюк набуває особливої 

актуальності, оскільки засвоєння і створення нових цінностей можливе 

тільки в культурному середовищі завдяки духовній активності людини, її 

взаємодії з навколишнім світом і собою. Дослідниця зазначає, що такі 

категорії застосовуються ЗВО для ефективного інституційного 

функціонування і розвитку та консолідації університетських спільнот. 

Найбільш поширеними цінностями елітних навчальних закладів є 

різноманітність, повага, чесність і досконалість (Слободянюк, 2017, с. 51). 

Цінності, виконуючи функцію стимулів, створюють умови для 

реалізації особистості на нормативно-рольовому та особистісно-смисловому 

рівнях. Джерелом особистісно-смислової активності майбутнього фахівця є 

специфічні для його професійної діяльності потреби. Такий підхід дозволяє 

якомога повніше розкрити творчі здібності, виявити особистісний та діловий 

потенціал останнього. У даному контексті цілком слушною є теза 

О. Слободянюк про те, що професійний потенціал ґрунтується на 

особистісній системі цінностей і потребує неперервного професійного 

розвитку та забезпечує в подальшому успіх діяльності. Він впливає на 

розвиток ділових, особистісних та професійних якостей, усуваючи 

професійні деформації (Слободянюк, 2017,с. 51-52). Реалізація аксіологічного 

підходу забезпечила переведення соціально-значущих цінностей на рівень 

конкретних ціннісних пріоритетів особистості. Результати проведеного 

дослідження дозволили нам обґрунтувати потребу в організації набуття 

майбутніми фахівцями сфери обслуговування досвіду ціннісного 

самовизначення в контексті професійного розвитку і саморозвитку у 

відповідних організаційно-педагогічних умовах (Майковська, 2019, с. 79). 

Результати дослідження (Майковська, 2019) дозволили констатувати 

відсутність чітких вимог до особистісних характеристиках випускників, 

суттєвих для їх подальшої самостійної діяльності як суб’єкта малого бізнесу. 

Актуальність проблеми ґрунтується на філософському положенні, що 
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людина в системі відносин виступає як об’єкт і суб’єкт. Це діяльна 

особистіть, яка у процесі практики перетворює не тільки природні та 

соціальні об’єкти, але й змінює себе як суб’єкта діяльності. Діяльність є 

засобом розвитку особистості в цілому й компетентності зокрема. Це 

відбувається тому, що світ людини включає і саму людину як суб’єкта 

діяльності, і її активність, і духовне життя та стосунки з іншими людьми. 

Людина активно сворює середовище, продуктом якого є сама. 

Розширюючи коло об’єктів своєї діяльності, на думку Д. Мещерякова вона 

будує систему відносин і форми спілкування. На цій основі розвивається її 

усвідомлення самої себе, власного духовного світу й ставлення до інших 

(Мещеряков, 1999). Тому, зазначає Л. Петровська, як складне соціально-

економічне явище підприємницька компетентність безпосередньо пов’язана з 

різними видами діяльності, потребами та інтересами, має суб’єкт-суб’єктний 

характер, а її розвиток неминуче передбачає подвійний процес: з одного 

боку, це набуття нових знань, умінь і досвіду, з іншого – це корекція, зміна 

вже сформованих їх форм (Петровская, 1989, с. 9; 28).  Компетентність 

суб’єкта господарюванн, зазначає Д. Мещеряков, дозволяє йому досягати 

цілей і забезпечує задоволення потреб. Потреби є причиною і спрямовуючим 

початком економічної поведінки суб’єкта господарювання, є його рушійною 

силою. Тому поняття «компетентність» використовують для характеристики 

діяльності людини в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання 

матеріальних благ. У даному сенсі підприємницька компетентність 

розглядається як сукупність здібностей, знань, досвіду, навичок людини як 

суб’єкта продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє їй вільно 

обирати економічну діяльність і досягати найкращих результатів в умовах 

обмежених ресурсів (Мещеряков, 1999, с. 40; 42).  

Зазначимо що, підприємницька діяльність є основою розвитку 

економіки. Підприємництво – найважливіша властивість ринкової економіки, 

що пронизує усі її інститути. Громадяни залучаються до різних аспектів 
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підприємництва, й без чітко сформованої орієнтації їх у цій сфері успішна 

соціалізація в суспільстві ХХІ ст. неможлива. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, 

показав, що дослідженню підприємництва як соціального явища присвячена 

значна кількість трактатів, книг, підручників з кінця XVII – початку XVIII ст. 

Одну з перших концепцій підприємництва розробив Р. Кантільйон. Надалі 

актуальну проблему досліджували М. Вебер, П. Друкер, В. Зомбарт, 

К. Маркс, А. Маршалл, Ф. Найт, Ж.Б. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер та ін. 

Економічну і юридичну природу підприємництва стверджували 

Ж. Бодо, Дж. М. Кейнс, І Тюнен, Г. Р. Же. Тюрго, Ф. Уокер, Р. Хізрич, 

А. Шапіро. Узагальнення дослідницьких дозволяє констатувати, що 

підприємцям як громадському прошарку властиві прагнення до прибутку, 

концентрації капіталу, монополізації ринку; здатність до ухвалення рішень і 

здійснення господарської діяльності в умовах ризику і невизначеності. Як 

основний елемент підприємництва Н. Русіна та ін. відзначають здатність до 

творчості (Русіна, Люльчик, Бусленко та ін., 2016). 

На соціологічній природі підприємництва дослідницьку увагу 

фокусували Дж. Арріго, Ф. Бродель, В. Воронцов, Г. Зиммель, В. Зомбарт, 

К. Маркс, Э. Трельч, О. Шпенглер. Н. Русіною та ін. встановлено, що 

спрямованість і характер підприємницької діяльності формують чинники 

неекономічної природи – етика, релігія, спосіб життя (Русіна, Люльчик, 

Бусленко та ін., 2016).  

Широкий інтерес до особистості підприємця в психологічній науці 

виявили Д. Аткінсон, Р. Брокгауз, К.-Е. Вернерід, М. Кете де Вріз, 

Д. Макклелланд, Дж. С. Одіорне, Г. Саймон, З. Фрейд, X. Хекхаузен. Русіна, 

Люльчик, провели дослідження, що базовою рисою психотипу підприємця є 

самоконтроль і контроль навколишнього світу, йому не властиве прагнення 

до ризику, а його поведінка не є раціональною, оскільки когнітивні здібності 

(сприйняття, пам’ять, здатність ухвалення рішень тощо) обмежені (Русіна, 

Люльчик, Бусленко та ін., 2016). 
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У нашому дослідженні встановлено, що природу підприємництва 

досліджували Л. фон Мізес, Ф. А. фон Хайек та інші представники 

австрійської школи економістів, розглядаючи його «поряд з природними як 

один з основних ресурсів економіки» (Майковська, 2020ґ).  Й. Шумпетер 

вважав підприємцем людину, що намагається перетворити будь-яку нову 

ідею або винахід на успішне нововведення, а підприємництво – силою 

творчого руйнування, котра діє на ринках і у виробництві, одночасно 

створюючи нові товари та моделі підприємництва, окрім того творче 

руйнування забезпечує динамічне й довгострокове економічне зростання 

(Шумпетер, 1995). Б. Найт розглядав ризик як ключовий момент 

підприємницької функції (Найт, 1995). Ф. Хайєк обґрунтував роль 

підприємця в ринкових відносинах як регулятора економічної системи 

(Хайек, 2004). М. Вебер велику увагу приділяв дослідженню цілей і 

ціннісних орієнтацій підприємництва (Вебер, 1990). 

Продовжуючи ідеї Й. Шумпетера, Р. Махьо, Д. Рей, М. Мольц, 

У. Джеймс та ін. розглядали підприємництво як загальну поведінку людини, 

спрямовану на пошук новітніх економічних можливостей самореалізації. 

Виходячи з цього, Дж. Долан і Е. Лідс визначають підприємництво як 

здатність до творчості. Аналогічне трактування подано у роботах  

Р. Макконнела і Л. Брю: підприємництво – це особливий вид людських 

талантів (Психологические особенности предпринимательства). 

У наукових джерелах, як показує аналіз простежується теза, що 

підприємництво має на меті не тільки прагнення до отримання 

максимального доходу, а й до збереження і розширення задоволеності людей, 

які цим займаються. Інтерес до соціальних аспектів феномену 

підприємництва є характерною особливістю сучасних досліджень на 

пострадянському просторі, оскільки базується на припущенні: успіх в 

підприємництві залежить від сформованості соціально-психологічної 

готовності до підприємницької діяльності. Так, Д.  Мєщєряков акцентує 

увагу на стосунках між суб’єктами у межах ролей, які вони відіграють у 
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громадському виробництві (Мещеряков, 1999). А. Журавльов розглядає 

підприємництво одночасно як господарсько-економічну і особливу духовно-

економічну діяльність (Журавлев, Позняков, 1995). Т. Волошина розглядає 

підприємництво як діяльність, спрямовану на розробку та втілення в життя 

новаторських ідей, управління змінами в суспільстві й економіці з метою 

особистої самореалізації (Волошина, 2011).  

Проведене нами дослідження експериментальної роботи дали підстави 

окреслити підприємництво як  «професійну роботу людей у сфері 

становлення та управління власним бізнесом, організована на засадах 

самозайнятості і спрямована на забезпечення та створення нових благ і 

цінностей, виробництво і продаж товарів, виконання робіт і надання послуг, а 

також на формування і підтримку робочих місць, несення соціальної 

відповідальності перед суспільством і державою» (Майковська, 2017, с. 10). З 

огляду на значну соціально-економічну роль підприємництва проблема 

розробки і впровадження спеціальних програм навчання підприємництву у 

сферу формального професійного навчання є актуальною. 

Аналіз контенту, здійснений О. Скібіцьким та ін., доводить, що поняття 

підприємництва в трактуванні вітчизняних дослідників відрізняються за 

змістом і характеризується  як прагнення отримати прибуток (В. Бобров, 

А. Крутик, А. Піменова); інноваційний та нестандартний підхід до вирішення 

справ (С. Дзюбик, О. Ривак, В. Мединський, Л. Шаршукова). Дослідники 

наголошують на ризиковому характері підприємницької діяльності 

(В. Мельничук, В. Онищенко) (Скібіцький, Матвєєв, Скібіцька, 2011). 

В Україні аналіз підприємницької діяльності та її суб’єктів набуває 

значущості через відсутність протягом тривалого часу практики даної форми 

господарювання і досліджень. Активізація вивчення вітчизняними вченими 

феномена підприємництва розпочалася одночасно із формуванням ринкових 

відносин і пов’язана з процесом легалізації підприємницької діяльності. За 

порівняно короткий період вітчизняною наукою накопичено досить значний 

матеріал із означеної тематики. Підприємець як ключова фігура ринкової 
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економіки, особливості становлення і розвитку підприємництва, його 

соціокультурні характеристики вивчались представниками різних галузей 

науки – економістами, педагогами, психологами тощо (Майковська, 2019, с. 

26).  

Результати аналізу останніх наукових публікацій дають підстави 

стверджувати, що проблема формування підприємницької компетентності 

молоді перебуває в центрі уваги багатьох науковців, але кількість наукових 

праць, присвячених проблемі формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців, є обмеженою. Серед робіт,  що є найбільш значущими 

для розв’язання даної проблеми, означимо роботи Ю. Баніт, М. Бойко, 

Н. Городецької, Т. Єлісіної, Ю. Кліпи, С. Кулікової, Н Курячої, О. Луців, 

А. Путінцева, Т. Прутської, В. Радаєва, І. Федорової та ін. Сутність поняття 

«підприємницька компетенція» вивчали О. Сєрєбрєннікова, С. Прищепа. 

Авторські тлумачення поняття «підприємницька компетентність» 

представлені в наукових працях Джи Ючао, Д. Закатнова, Лін Хайтао, 

С. Мельника та ін. Структуру підприємницької компетентності особистості 

визначено в публікаціях А. Агєєва, Ван Хуей, Ю. Старостіна, Чжан Хуйхуа 

та ін. Методи і форми формування підприємницької компетентності у 

студентів університетів схарактеризовано такими вченими, як Н. Балик, 

Н. Морзе, Чжан Хунцзян та ін. (Майковська, 2019ї, с. 29). 

Наукові пошуки дозволили з’ясувати нам наявність досліджень, 

присвячених проблемі формування підприємницької компетентності 

школярів (Л. Трусова), в т. ч. учнів старших класів на основі методу проектів 

(Т. Матвєєва) і на уроках математики (Н. Кулак); учнів професійно-технічних 

навчальних закладів (М. Бойко, Л. Козачок, Н. Покатиловський, О. Семенюк, 

О. Щербак); студентів технікуму (О. Сулаєва). Г. Назаренко розроблено 

методичний посібник з формування підприємницької компетентності учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Напрями розв’язання проблеми 

підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності розкриті 

В. Дрижаком, Н. Пасічник, Н. Побірченко, О. Тополь. Питання формування 
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компетентності студентів ЗВО у сфері підприємництва досліджували 

В. Демидов, І. Рєвін та Д. Цибулєвська; фахової компетентності з основ 

підприємництва в майбутніх учителів технологій – М. Ляшенко; структура 

підприємницької компетентності майбутніх менеджерів – М. Стрєльніков, а 

особливості її формування у майбутніх менеджерів – Є. Бєлан. «Поняття та 

структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців економічного 

профілю стали предметом досліджень Ю. Білової. Практичні аспекти 

професійної підготовки фахівців ресторанної справи висвітлені в наукових 

працях І. Гайового, М. Пальчук, Т. Стахмач. Методичні рекомендації щодо 

формування підприємницької компетентності фахівців ресторанного 

господарства підготовлені М. Ткаченком. Г. Матуковою досліджено 

теоретико-методологічні засади розвитку підприємницької компетентності у 

майбутніх фахівців економічного профілю. М. Пономарьовою розроблено 

напрямки формування підприємницької компетентності у майбутніх 

керівників» (Майковська, 2020 ґ).  

Дослідники розкривають особливості підприємництва як виду 

людської діяльності, подають загальну характеристику сформованим до 

цього часу основним підходам до підприємницької підготовки молоді, 

визначають її цілі та форми організації і на даній основі формулюють вимоги 

до результатів. Учені обґрунтовують потребу у формуванні комплексу знань, 

спеціальних умінь і способів реалізації підприємницької діяльності, набору 

ділових, моральних і особистісних якостей, готовності до ведення 

підприємницької діяльності відповідно до реалій соціально-економічної 

ситуації в Україні та підкреслюють значення балансу теоретичного і 

практичного компонентів процесу підготовки молоді до підприємництва. 

Проте, незважаючи на численні публікації, проблема підприємницької 

діяльності дотепер розкрита неповно – натепер немає єдиної думки у 

визначенні понять «підприємець» і «підприємницька діяльність». Поза 

увагою науковців залишилася проблема формування підприємницької 

компетентності в умовах існування наскрізної концепції підготовки молоді 
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до здійснення підприємницької діяльності та реалізації в Україні єдиної 

моделі бізнес-освіти в рамках всієї системи освіти. 

Як показує аналіз, поняття підприємництво і підприємницької 

діяльності означені в Господарському кодексі України (Господарський 

кодекс України, 2003), гл. 4, ст. 21. У документі окреслюється сутність 

торгово-промислової палати як добровільного об’єднання підприємців та 

організацій. У Кодексі підприємництво визначено як вид господарської 

діяльності, як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) для досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. Ст. 43 кодексу визначає сутність свободи 

підприємницької діяльності, у ст. 44 виділено принципи підприємницької 

діяльності. Кодекс чітко окреслює організаційні форми підприємництва; 

декларує гарантії прав підприємців і засади державної підтримки 

підприємництва; вказує на відповідальність суб’єктів підприємництва та 

особливості діяльності іноземних підприємців в Україні. Разом з тим, у 

Кодексі відсутнє розмежування понять «підприємництво» та 

«підприємницька діяльність».  

Для з’ясування ступеня розробленості проблеми дослідження доцільно 

розглянути тлумачення понять «підприємництво» та «підприємець». У 

Тлумачному словнику живої великоросійської мови» В. Даля сутність 

підприємництва таким чином охарактеризовано: «Уживати, затівати, 

вирішуватися виконати будь-яку нову справу, приступати до здійснення 

чого-небудь значного» (Даль, 2008–2017). У «Словнику працівника торгівлі» 

лексемою «підприємець» визначено людину, професійно зайняту у сфері 

торгівлі (Задорожный, 1992). «Економічний енциклопедичний словник» 

визначає підприємця як основного суб’єкта господарювання, котрий завдяки 

певній сукупності рис втілює у практику функції підприємництва і за свою 

працю отримує підприємницький дохід (прибуток) (Економічний 

енциклопедичний словник, 2005). Підприємцем (бізнесменом) називають 
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людину, здатну зрозуміти структуру потреб і поєднувати це розуміння зі 

знаннями в галузі управління виробництвом з метою створення благ 

(Рогачова, 1992, с. 23). У «Великому економічному словнику» акцентовано, 

що  підприємець спроможний вирішувати завдання узгодження потреб з 

ресурсами, має капітал, енергію і несе витрати, необхідні для організації 

справи (бізнесу) (Большой экономический словарь, 1994, с. 512). У наведених 

визначеннях простежується тотожність понять «бізнес» і «підприємництво» 

через те, що термін «підприємництво» є українським та російським 

еквівалентом англійського «бізнес» (business). Проте, як зазначалося вище, 

абсолютними синонімами ці поняття не є, оскільки в англійській мові 

дефініція «бізнес» не є єдиною, яка позначає сутність підприємництва. 

Багатовіковий англійський досвід (на відміну від українського) становлення і 

розвитку капіталістичних відносин сформувати в англійській мові 

(Майковська, 2020ґ, с. 34) декілька понять, які позначають сутність 

підприємництва: 1) «employer» (роботодавець); 2) «entrepreneur» або 

«enterpriser» (посередник); 3) «industrialist» (промисловик, власник фірми чи 

підприємства); 4) «businessman» (ділова людина); 5) «contractor» (підрядник); 

6) «venture» (дослівно – авантюрист, але в даному розумінні – учасник 

процесу, що контролює його); 7) «manufacturer» (виробник в юридичній 

площині). Попередні розвідки свідчать, що у польській мові підприємець 

позначається словами «dostawca» (транспортно-посередницька функція) та 

«handlowiec» (є близьким до білоруського «гандлѐвы», тобто 

«торговельний»). «Словник української мови» пропонує розуміння поняття 

«підприємець»: 1) той, хто володіє промисловим та іншим закладом; 

2) організатор вигідних справ, прибуткових операцій  (Словник української 

мови, 2019). Підприємливість як рису особистості в широкому значенні 

охарактеризовано як практичну кмітливість, здатність активно діяти, 

ініціативність; у вузько економічному – підприємливість як здібність людини 

до отримання прибутку з найменшими витратами. Як синоніми до слова 

«підприємливий» в українській мові пропонуються «заповзятливий», а також 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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«ініціативний, зарадний, промітний, скорохвацький, заміристий». «Словник 

української мови» подає дефініцію «заповзятливий» трактує як «такий, що 

має практичну кмітливість, здатність активно діяти; ініціативний» (Словник 

української мови, 2019). Для прикладу: в чеській мові слово 

«підприємливий» має войовничий відтінок: «odvážný,  smělý», а слово 

«заповзятливий» вказує на життєздатність та різноманітність особистості – 

«energický, rázný». У перекладі з італійської мови «заповзятливий» – «pieno di 

iniziativa» (тобто «повний ініціативи»). Як синоніми до слова 

«заповзятливий» в українській мові пропонуються такі словосполучення: 

«виверткий, голою рукою не візьмеш», «хитрожопий, голими руками не 

візьмеш», «на ходу підметки ріже», «без мила влізе», «завжди сухим з води 

вийде», «свого не упустить», «не промах», а також слова «хвацький», 

«хитрий», «спритний», «пронирливий», «пройдошливий», «оборотливий» 

(Словник української мови, 2019). На жаль, мовна різниця в розумінні 

наведених вище понять пояснює як відсутність одностайності в розумінні 

підприємництва, так й інституціональні проблеми в його розвитку на теренах 

сучасної України. 

У процесі переходу до ринкової економіки зростає інтерес до 

літератури, присвяченій теоретичному осмисленню підприємництва. У 

контексті теми нашого дослідження наголошуємо на виявленні наукових 

робіт, в яких висвітлюються теоретико-методологічні проблеми 

підприємництва і його ролі в соціально-економічному житті суспільства 

(Майковська, 2020, с. 25). Нами встановлено, що підприємницька діяльність 

як сучасна система управління суб’єктом ринку потребує створення 

середовища, необхідного для ефективного функціонування даного суб’єкта 

ринку та розвитку його виробничо-господарської діяльності. Організація 

підприємницької діяльності базується на спрямованості майбутнього фахівця 

на досягнення найкращого результату в господарській діяльності на основі 

конкурентоспроможності продукції, кадрових ресурсів та технологій 

(Майковська, 2017ґ, с. 113). Затребуваною стає взаємодія розумових і 
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практичних дій фахівця, обумовлена інтелектуалізацією навичок 

підприємницької діяльності (Майковська, 2014г, с. 223). Відтак професійна 

підготовка фахівців, які відповідають означеним вище характеристикам, 

вимагає нових підходів до організації освітнього процесу. Особливої 

актуальності формування і розвиток підприємницьких якостей. Актуальною 

підготовка особистості зі сформованими діловими якостями, здатної до 

активної діяльності у сфері малого бізнесу (Майковська, 2020ґ, с. 223).  

Т. Ярмак на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної наукової 

літератури розглядає категорію «підприємництво» як специфічний вид 

діяльності, що сприяє розвитку особистості, її творчої активності в процесі 

самореалізації останньої  (Ярмак, 2001). При розробці концепції 

підприємницької діяльності авторка спирається на теоретико-методологічні 

розробки структурно-функціональної парадигми та цивілізаційного підходу 

та визначає підприємництво як суспільний феномен, становлення якого 

детерміновано історичними, економічними і соціальними відносинами. 

Сутність підприємницької діяльності розглядається Т. Ярмак крізь такі 

специфічні характеристики, як інноваційність, спрямованість на виробництво 

нових товарів, надання нетрадиційних видів послуг з метою одержання 

прибутку. Дослідниця зазначає, що ця діяльність, як правило, пов’язана з 

ризиком, невизначеністю, мінливістю ситуації, а суб’єктам підприємництва 

повинні бути притаманні такі якості, як творча активність, готовність до 

ризику, відповідальність, самостійність, потреба в самореалізації тощо.  

З точки зору Ю. Пачковського, підприємництво – це особливий 

творчий різновид економічної діяльності і поведінки людини, керованої у 

своїй діловій активності особистими вигодами з врахуванням реальних 

інтересів і стратегічних цілей конструктивного розвитку та взаємодії усіх 

сфер суспільного життя; це погляд у майбутнє і реалізація усіх потенцій 

(творчих, інтелектуальних, організаційно-управлінських) людини в межах 

виконуваної економічної діяльності (Пачковський, 2004, с. 10).  
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А. Хуторський зауважує, що підприємництво як різновид людської 

діяльності та поведінки, в основі якого чутливість до змін і прагнення щось 

змінити у своєму житті (в чому проявляється елемент ініціативи); взяття на 

себе відповідальності за можливі невдачі, готовність ризикувати (у чому 

проявляється елемент ризику); сприяння реалізації і використання нових 

технологічних можливостей шляхом впровадження у виробництво винаходів 

та інновацій (у чому проявляється елемент новаторства); самостійність 

судження при прийнятті важливих рішень (в чому проявляється елемент 

свободи); спрямованість на діяльне перетворення навколишнього світу, 

побудову нових відносин (в чому проявляється елемент активності)  

(Хуторской, 2003, с. 31). 

Н. Куряча  визначає підприємництво як «особливий вид виробничо-

торгівельної діяльності, надання послуг чи посередництва, що 

характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером 

здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією 

на досягнення суб’єктами ринку певного комерційного зиску» 

(Куряча, 2016). 

Т. Прутська, розглядаючи підприємництво як систему соціально-

економічних і організаційно-економічних відносин, посилається на 

Ю. Амосова, котрий трактує його як самостійну, творчу й ініціативну 

діяльність, пов’язану з генерацією і освоєнням новаторських ідей, 

оволодінням перспективними факторами розвитку, здійсненням нових 

комбінацій факторів виробництва й обігу, розробкою якісно нових 

технологій, товарів, пошуком прибуткових сфер вкладення інвестицій і 

способів кращого задоволення попиту споживачів (Прутська, 2015, с. 22-23). 

О. Апостолюк, з’ясовуючи сутність дефініції «підтримка розвитку 

малого підприємництва» з урахуванням наукових праць В. Боробова, означує 

на підприємництво як вид ризикової, пов’язаної із свободою вибору напрямів 

і методів діяльність, що характеризується самостійністю та відповідальністю 

у прийнятті рішень (Апостолюк, 2017, с. 24). 
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Д. Мєщєряков пропонує таке визначення підприємницької діяльності: 

це ініціативна, самостійна, творча, інноваційна діяльність громадян та їх 

об’єднань, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється на свій 

страх і ризик під майнову відповідальність в межах, визначених 

організаційно-правовою формою підприємства (Мещеряков, 1999, с. 90).  

Підсумовуючи результати досліджень наведених вище авторів, 

констатуємо, що сутність підприємництва криється в особливому виді 

людської діяльності. Водночас під діяльністю розуміють специфічну форму 

ставлення до навколишнього світу, зміст якої складають доцільні зміни і 

перетворення в інтересах людей. Як діяльність, підприємництво 

характеризується наявністю мети, засобів, результату і, власне, процесу 

діяльності (Майковська, 2020ґ, с. 32). 

На основі порівняння, узагальнення результатів вивчення стану 

формування підприємницької компетентності в освітній практиці, аналізу 

сутності феноменів «підприємництво», «підприємець», «підприємницька 

діяльність», «підприємницька компетентність» у філософсько-теоретичному, 

економічному, соціологічному та психолого-педагогічному аспектах, з 

урахуванням специфіки та змісту діяльності закладів туристичного й готельно-

ресторанного бізнесу, характеристики професійно важливих якостей фахівців 

сфери обслуговування, вимог ринку праці поняття «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування» визначаємо як 

інтегративне особистісне утворення, що характеризує здатність фахівця до 

саморозвитку й самореалізації в ситуаціях невизначеності суспільно-

політичних, економічних та культурних змін; професійно вмотивовану 

здатність продукувати ідеї, здійснювати пошук ресурсів і можливостей для 

вирішення соціально-економічних проблем у сфері обслуговування, створювати 

на основі набутих фахових знань і вмінь культурні, соціальні й економічні 

цінності, отримувати певний матеріальний та нематеріальний зиск відповідно 

до сформованої системи духовно-моральних орієнтирів. 
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Узагальнюючи викладене вище, робимо спробу наголосити на 

нагальній потребі коригування освіти з погляду перспектив її розвитку в 

напрямку формування підприємницької компетентності. Аналізуючи 

доробки вітчизняних та іноземних вчених щодо формування 

підприємницької компетентності, О. Проценко зазначає, що це «складний, 

різнорівневий процес, який передбачає опанування особистістю 

підприємницьких знань, становлення підприємницької поведінки за умови 

відповідного формування свідомості» (Проценко, 2013, с. 300). 

На основі вивчення проаналізованих вище наукових джерел та їх 

систематизації констатуємо: «Формування підприємницької компетентності 

слід розглядати як систему педагогічних дій, спрямованих на розвиток 

економічного мислення, здатності засвоювати економічну інформацію, 

розуміти базові економічні категорії, приймати обґрунтовані рішення за 

результатами аналізу цих категорій» (Майковська, 2017, с. 12). 

Результати обґрунтування термінологічного поля і проблематики 

дослідження дозволяють поняття «формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування» розуміти як 

системно організований, інституціонально закріплений, методично й 

ресурсно забезпечений процес, що характеризується взаємозв’язком і 

взаємозалежністю компонентів підприємницької компетентності, реалізує 

суб’єкт-суб’єктні відносини, передбачає опанування особистістю знань, 

набуття вмінь і формування здатності фахівця сфери обслуговування до 

саморозвитку й самореалізації, продукування ідей, пошуку ресурсів і 

можливостей для вирішення соціально-економічних проблем у сфері 

обслуговування, створення культурних, соціальних та економічних 

цінностей, отримання певного матеріального й нематеріального зиску. 

Даний процес передбачає сукупність етапів послідовної взаємодії 

педагога та суб’єктів навчання, управління цими етапами з боку першого, 

спрямоване на досягнення другими якісного рівня здатності до 

підприємництва. Як складний і комплексний процес, формування 
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підприємницької компетентності залежить від чинників, серед яких на основі 

попередніх розвідок визначаємо: професійні якості педагога, цілеспрямовану 

підготовка педагогів до даного напряму роботи, виховну система освітньої 

установи, психолого-педагогічну підтримка лідерських і ділових якостей 

молоді, її вміння працювати в команді, бажання постійно вчитися і 

розвиватися (Майковська, 2017, с. 75). Відтак акцентуємо увагу на проблемі 

розробки педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування, яка має синтезувати такі основні 

умови: 1) організацію квазіпрофесійної діяльності; 2) міждисциплінарну 

інтеграцію з виокремленням в змісті навчальних дисциплін 

підприємницького складника; 3) створення можливостей для саморозвитку і 

самореалізації особистості студента в підприємництві; 4) створення 

додаткових умов, спрямованих на посилення мотивації студентів до 

підприємництва як найбільш ефективного засобу господарювання, моделі 

суспільної поведінки та форми самозайнятості (Майковська, 2020, с. 59).  

Підготовка фахівця в умовах ініціювання такої педагогічної системи 

дає можливість констатувати про створення інтегративного образу 

випускника, в якому мета, зміст і результати навчання сприймаються 

комплексно з урахуванням змін у професійній діяльності та спрямовані на 

формування соціально-економічних компетентностей. Останні визначаються 

не лише кваліфікацію як сукупністю набутих знань, умінь і навичок, а й 

базовими особистісними якостями, універсальними вміннями й здібностями, 

які характеризуються більш широкою сферою застосування (Оптимізація 

циклу соціально-гуманітарних дисциплін у вищій освіті, 2014, с. 154). 

У зв’язку з цим видається важливим розгляд системи освіти в Україні 

як чинника становлення цивілізованого підприємництва, найважливішого 

механізму формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у сфері 

підприємництва (Майковська, 2020ґ, с. 33). Актуальними є чітке визначення 

системи понять і категорій, на основі яких осмислюється реалізація таких 

завдань: 1) виявлення на підставі визначення характеристик сучасного 

підприємництва як соціокультурного явища кола проблем і тенденцій його 
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розвитку; 2) проведення аналізу сучасного стану системи освіти і визначення 

її ролі в підвищенні суспільно-гуманістичної мотивації підприємницької 

діяльності з позицій характеристики значущості проблеми підприємництва 

для становлення ринкових відносин в сучасній Україні; 3) визначення 

основних напрямів удосконалення системи національної освіти в умовах 

формування ринкової економіки та виділення основних критеріїв якості, які 

забезпечують формування сучасних підприємців. 

 

1.3. Особливості формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в умовах економіки знань 

 

Визначальною загально цивілізаційною тенденцією у XXI ст. є 

глобалізація. Разом із транснаціональністю, мультикультурністю, 

інтернаціоналізацією та європеїзацією вона розглядається як вимірювання 

сучасної освіти.   

Суть глобалізації означено Б. Денменом у т. зв. формулі: всесвітнього 

ринку стільки, скільки потрібно; національної держави стільки, скільки 

залишає або дозволяє всесвітній ринок». Інтернаціоналізація є адекватною 

реакцією на зміни демографічних і мовних параметрів сучасних держав – 

випускники ЗВО мають бути готовими працювати в умовах наростаючого 

різноманіття у взаємозалежному світі (Денмен, 2001). Як зазначають 

О. Скібіцький та ін., зростає роль мультикультурної освіти із такими її 

домінантами, як розвиток людини-громадянина, участь особи в соціальному 

реформуванні, здатність випускників ЗВО до критичного аналізу. Явище 

європеїзації в науковій літературі розглядається як всеосяжний процес, що 

має глобальні цілі у зміні (збагаченні, зрушенні) ментальності сучасної 

суспільної свідомості; як єдиний (загальний) європейський освітній простір; 

як розширення проблемно-тематичного змісту й оновлення педагогічних 

технологій в умовах масової вищої освіти; як оволодіння студентами 

європейськими мовами (Скібіцький, Матвєєв, Скібіцька, 2011, с. 267).  
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Глобалізація, інтернаціоналізація і європеїзація як тенденції сучасного 

світу вимагають зміни освітніх програм, інтеграції в освітні стандарти і 

навчальні плани міжнародних аспектів.  

Економіка знань є одним із вимірювань глобалізації та викликом ХХІ 

ст. Такий тип економіки відрізняється тим, що, зростання і розвиток всієї 

господарської системи забезпечуються не стільки природно-матеріальними 

ресурсами, а насамперед скільки внутрішніми, нематеріальними факторами  

– знаннями і людським капіталом. Відтак підприємливі співробітники 

розглядаються як головна конкурентна перевага, а підприємництво ставляє 

на передній план як найбільш продуктивну форму господарювання.  

У формуванні економіки знань (knowledge-based economy) економічне 

вимірювання глобалізації ставить нові пріоритети у сфері освіти. Т. Барро, 

провівши дослідження, приходить до висновку: розширення процесу 

охоплення дітей середньою освітою на 1% призводить до 1-3% зростання 

ВВП країни на одну особу. Один додатковий рік післяшкільної освіти дає 1% 

економічного зростання в рік (Барро, 1991, с. 13). Характерною рисою 

економіки знань є наявність складової знань у кожному продукті чи послузі 

як чинник створення додаткової вартості й конкурентоспроможності. 

Джерелом нової додаткової вартості виступають дизайн, споживчі переваги, 

маркетинг і обслуговування як результати інтелектуалізації суспільства. 

Основним виробничим ресурсом є інформаційне середовище, а як найбільш 

економічно продуктивну форму господарювання розглядають 

підприємництво. У світі формується нова суспільна група – підприємці,  яка 

поступово перетворюється на його рушійну силу (Каленюк, Куклін, 2012).  

Поняття «підприємництво» не доцільно ототожнювати з поняттям 

«бізнес», яке є більш ємним і передбачає будь-який вид діяльності, що 

приносить особистий дохід або особисту користь. М. Вебер вважав, що 

підприємницька діяльність є втіленням раціональності (Вебер, 1990). 

Р. Хизрич під підприємництвом розумів процес створення чогось нового, що 

володіє вартістю, а підприємцем називав людину, яка витрачає на цей весь 
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необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний і 

соціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим 

(Хизрич, Питерс, 1992). 

Підприємництво і бізнес розрізняються в теоретичному плані. Бізнес 

передбачає залучення власних коштів або ж опосередковану участь шляхом 

вкладення в справу власного капіталу як можливу форму участі. 

Підприємництво виступає не тільки як елемент системи бізнесу, а й як  

фактор його розвитку. Підприємницька діяльність характеризується 

присутністю суспільної функції підприємця, яка зводиться до вивчення 

потреб суспільства та їх задоволення: в умовах ринкової економіки саме 

підприємець першим повинен здогадатись, на які товари і послуги є попит. 

Забезпечуючи рішення соціально значущих завдань, підприємець створює 

нові можливості для розвитку суб’єктів ринку через максимальне 

задоволення запитів споживачів з урахуванням інтересів суспільства. Саме 

соціальний аспект підприємництва актуалізує його як продуктивну форму 

господарювання в умовах економіки знань. 

Уперше термін «економіка знань» у науковий обіг був введений 

Ф. Махлупом у 1962 р. і набув широкого поширення з кінця 90-х років ХХ ст. 

М.Ченцова зазначає, що сутність економіки знань проявляється як нова 

система впровадження знань в практику життя. Довгостроковий стійкий 

розвиток в умовах економіки знань виявляється можливим завдяки 

інноваційній спрямованості дій суб’єктів ринку; знання стають фактором 

створення додаткової вартості й конкурентоспроможності; значна частина 

вартості створюється не стільки на стадії матеріального виробництва, скільки 

завдяки знанням у сфері маркетингу і збуту (Ченцова, 2008).  

За твердженням В. Гейнця, на яке спираються І. Каленюк та ін., процес 

переходу до економіки знань є соціальним і технократичним процесом 

модернізації світового господарства. Характерними для економіки знань є 

фундаментальні соціопсихологічні зрушення, як-от перехід від праці-

економічно мотивованої діяльності до праці-творчості, метою і мотивом якої 
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виступає самореалізація особистості (Каленюк, Куклін, 2012). Статистика 

опитувань європейців свідчить про їх зацікавленість у власному бізнесі як 

шляху самореалізації. Водночас для 81 % українців головною мотивацією 

відкриття власного бізнесу залишається отримання прибутку. Очевидно, що 

така мотивація передусім сформована невисоким рівнем оплати праці у 

країні, падіння якого відбулося у зв’язку із соціально-політичними подіями 

останніх років (табл. 2.1) (Стрельніков, 2017). За рівнем оплати праці Україна 

входить до списку трьох країн із найменшим розміром як мінімальної, так і 

середньої заробітної плати (Ukrstat, 2019).   

Таблиця 1.1 

Середньомісячна заробітна плата населення України 

у 2013 – 2019 рр. (Ukrstat, 2019) 
Аналізований 

період, рік 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рівень 

заробітної 

плати, грн. / 

дол. США 

 

3282 / 

410,6 

 

 

3480 / 

435,4 

 

4195 / 

266,1 

 

 

5183 / 

218,1 

 

 

7105 / 

253,1 

 

8867 / 

312,3 

 

10030 / 

395,4 

 

Економіка знань розглядає підприємництво не лише як найбільш 

економічно продуктивну форму господарювання, а як основну або вторинну 

форму зайнятості. Саме тому проблема розробки і впровадження спеціальних 

програм навчання підприємництву у сфері формальної професійної 

підготовки є актуальною.  

Нагальність розв’язання цього завдання гальмується низкою виявлених 

в попередніх наших роботах суперечностей: 1) між зростанням ролі 

підприємництва в державі й недостатньою підготовленістю до цього 

випускників ЗВО; 2) між вимогами суспільства до рівня підприємницької 

компетентності фахівця та її реальною сформованістю за результатами 

професійної підготовки; 3) між потребою майбутніх фахівців у 

сформованості підприємницької компетентності та недосконалістю і слабкою 

дієвістю наявних у ЗВО форм і методів її формування (Майковская, 2018г, с. 

84; 86). Отже, перехід України до економіки знань вимагає відповідної 

компетентності всіх суб’єктів ринкових відносин.  
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Значення освіти як важливого зовнішнього чинника, що забезпечує 

когнітивну готовність до підприємництва, знаходить своє віддзеркалення в 

інтересі молоді до спеціальностей економічного спрямування і сфери 

обслуговування (табл. 1.2). Дані таблиці 1.2. свідчать, що кожний шостий-

сьомий студент в Україні обрав економічний фах; інтерес до сфери 

обслуговування є поступово зростає. В індустріально розвинутих країнах 

частка означених фахівців становить від 1/4 до 1/5 загальної кількості 

підготовлених спеціалістів, і це позитивно впливає на темпи їх економічного 

зростання (Ukrstat, 2019).  

Таблиця 1.2 

Підготовка студентів в Україні у розрізі економічних  

спеціальностей і спеціалізацій у 2016-2019 рр. (Ukrstat, 2019) 
 Рік Інформація про заклади вищої освіти 

які здійснюють підготовку за напрямом 

«Економіка та підприємництво», в т. ч. за 

спеціальностями і спеціалізаціями: 051 

«Економіка»; 071 «Облік і оподаткування; 

072 «Фінанси, банківська справа і 

страхування; 073 «Менеджмент»; 075 

«Маркетинг»; 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

які здійснюють підготовку за 

напрямом «Сфера 

обслуговування», в т. ч. за 

спеціальностями і 

спеціалізаціями: 241 

«Готельно-ресторанна 

справа»; 242 «Туризм» 

Кількість, осіб Питома вага в 

загальній 

кількості 

підготовки 

фахівців, % 

Кількість, 

осіб 

Питома вага в 

загальній 

кількості 

підготовки 

фахівців, % 

2016 /2017 162677 17,94 21315 2,35 

2017 / 2018 75747 17,46 10936 2,52 

2018 / 2019 34762 14,34 6163 2,54 

 

 

Потенційно Україна має всі передумови розвитку економіки, малого та 

середнього бізнесу випереджувальними темпами. Однак за кількісними 

показниками розвитку вищої економічної освіти стоять вагомі складні 

проблеми теоретико-методологічного, науково-методичного та навчально-

організаційного характеру. На жаль, якщо у 2010 р. 47,5 % студентів 

оцінювали рівень вищої освіти як високий, то у 2015 р. – тільки 18 %, у 2018 

р. – 0%, у 2019 р. – 0,84% (табл. 2.15). «Середньою» у 2010 р. її вважали 

40,9 % студентів, у 2015 р. – 51,3 %, у 2018 р. – 48 %, у 2019 р. – 38,84 %. 
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«Низькою» відповідно: у 2010 р. –7,5 %, у 2015 р. – 25,1 %, у 2018 р. –38 %, у 

2019 р. – 47,49 %. Відповіді «не можу визначитися» у 2010 р. були відсутні, у 

2015 р. висловлені 5,6% респондентів, «ніякою» її назвали 5 %, у 2018 р. та 

3,98 % у 2019 р. (Україна в міжнародних рейтингах, 2019). Серед основних 

причин такої оцінки означено застарілий контент освітніх програм, 

недостатня компетентність викладачів у практичному контексті фаху марне 

витрачання часу на реферати, курсові й дипломи, що не мають практичного 

підґрунтя й ринкового спрямування (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Динаміка рівня якості вищої освіти 

 в контексті подальшого працевлаштування (CASERS, 2018) 
Рівень якості вищої 

освіти 

Рік 

2010  2015  2018  2019  

Відмінний 

(високий) 

47,5 % 18 % - 0,84 % 

Добрий 4,1 % - 9 % 38,84 % 

Середній 40,9 % 51,3 % 48 % 47,49 % 

Низький 7,5 % 25,1 % 38 % 8,85 % 

Ніякий 

(не можу визначитися) 

- 5,6 % 5 % 3,98 % 

Усього 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Як результат низького рівня якості підготовки до підприємництва у 

вищій школі розглядаємо падіння показника бажання розпочинати свій 

бізнес після закінчення навчання, яке за останні три роки зросло серед 

українців з вищою освітою (24%) проти 11% (без неї) (AGER, 2018). 

Вища освіта як галузь випускає на ринок робочої сили товар і є 

виробником освітнього продукту. У табл. 1.4 наведені деякі показники 

розвитку національної вищої освіти, що враховуються в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності України за складовими елементами (The Global 

Competitiveness Index, GCI). Інтегральною оцінкою, яка характеризує 

конкурентоспроможність країни на світовому ринку, є  Глобальний індекс 

конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), що 

обчислюється Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD і 

Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) та охоплює 
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близько 127-150 економік світу на основі 82 показників з цілої низки тем 

(Україна в міжнародних рейтингах, 2019). Це інтегральна оцінка інноваційної 

спроможності і технологічної готовності економіки країни у міжнародних 

порівняннях. У 2017 р. до першої  десятки країн увійшли: Швейцарія, 

Швеція, Нідерланди, США, Велика Британія, Данія, Сінгапур, Фінляндія, 

Німеччина та Ірландія. У 2017 р. Україна посіла найвищу позицію за останні 

7 років – 50 місце, тоді, як її географічні «сусіди»: Польща – 38; Росія – 45; 

Молдова – 54; Білорусь – 88. У 2018 р. до першої десятки увійшли: 

Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Сінгапур, США, 

Фінляндія, Данія, Німеччина, Ірландія. У 2018 р. Україна піднялася на 43 

місце. Наведені у  табл. 1.4 дані свідчать про в цілому позитивну динаміку:  

за показником «Стан вищої освіти і професійної підготовки» Україна 

піднялася з 51 рейтингового місця у 2011/2012 н. р. до 33-35, яке і втримує 

упродовж останніх трьох років; за показником «Якість освіти з менеджменту 

і бізнесу» Україна піднялася з 117 рейтингового місця у  2012/2013 н. р. до 

87-88 у 2015/2016 і 2017/2018 (Стан інноваційної діяльності, 2017). 

Таблиця 1.4 

Деякі показники розвитку вищої освіти України 

в The Global Competitiveness Index (Стан інноваційної діяльності, 2017) 
Показник Рік дослідження Місце, яке займає 

Україна 

Кількість країн, які 

брали участь в 

дослідженні 

Стан вищої освіти і 

професійної 

підготовки 

2010/2011 46 139 

2011/2012 51 146 

2012/2013 47 144 

2013/2014 43 148 

2014/2015 40 144 

2015/2016 34 140 

2016/2017 33 138 

2017/2018 35 137 

Якість освіти з 

менеджменту і 

бізнесу 

2010/2011 108 139 

2011/2012 116 146 

2012/2013 117 144 

2013/2014 115 148 

2014/2015 88 144 

2015/2016 87 140 

2016/2017 93 138 

2017/2018 88 137 
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Обидва індекси дають уявлення про стан економічної підготовки та 

формування підприємницької компетентності молоді України. Проте 

незважаючи на очевидну позитивність їх динаміки, а також динаміки індексу 

легкості ведення бізнесу, в Україні поки що не існує цілісної, зрозумілої, 

прозорої, логічно сконструйованої та відструктурованої системи формування 

підприємницької компетентності. Головна причина полягає у відсутності 

базових програм і стандартів навчання підприємництву, що робить проблему 

реалізації в Україні єдиної моделі бізнес-освіти актуальною й конче потребує 

супроводу юридичної, економічної та педагогічної науки. Окрім того, існує 

реальна загроза відставання якості освіти від вимог економіки країн ОЕСР 

унаслідок непорівнянних величин фінансування, безпідставне копіювання 

зарубіжного освітнього досвіду (через що українська освіта може втратити 

свої переваги у вивченні математичних і природничих наук, музичному 

вихованні тощо), застарілість змісту та методології навчання.  

Можливість виходу вітчизняних господарюючих суб’єктів на світові 

ринки обумовлює потребу у сформованості підприємницької компетентності, 

мотивації до прояву підприємницької ініціативи, здатності до 

підприємницької діяльності. Пожвавлення світової економіки потребує не 

тільки формування нового покоління підприємців, а й елементарного 

збільшення їх кількості. Якщо трактування підприємництва та 

підприємницької діяльності закріплені в економіко-правовій літературі, то 

чітке уявлення про вимоги до успішного підприємця в українській педагогіці 

й вищій школі поки відсутнє. На основі проведеного аналізу встановлено, що 

сучасні роботодавці в більшості країн зазвичай не мають претензій до рівня 

підготовки випускників ЗВО, проте як ваду відзначають їх невпевненість і 

брак досвіду у процесі прийняття професійних та соціально значущих 

рішень. Значна кількість підприємців-роботодавців вимагають наявності у 

найманих працівників аналітичного і системного мислення, ініціативності та 

комунікабельності, почуття відповідальності. 
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Потреба у з’ясуванні сутності підприємницької компетентності 

виникає через неминучість персоніфікації економічних відносин. Останні 

повинні мати своїх конкретних носіїв з якостями, здібностями, знаннями, 

досвідом, навичками, інтересами і потребами, через взаємодію яких вони 

проявляються на практиці.  

Слушно зауважує В. Демидов, що відродження підприємництва на 

пострадянському просторі доцільно розглядати не тільки як економічний, але 

й як соціокультурний процес, що охоплює всі сфери життєдіяльності 

суспільства: підприємництво пов’язане з формуванням нового соціального 

прошарку фахівців з їх специфічними цінностями і мотивами самореалізації в 

підприємництві (Демидов, 2007, с. 12).  

В «Описі оновлених ключових компетентностей» поняття 

підприємництво визначено  як «здатність реагувати на можливості та ідеї і 

перетворювати їх у цінності для інших» (Key Competencies, 2019). Ідеться 

про «вміння планувати й управляти проектами культурної, соціальної або 

комерційної цінності. Компетентність базується на навичках творчості, 

критичного мислення, вирішенні проблем, ініціативності, наполегливості та 

вмінні співпрацювати. До основних знань, умінь, навичок, ставлення, що  

пов’язані з підприємницькою компетентністю відносять: 1) знання про 

існування різних контекстів і можливостей для перетворення ідей в особисту, 

соціальну або професійну діяльність; розуміння підходів до планування і 

управління проектами; 2) розуміння економічних та соціальних можливостей 

і викликів; дотримування в їх подоланні етичних принципів; усвідомлення 

власних сильних та слабких сторін; 3) базування підприємницьких навичок 

на креативності, розвинутості уяви і стратегічного мислення, досвіді 

вирішення проблем і критичного аналізу творчих процесів та інновацій; 

4) здатність робити висновки щодо цінності та вартості, приймати фінансові 

рішення, ефективно спілкуватися та вести переговори, справлятися з 

невизначеністю, неоднозначністю та ризиком як невід’ємними складовими 

прийняття обґрунтованих рішень». 
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З-поміж характеристик підприємливості виокремлюють: ініціативність, 

активність, потяг до пошуку, сміливість та наполегливість у досягненні 

цілей, бажання мотивувати інших і цінувати власні ідеї, співпереживати і 

піклуватися про людей та світ, брати відповідальність за етичність дій 

протягом усього процесу. 

Аналіз наукових джерел, у яких відображено результати досліджень 

педагогічної теорії та практики з даної тематики, дозволив нам виявити 

наявність різноманітних підходів до визначення як змісту і форм підготовки 

молоді до активної підприємницької діяльності, так і цілей професійної 

підготовки. Зауважується, що найбільші трансформаційні зміни відбуваються 

в теорії й практиці економічної освіти на рівні загальноосвітньої школи. 

Основна мета бізнес-підготовки в загальноосвітніх школах ‒ формування у 

школярів узагальнених економічних понять та узагальненої орієнтовної 

основи підприємницької діяльності. Така практика є обґрунтованою, оскільки 

зафіксовано, що підприємницькі риси характеру можуть проявлятися вже у 

дошкільному або молодшому шкільному віці. Зокрема, результати 

проведеного нами опитування показують, щзо інтерес до підприємництва 

проявляється у 30% старшокласників, а реалізація задумів і бажань відкрити 

свою справу (власний бізнес) відбувається або в старших класах, або відразу 

після закінчення школи  (Майковська, 2015). Законодавчо закріпленою 

ініціативою в напрямку розв’язання проблеми формування підприємницької 

компетентності учнівської молоді є концептуальна реформа «Нова 

українська школа». Мета реформи полягає у сприянні розбудови потужної 

держави та її конкурентної економіки, що може бути забезпечено наявністю в 

країні згуртованої спільноти творчих людей, відповідальних громадян, 

активних і підприємливих. Концептуальна реформа «Нова українська школа» 

ґрунтується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи 

щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти». Рамкова 

програма оновлених ключових компетентностей Європейського парламенту і 

Ради Європейського Союзу від 17 січня 2018 р. серед восьми ключових 
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компетентностей, необхідних всім людям для підвищення особистого 

потенціалу і розвитку, розширення можливостей працевлаштування, 

соціальної інтеграції та активного громадянства, виділяє підприємницьку 

компетентніть (Entrepreneurship competence) (Нова українська школа, 2018). 

У системі професійної освіти України, як показує аналіз, підготовка до 

підприємництва дотепер декларується як пріоритетна мета і на розсуд 

адміністрації ЗВО розглядається як складова комплексу дисциплін 

економічного профілю. Разом з тим випускники вищих професійних освітніх 

установ усе  більшою мірою спрямовані на оволодіння   комплексом знань, а 

ніж на професійну і психологічну готовність до підприємницької діяльності в 

обраному секторі економіки, вирішення основних підприємницьких завдань, 

пов’язаних із організацією власної справи, її веденням і розвитком. 

Цивілізаційні зміни початку ХХІ ст. обумовлюють  завдання 

формування у молоді адекватних цим процесам менталітету і культури 

господарської діяльності. В умовах ринкових відносин підприємницька 

діяльність у сфері обслуговування значною мірою впливає на розвиток 

вітчизняного ринку послуг, поглиблення конкуренції, підвищення рівня 

зайнятості населення країни. Незважаючи на те, що сфера послуг є однією із 

пріоритетних галузей економіки України, стан виробництва послуг 

представниками малого та середнього бізнесу не відповідає світовому рівню, 

що обумовлює наполегливий пошук інструментів, які б сприяли розвитку 

підприємництва та ділової активності в цій сфері. Відповідно до переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого Постановою КМ України № 266 від 29.04.2015, 

галузь знань «Сфера обслуговування» (шифр галузі 24) передбачає 

підготовку за двома спеціальностями: «Готельно-ресторанна справа» (код 

спеціальності 241) і «Туризм» (код спеціальності 242). Концептуальні 

положення, які зумовлюють напрямки розвитку сфери обслуговування, 

зазначені у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 

(Стратегія розвитку, 2017), Законі України «Про туризм» (Закон України 
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«Про туризм», 1995), Концепції Державної цільової програми розвитку 

туризму та курортів на період до 2022 року (Концепція Державної цільової 

програми розвитку туризму, 2014), Стратегії розвитку туризму та курортів на 

період 2026 року (Стратегія розвитку туризму, 2017), а також деяких 

регіональних документах: Концепції розвитку туризму в Харківській обл. до 

2020 року (Концепція розвитку туризму в Харківській області, 2013), 

Програмі розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 рр. (Програма 

розвитку туристичної галузі м. Львова, 2016), Стратегії активізації 

туристичного потенціалу м. Дніпра (Стратегія активізації, 2017) тощо. У 

документах наголошується, що туризм, включно з  послугами з тимчасового 

розміщення (проживання) і харчування, є пріоритетною галуззю економіки 

України, яка забезпечує створення нових робочих місць і є чинником 

працевлаштування на основі самозайнятості. У законодавчих актах на 

інституціональному рівні звертається увага на недостатній рівень у фахівців 

сфери обслуговування знань і навичок ведення бізнесу. Зокрема, у Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період 2026 р. вказується на потребу 

заохочення молоді до активної діяльності, розроблення інноваційних 

продуктів і започаткування бізнесу у сфері туризму та курортів.  

Професійну діяльність сучасного фахівця сфери обслуговування 

пов’язують з вирішенням складних завдань щодо забезпечення 

конкурентоспроможності продукту праці й підприємства одночасно. На 

думку І. Перішко, своєрідність загальноекономічного змісту сфери 

обслуговування полягає у втіленні різних сторін господарської діяльності 

(транспортних послуг, сфери торгівлі й харчування, місць тимчасового 

розміщення). Специфіка соціальної форми обумовлена присутністю на ринку 

суб’єктів як фізичних, так і юридичних осіб. Специфіка змісту зазначених 

послуг криється не тільки в задоволенні матеріальних потреб, а й духовних, 

культурних та пізнавальних запитів, а також інтегративної потреби у 

відпочинку і змістовному проведенні власного дозвілля (Перішко, 2015). 

Суб’єкти цього ринку одночасно беруть участь у міжнародному розподілі 
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праці й змушені при наданні послуг враховувати такі чинники, як суверенітет 

держав, національні валютні системи, національні законодавства, економічна 

політика, мовні, культурні, релігійні, історичні та інші традиції, що 

позначається на змісті їх професійної компетентності. 

Інноваційні процеси в діяльності туристичних та підприємств  

готельно-ресторанної галузі в умовах ринкових перетворень вимагають 

застосування нових технологій, впровадження ринкових важелів 

виробництва, що обумовлює інтегративний характер професійної діяльності 

майбутнього фахівця. На переконання В. Лозовецької та ін., на сучасному 

ринку даних послуг головною проблемою є забезпечення потрібної якості 

продукту. Прогностичні завдання туристичної та готельно-ресторанної 

індустрії передбачають, насамперед створення багатофункціональних 

центрів послуг із наданням значної кількості пропозицій щодо відкриття 

споживачем нових «пізнавальних світів»; розв’язання індивідуальних і 

непередбачуваних потреб та уподобань споживачів послуг; генерування у 

споживача відчуття винятковості у сприйнятті нових і неповторних вражень; 

забезпечення релаксу споживача, його ентузіазму щодо повторного 

користування  послугами; створення умов безпеки і зручності як на 

особистісному рівні, так і на рівні запропонованого продукту. 

Реалізація концептуальних засад формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування потребує 

обґрунтування суспільно-економічних вимог до їх особистості. На думку 

В. Лозовецької та ін. фахівець, який безпосередньо забезпечує якість 

туристичних, послуг з тимчасового розміщення і харчування має 

усвідомлювати ринкові реалії щодо відповідальності за результати праці та 

вимоги до особистісної професійної компетентності у контексті 

конкурентоспроможності фірми, від імені якої він їх надає. Йому потрібно 

самостійно інтегрувати знання і вміння в конкретні виробничі умови при 

розв’язанні типових і нетипових завдань (Лозовецька, 2010, с. 190).  
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У професійній підготовці фахівця сфери готельно-ресторанних послуг і 

туризму В. Лозовецькою та ін. виявлено суперечності між: 1) предметним 

характером навчання й інтегрованим характером сучасної професійної 

діяльності фахівця сфери обслуговування; 2) професійною підготовкою 

майбутнього фахівця сфери послуг та його умінням застосовувати знання у 

реальних умовах праці; 3) функціональними обов’язками потенційних посад і 

рівнем їх відтворення в освітньому процесі; 4) існуючим забезпеченням 

процесу професійної підготовки і реальними потребами у відтворенні в 

освітньому процесі діючої галузевої документації. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування без 

урахування функціональних особливостей їх сучасної професійної 

діяльності, на переконання В. Лозовецької та ін., не формує почуття 

відповідальності за результати професійних дій і знижує 

конкурентоспроможність продукту праці (Лозовецька, 2010). 

Визначальним  чинником  якості готельно-ресторанних послуг і 

туристичного продукту є володіння працівником особистісними 

професійними цінностями щодо емоціональної інтелігентності. Дослідники 

стверджують, що емоціональна інтелігентність особистості є важливою 

складовою професійної компетентності сучасного фахівця і наводять 

статистику, відповідно до якої емоційна інтелігентність особистості на 83% 

забезпечує її професійний успіх. Посилаючись на Р. Кеттелла, В. Лозовецька 

та ін. трактують дану дефініцію як абстрактне і конкретне мислення, 

вербальні уміння і здатність маніпулювання пізнавальними процесами. До 

складу компетентності конкретного фахівця сфери послуг вони включають: 

1) функціональну, нормативно-правову, технічну, соціальну і комунікативну 

компетентності; 2) вміння узагальнювати, систематизувати та перетворювати 

отримані знання у досвід, а досвід – в практичну діяльність; 3) особистісні 

чесноти: відповідальність, обов’язковість, самоорганізованість.  

Основу функціональної компетентності спеціаліста сфери 

обслуговування, на думку В. Лозовецької та ін., складають професійні та 

спеціальні знання, вміння і способи діяльності, необхідні для успішного 
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функціонування в умовах ринку та фахового вирішення професійних і 

соціально-економічних проблемних ситуацій. Правова компетентність 

передбачає володіння основами законодавства в професійній сфері та сфері 

підприємництва; соціальна компетентність має на увазі сформованість 

соціальної відповідальності за результати праці; комунікативна 

компетентність полягає у володінні прийомами професійного спілкування. У 

підсумку, професійна компетентність створює інтегральну характеристику 

спеціаліста, визначальною ознакою якої є здатність кваліфіковано 

здійснювати свою професійну діяльність. 

Утвердження підприємництва як рушійної сили економіки, потужного 

джерела забезпечення її конкурентоспроможності й суспільного поступу в 

європейському співтоваристві зумовлює потребу в підготовці майбутніх 

фахівців сфери обслуговування на основі певних вимог. Відповідно до 

чинного законодавства України результати професійного навчання 

визначаються державними стандартами. Відтак підприємницька 

компетентність є інтегрованим на основі вимог державних стандартів 

особистісним утворенням. 

Часовий проміжок, в який здійснювалось дослідження, 

характеризується трансформаційними процесами у вищій освіті України. 

Результати дослідження дають підстави констатувати, що вимоги до фахівців 

спеціальності 242 «Туризм» викладені в Стандарті вищої освіти України для 

першого (бакалаврського) рівня, затвердженому Наказом Міністерства освіти 

і науки України № 1068 від 04.10.2018 р., й відсутні для другого 

(магістерського) рівня. На момент проведення основної частини дослідження 

в Україні були відсутні стандартизовані загальнонаціональні вимоги до 

фахівців спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Відтак початковий 

аналіз нами здійснювався з використанням узагальнених вимог, що подано у 

освітньо-професійних програмах з даної спеціальності таких ЗВО, як ХТЕІ 

КНТЕУ та ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Наразі основні вимоги до фахівців 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» викладені у Стандарті вищої 

освіти України для першого (бакалаврського) рівня, затвердженому Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 384 від 04.03.2020 р. Стандарт вищої 
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освіти України для другого (магістерського) рівня за даною спеціальністю на 

етапі проведення дослідження і оформлення його результатів був відсутній, 

що унеможливлювало проведення відповідного аналізу, й затверджений 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 26 від 05.01.2021 р. 

Порівняльний перелік компетентностей і результатів навчання, якими 

має володіти випускник за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 

та вимог дослідників даної проблеми наведений у додатку Е (табл. Е.1); 

стосовно випускників за спеціальністю 242 «Туризм» – у табл. Е.2. У табл. 

Е.3 представлені результати співставлення вимог, передбачених у стандартах 

вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня для спеціальностей 

241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», із системами 

дескрипторів Національної рамки кваліфікацій та європейських рамок 

кваліфікацій (Національна рамка кваліфікацій, 2011). 

Порівняння даних, розміщених у кожній з таблиць, дозволяє зробити 

висновок: стандарти вищої освіти України для першого (бакалаврського) 

рівня для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» і спеціальності 

242 «Туризм» побудовані з урахуванням вимог Національної рамки 

кваліфікацій та європейських рамок кваліфікацій. Водночас, національні 

стандарти всупереч вимогам Рамкової програми оновлених ключових 

компетентностей, прийнятої Європейським парламентом і Радою 

Європейського Союзу, та Закону України «Про освіту» (2017)  не містять 

таких ключових компетентностей, як підприємливість і підприємницька 

компетентність, на які більшість дослідників вказує як на складову 

професійної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; не 

відображають особистісних вимог до фахівця у галузі туризму, які можуть 

проявлятися в наявності професійної спрямованості та професійної позиції, і 

реалізовуватися в таких категоріях, як «культура бізнесу», «культура 

підприємництва», «конкурентоспроможність».  

Виключення складає Стандарт вищої освіти України для другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 

затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 26 від 

05.01.2021 р. У зазначеному документі серед фахових компетентностей 
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визначено СК 7 «Здатність до підприємницької діяльності». Аналізовані 

освітньо-професійні програми спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», про які йшлося вище, на відміну від стандартів вищої освіти серед 

вимог до фахівця містять підприємливість як ключову компетентність та 

особистісні вимоги до фахівця (інноваційність, відповідальність тощо). У 

програмах наявний поділ результатів навчання за сферами. Незважаючи на 

те, що закладені стандартами вищої освіти України компетентнісні моделі 

фахівця сфери обслуговування є базою для утворення підприємницької 

компетентності як інтегрованої особистісної характеристики, проблемним 

місцем у її формуванні залишається блок вимог, які стосуються понять 

«культура бізнесу» і «культура підприємництва». 

Результати аналізу освітньої теорії та практики дозволяють 

констатувати, що в Україні відсутня цілісна система підготовки молоді до 

підприємництва та єдині концептуальні підходи до її створення. У межах 

української професійної освіти на даному етапі можлива реалізація двох 

підходів. Перший підхід, що переважає, орієнтований на передавання 

професійно значущих знань і умінь, які дозволяють випускнику успішно 

самореалізуватися на ринку праці. Другий передбачає, крім, власне 

професійної підготовки у певній галузі, здійснювати формування 

підприємницької компетентності з метою подальшої самореалізації фахівця 

як індивідуального підприємця або власника малого підприємства. 

Отже,формування підприємницької компететності майбутніх фахівців, у т. ч. 

у сфері обслуговування, здійснюється фрагментарно через виокремлення 

підприємницького складника в змісті навчальних програм інших дисциплін 

або факультативних курсів. Освітній процес у ЗВО будується, виходячи із 

завдання сформувати підприємницькі якості студента в межах опановуваної 

ним професії, в певній мірі вмотивувати його на заняття підприємництвом. 

Виходячи із викликів економіки знань, формування підприємницької 

компетентності у ЗВО на даний момент має бути невід’ємною складовою 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Її 

провідною метою Г. Матукова, з урахуванням позицій Л. Бондаревої, 

називає: 1) розкриття й укорінення в свідомості людини переваг вільного 
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підприємництва; 2) опанування студентами шляхів і методів вільного 

підприємництва. Дослідниця визначає підприємницьку компетентність як 

складне особистісне утворення, багатовимірну й мультиплікативну 

компетентність, базову складову професійної компетентності та наголошує 

на двох підходах до її формування в професійній освіті (Бондарєва, 2007; 

Матукова, 2015б). Перший ‒ передбачає фундаментальну підготовку на 

основі економічних знань (про ринок, маркетинг, економіку підприємництва, 

бізнес-планування тощо). Другий ‒ базується на практичній підготовці і 

полягає в об’єднанні роботодавців з університетами (участь представників 

суб’єктів ринку у розробці навчальних планів спеціальностей і програм 

навчальних дисциплін; робота груп експертів («дослідницьких команд») з 

розробки завдань щодо розвитку певної галузі чи напряму економічної 

діяльності). Означена форма співпраці дозволяє: 1) забезпечувати 

проходження студентами практики на суб’єктах господарювання різних 

форм власності; 2) запроваджувати нові форми практичної підготовки через 

створення навчально-тренінгових фірм, бізнес-інкубаторів, виконання 

індивідуальних завдань; 3) організовувати стажування науково-педагогічних 

працівників на базі суб’єктів ринку; 4) забезпечувати співробітництво у 

виборі навчального контенту; 5) залучати до освітнього процесу провідних 

фахівців суб’єктів ринку; 6) організовувати моніторинг ринку праці та 

сприяти працевлаштування випускників.  

Результати нашого аналізу освітньої практики свідчать, що формування 

підприємницької компетентності майбутніх туризмознавців (спеціальність 

242 «Туризм») та готельєрів (спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа») побудовано за першим підходом. Натомість поєднання обох 

підходів забезпечує результативність формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, оскільки дозволяє 

«процес навчання підприємництву зробити системно викладеним у форматі 

професійних стандартів за чотирма розділами: створення бізнесу, ведення 

бізнесу, розвиток бізнесу та вихід з бізнесу (тобто припинення участі в 
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підприємницькій діяльності); в структурі кожного розділу доцільно виділити 

суспільні функції, притаманні виключно підприємцям» (Майковська, 2019ї). 

О. Романовський, досліджуючи теорію і практику підприємницької 

освіти в Україні, приходить до висновку, що вона охоплює: науково-

теоретичну підготовку з підприємницьких дисциплін; виявлення та розвиток 

підприємницьких рис; виховання підприємницького типу поведінки; 

закріплення підприємницьких навичок; практичну підготовку із зануренням у 

підприємницьке середовище; становлення морально-етичних цінностей 

цивілізованого підприємництва (Романовський, 2002б). Водночас фахівці-

практики й науковці вказують на низку невирішених проблем, які стосуються 

економічної освіти в Україні загалом і формування підприємницької 

компетентності зокрема: відсутність зацікавленості бізнес-асоціпцій у 

підготовці конкурентоспроможних фахівців; незбалансованість потреб 

суспільства щодо вимог ринку праці, напрямів і спеціальностей професійної 

підготовки; нерозробленість стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня спеціальності 242 «Міжнародний туристичний 

бізнес».  

Н. Іпполітова та ін. виділяє низьку мотивацію до прояву 

підприємницької ініціативи і недостатній рівень здатності до 

підприємницької діяльності, закладені самим змістом професійної освіти та 

відсутністю в освітньому процесі відповідних форм і методів підготовки до 

неї (Ипполитова, Стерхова, 2012, с. 86).  

На проблемі формування підприємницької компетентності                               

наголошує І. Юрко, мотивуючи її наявність виявленням студентами в процесі 

даного дослідження суперечностей, обумовлених специфікою української 

вищої освіти (відсутністю зв’язку вищої освіти з практикою тощо) (додаток 

Д). Осмислення означеної проблеми дозволило запропонувати як шлях до її 

розв’язання ідею запровадження Концепцію практико-орієнтованої 

підприємницької освіти, що, на думку дослідника, має забезпечити 
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встановлення проміжної ланки між навчальною, професійною та 

підприємницькою діяльністю (Юрко, 2018).  

Відображення результатів освіти на мові компетентностей тягне за 

собою істотну зміну змістовного і процесуального компонентів освітнього 

процесу. Модернізація підприємницької підготовки молоді полягає у зміні її 

цілей, змінюючи загальну цільову орієнтацію на формування у майбутніх 

фахівців сфери обслуговування комплексу знань про способи реалізації 

підприємницької діяльності, умінь вирішення конкретних підприємницьких 

завдань, здатності до організації власного бізнесу. Це сприятиме включенню 

молоді в цивілізоване підприємництво і максимально полегшить процес її 

соціальної та трудової адаптації. Реалізація даних освітніх цілей передбачає, 

відповідно до завдань нашого дослідження, застосування адекватних освітнім 

цілям програм, використання відповідних освітніх технологій і форм 

організації освітнього процесу та спонукає нас до розробки відповідного 

теоретико-методичного супроводу. При цьому застосовані форми 

автоматично мають відповідати формам майбутньої професійної, соціальної 

та підприємницької діяльності, що змушує педагогів віддавати перевагу 

різним видам квазіпрофесійної діяльності.  

 

1.4. Становлення процесу формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в Україні 

 

Формування Європейського простору вищої освіти як сучасного 

середовища створення умов соціального розвитку молоді характеризуємо за 

внутрішньою та зовнішньою складовими. Відповідно до першої,  наголошує 

В.Бобров, цей процес є чинником реформування вітчизняної системи вищої 

освіти, що сприяє покращенню умов соціального розвитку студентської 

молоді. Друга складова пов’язана з розширенням можливостей розвитку 

студентської молоді на засадах європейського співробітництва, що відкриває 

нові можливості отримання вищої освіти, здійснення наукових пошуків на 
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базі європейських ЗВО (Бобров, 2009). На відміну від усіх попередніх, до 

економіки знань, часів, освіта у сучасному вимірі розглядається як важливий 

елемент розвитку людського потенціалу. 

В умовах економіки знань перед ЗВО постало завдання надання 

високоякісної, сучасної професійної підготовки, оскільки високий рівень 

цінності випускника дозволяє йому витримати конкуренцію з боку реальних і 

потенційних претендентів на займане ним робоче місце або самому 

претендувати на більш престижне. З урахуванням дослідження 

Ю. Сухарнікова  В. Бобров стверджує, що нові економічні умови висувають 

до ЗВО вимогу надавати не тільки високоякісну професійну освіту, а й 

готувати майбутніх фахівців до ринкових умов життєдіяльності, формуючи в 

них підприємницьку компетентність. Ефективність розв’язання цього 

завдання в контексті професійної підготовки значною мірою залежить від 

того, наскільки вища школа здатна звільнитися від шаблонів і застарілих 

форм роботи (Бобров, 2009, с. 279; Сухарніков, 2003, с. 87). 

Встановлено, що реалізація завдань формування підприємливих і 

фінансово грамотних українців, на якій наголошується в Концептуальній 

реформі «Нова українська школа» (2016), має на меті «сприяти розбудові 

потужної держави та її конкурентної економіки, що може бути забезпечено 

наявністю в країні згуртованої спільноти творчих людей, відповідальних 

громадян, активних і підприємливих. Центральне місце Концептуальна 

реформа відводить школі, оскільки саме в школі закладається світогляд і 

формується особистість громадянина. Відповідно до положень реформи 

учитель засобами кожного шкільного  предмету має готувати учнівську 

молодь до активного професійного життя, що сприятиме підвищенню їхньої 

конкурентоспроможності на ринку праці» (Нова українська школа, 2018).  

Досягнення мети щодо формування 11 ключових компетентностей, 

означених у даному документі, забезпечується через наскрізні для шкільних 

програм змістові лінії, до яких віднесено «Підприємливість і фінансову 

грамотність». Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова 
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грамотність» полягає у навчанні молодого покоління українців ощадливості, 

раціонального використання коштів, планування витрат; формування вміння 

раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати 

індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості та 

фінансів, стимулювання у них лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти 

в технологічному швидкозмінному середовищі. Акцент робиться на уміннях 

презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи 

доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні комунікативні 

стратегії для формулювання власних пропозицій; самоорганізовуватися; 

оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність; проявляти 

готовність брати на себе відповідальність; розумінні ролі комунікативної 

компетентності для успішних життя і професійної кар’єри (Нова українська 

школа, 2018). 

Упровадження даної наскрізної змістової лінії у навчальні предмети 

передбачає виконання міжпредметних навчальних проєктів, роботу учнів з 

різними джерелами інформації з метою формування уміння ясно і 

переконливо говорити, презентувати власні плани, чітко ставити  завдання, 

планувати, розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на 

себе відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного 

розв’язання соціально-економічних проблем. Учителеві пропонуються такі 

навчальні ресурси: тексти з моделями ініціативності; ділові папери (план 

роботи, звіт, резюме, заява тощо); самопрезентації; зразки реклами. 

Виявлено, що з акцентом на реалізацію наскрізної лінії 

«Підприємливість і фінансова грамотність» Концептуальної реформи «Нова 

українська школа» та формування компетентності «ініціативність і 

підприємливість» для учнів старшої школи на уроках до шкільних програм 

уведено такі соціокультурні теми: Піклування про власний розвиток; 

Формула успіху людини; Ставлення до невдач; Доброчинність як найбільша 

цінність і шанована риса лідера; Розуміння багатства і бідності; Корисні 

звички й цінні риси підприємливої людини; Визнання права власності й 
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повага до нього; Ініціативність як здатність людини самостійно 

започаткувати свою справу; Планування фінансового добробуту; 

Відповідальність за фінансові проблеми в родині; Як заробляти гроші у 

шкільному віці; Вчитися розпоряджатися грошима; Фінансова 

відповідальність кожного; Мої заощадження; Боргова пастка; Фінансові 

заощадження як ознака фінансової грамотності; Планування власного 

бюджету; Фінансовий контроль; Піклування про саморозвиток як активний 

внесок у розвиток суспільства; Спільна діяльність; Розподіл обов’язків і 

відповідальності; Активна участь у житті суспільства; Планування бюджету 

колективної мандрівки; Майстри своєї справи; Переваги, загрози, недоліки 

улюбленої справи. Педагогам пропонується використовувати різні завдання: 

1) «Зіставте подані тлумачення слів «бізнес, бізнесмен, підприємництво», 

узяті з різних лексикографічних джерел»; 2) «Прочитайте текст «Маркетинг». 

Чи згодні ви з висловленням автора?»; 3) «Розгляньте світлини з назвами 

кав’ярень Вашого міста. Поміркуйте, чому українські підприємці дають 

своїм закладам громадського харчування переважно іншомовні назви? 

Запропонуйте свої назви, використавши власне українську лексику» (Нова 

українська школа, 2018). 

Для досягнення запланованих цілей в арсеналі педагогів є різні форми 

роботи: обговорити історію успіху, проаналізувати назви закладів 

українського та іноземного ритейлу, виявити різницю в облаштуванні й 

технології діяльності базару та супермаркету, намалювати ескіз вітрини 

магазину, згрупувати товари в магазині «Дитячий світ» і розподілити їх на 

площі магазину, змоделювати ситуацію ділового спілкування і спілкування із 

споживачем товару або послуги, запропонувати друковану рекламу товару, 

створити рекламний відеоролик, оформити товар-подарунок із підручних 

матеріалів, скласти резюме, написати заяву на влаштування на роботу, 

спланувати бюджет сім’ї для підготовки дитини до школи тощо. 

За підсумками вивчення освітянської практики в даному напрямку 

констатуємо: в останні роки українська вчительська спільнота активно 
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працює над формуванням у школярів підприємливості та фінансової 

грамотності. Для учнів молодшого шкільного віку розроблено низку програм 

курсів за вибором (табл. 1.8): «Початки економіки» і до неї «Робочий зошит з 

економіки» (розробник – О. Варецька) (Варецька, 2015, с. 415-416); «Цікава 

економіка» (Л. Кашуба); «Школа бізнесу: 1-4 клас» (В. Акуліна, Н. Капінус, 

О. Куріпко, Л. Ткач). Г. Назаренко зазначає, що розробники даних програм 

стверджують, що молодші школярі здатні усвідомлювати значення 

підприємницької компетентності шляхом опанування таких умінь: 

раціонально використовувати матеріал, об’єктивно оцінювати результати 

праці, чесно та сумлінно ставитися до своїх обов’язків (Назаренко, 2014). 

Таблиця 1.5 

Програми і посібники з формування підприємливості  

та фінансової грамотності школярів  
Курс Цільова 

аудиторія 

Автор 

«Початки економіки», «Робочий зошит 

з економіки» 

1-4 клас О. Варецька 

«Цікава економіка» 1-4 клас Л. Кашуба 

«Школа бізнесу: 1-4 клас» 1-4 клас В. Акуліна, Н. Капінус, 

О. Куріпко, Л. Ткач 

«Трудове навчання. Основи 

підприємницької діяльності» 

8-11 клас О. Грєбєннікова, Л. Яцунь 

«Економіка» 9 клас Ю. Лелюк, О. Решетняк, 

І. Тимченко, Т. Чорна 

«Економіка» 10 клас Б. Бобров, Г. Ковальчук, 

В. Мельничук, В. Огнев’юк, 

О. Часникова 

«Фінансова математика» 10 – 11 

клас 

Ю. Бицюра 

«Основи менеджменту» 10 – 11 

клас 

Г. Горленко 

«Географія світового господарства з 

основами економіки» 

11 клас Г. Ковальчук 

«Комерційна географія» 11 клас М. Сорока 

«Клієнт банку» 11 клас Г. Горленко, К. Горленко 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

Автори зазначають, що метою вказаних у таблиці курсів у початковій 

школі є формування світогляду на основі економічного мислення та 

виховання культури поведінки індивіда в умовах ринку. На підставі 

результатів проведеного дослідження розробники демонструють, що у 
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молодшому шкільному віці діти здатні усвідомлювати значення 

підприємливості в такій інтерпретації: самостійне визначення мети праці, 

планування і організація трудового процесу; вміння раціонально 

використовувати матеріали та обладнання, враховувати фактор часу в роботі, 

об’єктивно оцінювати результати праці (Назаренко, 2014, с. 30). На думку 

Г. Назаренко, створивши означений контент, як один із засобів формування 

підприємливості молодших школярів є підготовка і проведення комплексних 

навчально-економічних екскурсій до комерційних суб’єктів ринку. Для учнів 

основної та старшої школи надзвичайно важливим є розуміння сутності 

підприємливості, усвідомлення її ролі в інфраструктурі сучасного 

суспільства. Для учнів основної та старшої школи розроблено значну 

кількість програм економічного спрямування (табл. 1.8): «Економіка» для 

учнів 9 класу» (Ю. Лелюк, О. Решетняк, І. Тимченко, Т. Чорна); «Економіка» 

для учнів 10 класу» (Б. Бобров, Г. Ковальчук, В. Мельничук, В. Огнев’юк, 

О. Часникова); «Географія світового господарства з основами економіки» для 

учнів 11 класу» (Г. Ковальчук); «Комерційна географія» для учнів 11 класу» 

(М. Сорока); «Фінансова математика» для учнів 10-11 класу» (Ю. Бицюра); 

«Трудове навчання. Основи підприємницької діяльності» для середньої 

школи (8-11 класи)» (О. Грєбєннікова та Л. Яцунь), «Основи менеджменту» 

для учнів 10 (11) класу» (Г. Горленко), «Клієнт банку» (Г. Горленко, 

К. Горленко) (Назаренко, 2014).  

З метою ефективної реалізації завдання формування підприємливості 

та фінансової грамотності педагогічним працівникам стануть у нагоді 

рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки України 

підручник «Основи підприємницької компетентності» (З. Варналій та 

В. Сизоненко), а також навчальний посібник «Шкільний курс економіки» 

(авторський колектив за заг. ред. акад. І. Прокопенка), в яких розміщений не 

лише теоретичний матеріал, а й практикуми для вирішення означеної 

проблеми (Майковська, 2017в, с. 77-78). 
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Вивчення названих вище факультативних курсів і курсів за вибором не 

тільки закладає когнітивний компонент підприємницької компетентності, а й 

створює мотивацію (усвідомлення школярем цілей і завдань підприємницької 

діяльності); актуалізує досвід школярів в економічній сфері життя людини; 

закладає навички самоаналізу та співвіднесення отриманих результатів 

вирішення економічної проблеми із запланованими. 

Наразі розроблені й схвалені до використання Міністерством освіти і 

науки України названі вище шкільні курси соціально-економічного 

спрямування є факультативними або курсами за вибором й не отримали 

впровадження в широкому загалі закладів середньої освіти України. 

За підсумками вивчення освітянської практики в даному напрямку 

робимо висновок, що в останні роки українська вчительська спільнота 

активно працює над формуванням у школярів підприємливості та фінансової 

грамотності. Виконання означеного завдання можливе за умови активного 

використання учителем на уроках технік «мозкового штурму», роботи в групі 

або парі, презентації власних розробок, спрямованих на розвиток 

особистісних якостей, яких потребує людина в ринковому середовищі. Такі 

вимоги до підготовки і ведення уроків вимагають від учителів постійного  

особистісного і професійного розвитку й саморозвитку. 

Результати дослідження дозволяють констатувати, що даний перелік не 

є вичерпним. Педагогами України розроблена достатня кількість програм 

факультативних курсів економічного спрямування та курсів за вибором, що 

сприяють формуванню підприємливості та фінансової грамотності школярів. 

Підприємливість в основній і старшій школі формують завдяки тренінгам 

(комунікативному, соціально-психологічному, тренінгу з лідерства, 

професійному). Такий підхід в цілому сприяє формуванню підприємливості у 

тісному поєднанні з іншими ключовими компетентностями (мовною, 

математичною, цифровою, громадянською тощо), що загалом сприяє 

розвитку особистості школяра. 
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З метою формування підприємливості серед школярів не тільки на 

уроках економіки, а й інших шкільних предметів (української та світової 

літератури, рідної та іноземної мов, хімії, біології, фізики, інформатики, 

історії тощо) за підтримки міністерства закордонних справ Польщі в рамках 

«Польської допомоги» у 18 областях України (Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська,  

Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська) реалізовано 

українсько-польські проекти «Шкільна академія підприємництва» (2012-

2013), «Уроки з підприємницьким тлом» (2014) і «Шкільна академія 

підприємництва-3» (2017) (Майковська, 2020ґ, с. 137). З українського боку 

даний проект координувався Львівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, а з польського – Осередком розвитку 

освіти (Варшава).  

Даний проект став продовженням дворічного українсько-польського 

проекту «Шкільна академія підприємництва», який поширювався на 

24 області України, внаслідок чого було створено понад 200 шкільних клубів 

підприємництва та Інтернет-платформа для їхньої методичної підтримки. 

Проект мав на меті визначити потенціал різних шкільних курсів у 

формуванні підприємливості учнів, знайти сучасні методичні прийоми 

інтеграції економічних знань із знаннями інших дисциплін (додаток Ж, 

табл. Ж.1). 

На початку проєкту планувалось, що основними методичними 

прийомами формування підприємливості в освітньому процесі мають 

бути: залучення предметних компетенцій до розвитку підприємливості учнів; 

упровадження економічних знань в інші предмети; виокремлення 

економічної складової в змісті навчальних дисциплін; моделювання ситуацій, 

наближених до життя; включення учнів в різні види практичної 

підприємницької діяльності. Проте результати реалізації проекту дозволили 

зробити висновок, що важливою є не механічна інтеграція знань з різних 
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предметів і тем, а наявність моделі, яка об’єднує їх в процесі підготовки 

учнів до виконання ролі підприємця. Саме такий підхід сприяє формуванню в 

учнів цілісної економічної картини світу на основі аналітичного розгляду 

дійсності. 

За результатами аналізу освітньої практики у ЗВО констатуємо: 

виходячи із свого призначення соціального інституту в суспільстві, сучасна 

вища школа покликана формувати когнітивну готовність до активного 

молодіжного підприємництва. З’ясовано, вона виконує покладену на неї 

місію, оскільки показник бажання починати свій бізнес є більшим в українців 

з вищою освітою: 28% проти 18% без неї (AGER, 2018). 

На основі аналізу досвіду роботи українських університетів 

встановлено, що проблемі формування підприємницької компетентності 

студентів у ЗВО приділяється відповідна увага. Значна кількість ЗВО 

здійснює підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю «076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: Київський національний 

університет імені Т. Шевченка, Державний університет телекомунікацій 

(м. Київ), Київський міжнародний університет, Київський національний 

економічний університет імені В. Гетьмана, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський 

національний економічний університет імені С. Кузнеця, Житомирський 

національний агроекологічний університет, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Уманський державний педагогічний 

університет імені П. Тичини тощо. Процес підготовки майбутніх фахівців у 

межах означеної спеціальності здійснюється на основі реалізації таких 

освітніх програм: «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика», 

«Підприємництво та біржова діяльність», «Торгівля, логістика та екологічне 

підприємництво» (Київський національний університет імені Т. Шевченка), 

«Підприємництво» (Київський міжнародний університет, Національний 

економічний університет імені В. Гетьмана, Харківський національний 

економічний університет імені С. Кузнеця та ін.), «Економіка 
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підприємництва» (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»). Слід зазначити, що підвищенню якості підготовки фахівців до 

підприємницької діяльності, забезпеченню її відповідності міжнародним 

вимогам сприяє розбудова тісної взаємодії українських університетів із 

зарубіжними закладами вищої освіти. Інтерес викликає досвід роботи ВНЗ 

Укоопспілки «ПУЕТ», в якому надається можливість навчання за 

міжнародною інноваційною освітньою онлайн-програмою підготовки 

магістрів із підприємництва. До розробки даної програми залучено 

консорціум таких ЗВО: Advenio eAcademy (Мальта), Університет Яніни 

(Греція), Університет Сент-Іштвана (Угорщина), Університет Барі Альдо 

Моро (Італія), Університет Жильна (Словаччина). Метою започаткування 

програми, як зазначають Н. Ткачова та ін., є підготовка компетентних та 

ефективних керівників малих і середніх підприємств як лідерів бізнесу. 

Реалізація програми полягає у викладанні цілісного й структурно 

вибудуваного онлайн-курсу англійською мовою, який об’єднує шість 

фундаментальних і три фахових дисципліни, а також має модулі стажування 

та бізнес-планування (Ткачова, Ду, Цзінсюй, 2018, с. 29).  

Результати дослідження освітянської практики формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців, які опановують фах в 

галузі знань 024 «Сфера обслуговування», висвітлюють наявність в 

освітньому процесі українських ЗВО спеціальної тематичної дисципліни 

«Основи підприємництва». Метою її викладання є засвоєння студентами 

знань про основи ринкової психології; розуміння законів і принципів ведення 

бізнесу в Україні; оволодіння знаннями, вміннями та навичками щодо 

створення власної справи й здійснення підприємницької діяльності. Курс 

«Основи підприємництва» передбачає вивчення таких 11 тем: «Сутність 

підприємництва», «Предмет і метод підприємницької діяльності», «Основи 

виникнення і розвитку підприємництва», «Організація суспільного 

виробництва та його структура», «Підприємницька ідея та механізм її 

втілення», «Технологія заснування власної справи», «Організація бізнесу», 

«Закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників», «Власність 
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підприємств та її структура», «Основні види підприємств та їх організаційні-

правові форми», «Маркетингова діяльність на підприємстві», «Витрати 

виробництва та цінова політика підприємства», «Фінанси і податки», 

«Основи бізнес-плану». 

Іншим популярним інструментом, до якого звертаються різні 

дослідники (Ткачова, Ду, Цзінсюй, 2018) при формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в українських 

ЗВО, є позааудиторна діяльність студентів. З цією метою використовуються: 

організація зустрічей студентів з успішними випускниками-підприємцями та 

відомими бізнесменами; проведення семінарів, «круглих столів», 

присвячених різним актуальним проблемам сучасного бізнесу; застосування 

кейс-методу для розв’язання студентами системи типових професійних 

проблемних ситуацій, які потребують наявності підприємницької 

компетентності; залучення майбутніх фахівців сфери обслуговування до 

різних форм дослідницької діяльності у сфері підприємництва; проведення 

ділових ігор, тренінгів, майстер-класів відповідної тематики; створення 

студентами бізнес-проектів, бізнес-планів, розробка StartUp-ів; складання 

майбутніми фахівцями сфери обслуговування кар’єрних портфоліо; 

проходження виробничої практики на базі успішних бізнес-структур.  

Незважаючи на застосовувані вище освітні інновації, із закінченням 

навчання у ЗВО у майбутніх фахівців спостерігається падіння показника 

бажання починати свій бізнес, яке за останні три роки є більш суттєвим в 

українців з вищою освітою (24%) проти 11% (без неї) (AGER, 2018). З метою 

подолання цієї негативної тенденції Міністерство освіти і науки України 

забезпечило офіційну підтримку кейс-спільноті CASERS, яка на базі web-

платформи для організації кейсів casers.org. дозволяє майбутнім фахівцям 

шляхом розв’язання реальних завдань від бізнес-структур знайти роботу або 

пройти стажування (додаток Е, табл. Е.4) (Головна кейс-спільнота України 

CASERS, 2018).  

Результати дослідження CASERS у 2018 р. свідчать, що 48% 

українських студентів оцінювали якість вищої освіти з точки зору 

подальшого працевлаштування як «середня», 38% – як «ніяка», 5% – як  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcasers.org%2F&h=AT3uhbOOVn_08J9XSNh21UkJ8J2X20SwYOYZY0IF1pbTPrUvNOMcOwtWTOMm8JlP_f9YEpkykkrf5EcJ7iQHpLhrtfPblhHvsPMaAyReHPQpcqDX2Ra9hEQlcujzgXWP0dgdYvDLZ-a14QDODg


135 
 

Таблиця 1.6 

Заходи підприємницького спрямування, до яких були залучені майбутні 

фахівці сфери обслуговування у 2015 – 2019 рр. 
Назва заходу Відповідальний організатор (и) Період 

залучення 

(н. р.) 

Програма Enactus Enactus Україна – 

представництво міжнародної 

неприбуткової організації Enactus 

2016-2017; 

2017-2018; 

2018-2019 

Конкурс бізнес-проектів «Бізнес-

трамплін» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

2017-2018; 

2018-2019 

Всеукраїнський студентський 

конкурс стартапів 

«TourSystemUkrChallenge» 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

2018-2019 

Чемпіонат по використанню 

реальних бізнес-кейсів в навчанні 

на основі Програми «Електронне 

самоврядування для підзвітності 

влади та участі суспільства» Фонду 

Східна Європа 

Кейс-спільнота України CASERS 

за підтримки Міністерства освіти 

і науки України та Торгово-

промислової палати України 

2017-2018; 

2018-2019 

Бізнес-гра «Корпорація ідей» Одеський національний 

економічний університет, 

Харківський інститут фінансів 

КНТЕУ 

2015-2016; 

2016-2017; 

2017-2018; 

2018-2019 

Всеукраїнський конкурс 

студентських команд LoNG 

(Look of New Generation/ Погляд 

нового покоління) 2018 

Українська асоціація з розвитку 

менеджменту та бізнес освіти 

2018-2019 

Конкурс інноваційних проектів в 

межах 4-го Всеукраїнського 

фестивалю інновацій 

Міністерство освіти і науки 

України 

2018-2019 

Міжнародний молодіжний конкурс 

бізнес-ідей і проектів «StartUp-

проект» в межах реалізації проекту 

«Вищі навчальні заклади для 

молодіжного підприємництва» за 

програмою Еразмус + 

Вірменський державний 

економічний університет 

2018-2019 

І Всеукраїнський студент135анд. 

економічний турнір 

Міністерство освіти і науки 

України 

2018-2019 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

«жахлива» і лише 9% – як «добра». У 2019 р. – лише 0,84% опитаних 

українських студентів оцінювали якість вищої освіти як «відмінна»; 8,85% – 

як «добра»; 38,84% – як «середня»; 47,49% – як «низька» і 3,98% – як 

«ніяка». 45% студентів зазначали, що викладачі ніколи не використовують 

метод «case-study» й інші інтерактивні технології навчання, 38% – 
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використовують рідко, а 9% студентів узагалі не розуміють, про що йде мова. 

Лише 8% опитаних українських студентів підтвердили, що метод кейсів й 

інші інтерактивні технології навчання у професійній підготовці 

використовуються постійно та допомагають стати фахівцями у сфері 

підприємництва.  

З метою покращення ситуації у 2018 р. 80,4% студентів, а у 2019 р. 95% 

опитаних студентів вважали, що якість освіти можна поліпшити, 

побудувавши професійну підготовку на основі вирішення завдань і бізнес-

кейсів від реально діючих суб’єктів ринку з отриманням сертифікатів, які 

підтверджують наявність набутих в процесі навчання компетенцій (Головна 

кейс-спільнота України CASERS, 2018).   

Станом на 01.01.2019 р. можливості, надані платформою CASERS, 

використовувались лише у 66 ЗВО України, з них тільки в 10 (або 15,15%) 

викладачі свідомо скористалися наданою спільнотою можливістю з метою 

осучаснення освітнього процесу відповідно до вимог ринку праці. 

Усталеними інструментами формування підприємницької 

компетентності майбутні фахівців сфери обслуговування в Україні на основі 

позааудиторної діяльності студентів є такі. Перший: розвиток діяльності у 

ЗВО відповідних структур за принципом хаба (в Київському національному 

університеті технологій та дизайну – Бізнес-інкубатора «Молодіжний бізнес-

центр», у ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (м. Полтава) – Молодіжного бізнес-

центру, в Національному університеті водного господарства (м. Рівне) – 

науково-дослідного виробничого Бізнес-центру, у Харківському 

національному університеті міського господарства імені О. Бекетова 

(м. Харків) – Бізнес-інкубатора, у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків) – StartUp-

центру, у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького 

(м. Черкаси) – Бізнес-інноваційного центру тощо). 

Другий: розширення участі майбутніх фахівців сфери обслуговування 

у численних конкурсах та змаганнях підприємницької тематики, кількість 

яких постійно зростає: Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET», 

Бізнес-грі «Корпорація ідей», Міському конкурсі студентських проектів 
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«Харків – місто молодіжних ініціатив», Конкурсі бізнес-проектів КНТЕУ 

«Бізнес-трамплін», Відкритому чемпіонаті з вирішення бізнес-кейсів Kuznets 

Business Challenge, Всеукраїнському конкурсі «Look of New Generation / 

Погляд нового покоління» тощо (табл. 1.6).  

Таблиця 1.7 

Центри Enactus в Україні
 
(Enactus Ukraine, 2018) 

Місто ВНЗ, в якому створено команду Enactus 

Київ КНЕУ імені Вадима Гетьмана 

Київський національний університет 

технологій та дизайну 

Національний університет державної 

податкової служби України 

Національний університет харчових 

технологій 

Харків Національний технічний університет «ХПІ» 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Харківський інститут фінансів та 

Харківський торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки  

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Одеса Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 

Одеська національна академія зв’язку 

Одеський національний політехнічний 

університет 

ОНУ ім. І. І. Мечникова 

Львів ЛНУ ім. Івана Франка 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Український Католицький Університет 

 

Третій: активна імплементація світового досвіду підтримки 

молодіжного підприємництва через участь у діяльності світових тематичних 

організацій, однією з яких є Enactus – міжнародна неприбуткова організація, 

«яка об’єднує студентів, викладачів та представників бізнесу в усьому світі, 

котрі розглядають підприємництво як інструмент покращення якості життя 

людей з різними потребами» (Enactus Ukraine, 2018) (додаток Ж, рис. Ж.1). 

Щорічні регіональні та національні змагання Enactus – це можливість оцінки 

http://enactus.org.ua/teams/kneu/
http://enactus.org.ua/teams/khpi/
http://enactus.org.ua/teams/khnue/
http://enactus.org.ua/teams/kname/
http://enactus.org.ua/teams/kname/
http://enactus.org.ua/teams/khnu/
http://enactus.org.ua/teams/onat/
http://enactus.org.ua/teams/onu/
http://enactus.org.ua/teams/lnu/
http://enactus.org.ua/teams/nulp/
http://enactus.org.ua/teams/nulp/
http://enactus.org.ua/teams/ucu/
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представниками бізнесу результатів діяльності команд ЗВО. Переможець 

національних змагань отримує право представляти свою країну на світових 

змаганнях Enactus World Cup. Лідерські та кар’єрні ініціативи молоді 

створюють в середовищі Enactus суттєві можливості для навчання та обміну 

досвідом, допомагають зустрітися з потенційними роботодавцями, 

дозволяють позиціонувати ЗВО за кордоном.  

Станом на 01.01.2019 р. членами організації  Enactus є 70500 

студентів, що навчаються в 1700 університетах з 36 країн, і 440 

корпоративних партнерів. Студентами створено 4900 проектів та витрачено 

на їх реалізацію 5850000 годин (додаток Ж, табл. Ж.3). Україна є активним 

учасником Enactus, центрами Enactus в країні – міста Київ, Харків, Одеса та 

Львів. Вісім ЗВО Харкова мають студентські команди Enactus (табл. 1.7). 

Студенти з країн-учасниць Enactus мають різну географію та рівень 

соціально-економічного розвитку, але сповідують одні й ті ж цінності 

(додаток Ж, табл. Ж.2). Цінності Enactus розглядаємо як складові в 

мотиваційно-ціннісного компоненту структурі підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Міжнародна організація Enactus розвивається з 1975 р. і на даний 

момент є найбільшою неприбутковою організацією в світі, що сприяє 

поліпшенню якості життя мільйонів людей через навчання принципам і 

цінностям ринкової економіки. Місія Enactus абсолютно відповідає викликам 

ХХІ ст.: досягти світового прогресу через підприємницьку дію. Enactus як 

некомерційна організація, що спрямовує власну діяльність на забезпечення 

стійкого розвитку, співпрацює з ООН: штаб-квартирою Enactus підписаний 

меморандум зі штаб-квартирою ООН про співпрацю щодо спільного 

досягненні Цілей Стійкого Розвитку. 

Загальне керівництво Enactus здійснюється членами Ради директорів 

штаб-квартири Enactus, членами Ради директорів країн, а також членами 

Національних консультативних рад. У кожній країні передбачені 

представники Enactus, які є контактними особами для команд. 

Координатором може виступати Голова Enactus або Програмний менеджер. 
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Кожен окремий ЗВО може мати тільки одну команду Enactus. Участь в 

Enactus не обмежується лише студентами економічного напряму підготовки: 

команда ЗВО повинна докладати зусиль, щоб залучати в свої члени студентів 

з різних напрямів навчання. Учасники команд Enactus спрямовують свої 

таланти на проекти, які покращують життя людей. Збільшуючи можливості 

людей і покращуючи їх життя, студенти посилюють успіх підприємців, 

передають навички безробітним, допомагають з працевлаштуванням, 

навчають сім’ї основам фінансової безпеки, створюють базу для зміцнення 

економічного становища нужденних тощо. Приклади проектів, створених 

студентами українських команд, представлені в табл. 1.8.  

Створення проектів дозволяє студентам розвивати ділові та лідерські 

якості, почуття відповідальності й служіння суспільству. Участь в Enactus 

формує у студентів розуміння можливостей творчого внеску бізнесу в 

соціальну, економічну та екологічну сфери життя суспільства, підкреслюючи 

їх потенціал які бізнес-лідерів майбутнього. Роботодавці розглядають Enactus 

як основне джерело соціально-відповідальних бізнес-талантів. 

Enactus об’єднує сфери бізнесу та вищої освіти і являє собою 

першокласний міжнародний інструмент формування у молоді лідерських 

якостей та підприємницької компетентності. Залучення студентів до участі в 

заходах неприбуткової організації Enactus дозволяє на міжнародному рівні 

реалізовувати соціально-рольовий і поведінковий підходи до організації 

професійної підготовки молоді та є напрямком осучаснення процесу 

побудови кар’єри й соціально-економічної адаптації молоді в суспільстві ХХІ 

ст. (YEP. STARTER, 2019). 

Абсолютно новим для України з 2018 р. став досвід залучення до 

системи професійної підготовки міжнародних програм.  

Програма YEP (інноваційної мережі академічних стартап-інкубаторів, 

яка надає можливість студенту безпечно спробувати себе у підприємництві), 

фінансується European Fund for Southeast Europe (EFSE) та реалізується за 

підтримки  посольств Естонії й Ізраїлю, Міністерства  освіти та науки та 

Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України. Це тримісячна  

https://www.facebook.com/EFSEfund/
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 Таблиця 1.8 

Приклади проектів Enactus (Enactus Ukraine, 2018) 
Назва проекту ЗВО Сутність проекту 

Україна 

«Діти дощу» 

 

ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

Проєкт з допомоги батькам та реабілітаційним 

центрам в проведенні розвиваючих занять для 

дітей з аутизмом. Розробка спеціальної 

комп’ютерної програми, до якої включені 4 

модулі, у тому числі, 3D імітація людини, 

анімаційне відео з елементарними правилами 

поведінки, єдиний банк карток PECS та 

розвиваючі міні-ігри 

«iLearn» КНЕУ  

ім. В. Гетьмана 

Розробка on-line платформи для підготовки 

вихованців дитячих будинків та інтернатів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

використанням сучасних освітніх та IT-

технологій 

«Подушки 

Enactus» 

ХІФ КНТЕУ Проєкт з допомоги жінкам-швачкам в 

організації власної справи. У проєкті врахована 

проблема переробки сміття 

«Андріївський 

бобер» 

ХТЕІ КНТЕУ Проєкт з допомоги безробітному жителю 

сільської місцевості в організації звіроферми. У 

проєкті врахована проблема ефективного 

використання ресурсів 

«Ecobag» 

 

ЖДУ  Проєкт зі створення в Житомирській області на 

базі притулку для жінок, що постраждали від 

домашнього насильства, швейного цеху. 

Студенти навчили шість безробітних жінок 

виготовляти та реалізовувати екосумки 

«Верхній Салтів» 

 

УІПА Проєкт зі збільшення доходів історико- 

археологічного заповіднику «Верхній Салтів» 

на Харківщині. Команда Enactus УІПА навчила 

співробітників  навичкам реклами та 

просування заповідника в Інтернеті для 

збільшення кількості туристів з міста 

Киргизстан 

«Medicall»  КГМА Проєкт зі створення on-line майданчика для 

вибору медичних послуг 

«Fancyart» АУЦА Проєкт зі забезпечення художників 

актуальними знаннями щодо ринку і методів 

просування продукції власного виробництва 

«Очумелые 

ручки»  

КТУ Манас Проєкт із забезпечення матерів-одиначок 

актуальними знаннями щодо продажу виробів 

ручної роботи 

«Freelife» КГЮА Проєкт щодо сприяння ув’язненим в отриманні 

можливості заробітку за рахунок збуту 

продукції, створеної в місцях позбавлення волі 

«Ibordo» ОшГУ Проєкт з підтримки сільських жителів в 

організації прибуткового туристичного об’єкта 

«Киндер клуб»  КРСУ Проєкт із навчання жінок створенню 

альтернативної моделі дитячого садка 

http://enactus.org.ua/teams/kneu/
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програма з підприємництва, переможці якої презентують свої StartUp-и 

інвесторам з Естонії (YEP. STARTER, 2019).  

Місія YEP – «розбудувати потужну екосистему для розвитку 

молодіжного підприємництва в Україні; сформувати партнерство держави, 

науки, бізнесу, венчурних фондів, освіти та експертного середовища; 

впровадити навчання підприємництву у всіх університетах країни». У 

процесі участі в YEP студенти навчаються підприємництву, проектному 

менеджменту, маркетингу та розробляють нові бізнес-проекти. YEP-

діяльність здійснюється через університетські YEP!CLUBS, створені у п’яти 

ЗВО Харкова: Харківському національному університеті радіоелектроніки, 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 

Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут, Українській інженерно-педагогічній академії та Харківському 

інституті фінансів КНТЕУ. Визначальною рисою Програми YEP є 

задекларована умова діяльності YEP!CLUBS: зарахування участі студентів в 

діяльності клубу як виробничої практики або інших форм навчальної 

діяльності, які є традиційними для кожного конкретного закладу вищої 

освіти. Таким чином, започаткована програма YEP є спробою держави щодо 

прищеплення українській молоді неформальних інституційних правил з 

проблематики підприємництва (YEP. STARTER, 2019). 

Реалізація Програми запланована в чотирьох напрямках: «1) Інкубація 

– це тримісячна навчальна інкубаційна програма для студентів-початківців, 

які тільки задумуються про старт власної справи та шляхи перетворення ідеї 

в реальний проект; 2) Акселерація – надання фінансової та експертної 

підтримки резидентам; 3) Bridge – постійне проведення мотиваційних 

зустрічей із стартаперами та експертами; 4) Експертиза – робота експертів з 

консультування бізнесу студентів, коментування новин підприємницької 

екосистеми у ЗМІ, судійство стартап-батлів»  (YEP. STARTER, 2019).  

Іншою інноваційною формою квазіпідприємницької діяльності, яка 

другий рік поспіль реалізується в Україні й до якої залучались фахівці сфери 
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обслуговування, є робота порталу «Ресурсний центр «Гурт», який діє за 

підтримки благодійної організації «Всесвітня єврейська допомога» 

(Ресурсний центр Гурт. Довідник підприємця). Портал «сприяє поширенню 

інформації в напрямку «Довідник підприємця» щодо організації й 

функціонування різноманітних суб’єктів ринку, досвіду їх успішного 

існування; надає консультації стосовно планування, організації й розбудови 

команди в бізнесі; організовує тренінги з циклів «Розпочни та вдосконалюй 

свій бізнес», «Менеджмент проектів», «Робота з донорами та підготовка 

заявок для отримання грантів» тощо; надає інформацію про вакансії та 

гранти; сприяє працевлаштуванню через участь у конференції нового 

формату «Recruitment Day». 

Приклади зарубіжного досвіду, наведені вище, є інноваційними 

інструментами формування підприємницької компетентності, доречними в 

організації квазіпідприємницької діяльності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Їх активне використання науково-педагогічною спільнотою 

ЗВО осучаснює зміст бізнес-освіти. Однак слід зазначити, що подібні 

ініціативи не мають системної підтримки і являють собою розпорошений 

успішний досвід, що вимагає переосмислення й упорядкування на 

методологічній основі та закріплення в інституціональному середовищі. 

Нові віяння в політичному і соціальному житті українського 

суспільства, виявлені при з’ясуванні стану розробленості проблеми 

формування підприємницької компетентності, сформували погляд на 

зарубіжний досвід підготовки молоді до підприємництва як певний стандарт, 

який доцільно наслідувати і якому варто відповідати, оскільки він створений 

в системі розвинених ринкових відносин. 

 

1.5. Досвід реалізації світових програм з підготовки молоді до 

підприємництва в умовах глобалізаційних процесів 

 

Протягом останніх десятиліть підприємництво знаходиться в центрі 

уваги Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та 
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розвитку (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) – 

міжнародної економічної організації, створеної у 1948 р. країнами, що 

визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової 

економіки, для координації проектів економічної реконструкції Європи після 

Другої світової війни. У 80-х рр. ХХ ст. за підтримки даної організації було 

розроблено концепцію «Освіта з метою підготовки до кар’єри», яка є 

програмою інтенсивної підготовки до підприємницької діяльності в контексті 

загальної освіти, професійно-трудового навчання та профорієнтації. Метою 

програми є усунення розриву між освітою і виробництвом, налагодження 

надійного зв’язку освіти з підприємницьким сектором економіки. 

У доповіді OECD від 1989 р. підкреслено тісний взаємозв’язок між 

освітою і економікою, що призводить до розробки нових методів і підходів в 

освіті. У 2000 р. Європейська комісія ініціювала проект «Best», мета якого 

полягала в аналізі ситуації в кожній країні та формуванні системи 

індикаторів для організації навчання підприємництву. У 2006 р. 

Європейський парламент і Європейська Рада рекомендували для реалізації в 

усіх системах освіти усіх європейських країн вісім ключових 

компетентностей, яким потрібно вчитися протягом усього життя (Key 

Competencies for Lifelong Learning) (Key Competencies, 2019). У даному 

документі компетентності визначаються як комбінація знань, навичок і 

відносин у відповідному контексті. «Ключовими» вони визначені через те, 

що є необхідними всім індивідуумам для особистої реалізації і розвитку, 

активного громадянства, соціальної включеності й зайнятості. 

У Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 

формування ключових компетентностей безперервної освіти, схвалених 17 

січня 2018 р., уточнено поняття ключових компетентностей. Ними визнані 

компетентності, необхідні всім людям в мінливому і тісно взаємопов’язаному 

світі для підвищення особистого потенціалу, розширення можливостей 

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Серед 

визначених ключових компетентностей: грамотність; мовна компетентність; 

математична і компетентність в науках, технологіях, інженерії; цифрова, 



144 
 

особистісна, соціальна, навчальна, громадянська компетентності й 

компетентність культурної обізнаності та самовираження; підприємницька 

компетентність. Остання (Entrepreneurship competence) до переліку ключових 

введена вперше і в редакції 2006 р. вона була відсутня. Означені 

компетентності повинні розвиватися протягом усього життя шляхом 

формального, неформального та інформального навчання (Educational 

Structures and Educational Systems for Vocational Training and Adult Educational 

in Europe, 2009). Результати аналізу літературних джерел дозволили виявити 

успішний досвід світових програм з підготовки молоді до підприємництва, 

які реалізуються в деяких країнах (додаток Ж, табл. Ж.3).  

На особливу увагу, наголошує М. Сизова, заслуговує досвід 

Великобританії та Швеції, оскільки їх державна політика щодо 

підприємництва реалізується через спеціальні органи виконавчої влади – 

профільні міністерства (Сизова). Підприємницька освіта в Великобританії 

розглядається як важлива складова частина шкільної підготовки учнів. 

Для позначення процесів розвитку відповідних якостей особистості 

школяра, а також засвоєння знань, умінь і навичок в сфері організації 

підприємств в країні офіційно запропонований термін «підприємницька 

освіта». Національний навчальний план Великобританії, даючи можливість 

перебудувати підходи до навчання, сприяє розвитку підприємницької освіти. 

Він відображає усвідомлену державою важливість такої діяльності 

навчальних закладів. Підприємницька підготовка має на меті досягнення 

двох цілей: 1) цілеспрямоване формування якостей особистості підприємця 

(творчість, підприємливість, ініціативність, самостійність, комунікабельність, 

здатність йти на ризик та інші); 2) формування компетентності щодо 

організації та здійснення проекту міні-підприємства.  

Ідея навчання підприємництву закладена в системі функціонування 

британських освітніх закладів, оскільки вони одержують приватний дохід не 

тільки від надання житлових послуг і послуг громадського харчування, а й 

від послуг бізнесу: проведення досліджень, консультування та підготовка 

кадрів за контактами (Баскервіль, Маклеод, Сондерс, 2011). Одним з 
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напрямків реформи освіти в 1988 р. у школах Великобританії була зміна 

змісту предметів трудового циклу «Ремесло, дизайн, технологія» на 

технологічний і введення курсу «Технологія». 

У школах Великої Британії відпрацьовано чотири моделі включення 

підприємницької освіти в навчальні плани загальноосвітніх шкіл: діяльнісна 

модель, підприємництво як предмет, модульний підхід, загальношкільний 

підхід. Підприємницька діяльність в освітньому контексті допомагає учням 

стати більш гнучкими, впевненими в собі, незалежними, вміти приймати 

рішення, планувати, більш творчо підходити до справи, вирішувати 

проблеми, орієнтуватися в ситуації, взаємодіяти з партнерами, мати більше 

соціальних навичок, інформації про бізнес, краще пізнати себе і навчитися 

керувати. Для ознайомлення учнів з видами підприємництва в навчальних 

планах шкіл впроваджені різні навчальні курси, засновані на реальній 

підприємницької діяльності або її моделюванні.  

До розробки і оцінювання програм вищої освіти у Великобританії 

залучаються роботодавці. З метою належної підготовки своїх випускників до 

працевлаштування британські ЗВО співпрацюють з професійними 

організаціями, державними установами та регулюючими органами (Рада 

медичних працівників, Реєстраційна рада архітекторів, Рада медичних сестер 

і акушерок, Управління з регулювання діяльності юристів та Інженерно-

технічна рада). У професіях, регульованих законом, «дозвіл на практику» 

надається тільки випускникам програм, акредитованих відповідним органом 

(наприклад, у галузі медицини – тільки Генеральною медичною радою) 

(Faculty of Humanities). Аналіз Великобританії свідчить, що підприємницька 

підготовка є частиною освітнього процесу, а на державному рівні вона 

розглядається як обов’язковий елемент системи підготовки молоді до життя і 

діяльності в умовах ринкових відносин. 

У Швеції, зазначає М. Сизова, навчання підприємництву стало 

частиною системи освіти з 1994 р., а розуміння підприємництва ґрунтується 

на тексті доповіді OECD від 1989 р., в якому одночасно представлено два 
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визначення підприємництва: вузьке, що пов’язує підприємництво зі 

створенням суб’єкта ринку та підтримуванням його діяльності, й широке, що 

базується на розумінні сформованості таких якостей, як гнучкість, 

креативність, здатність до вирішення проблем тощо. На основі широкого 

визначення розроблено та схвалено розуміння підприємництва для шведської 

системи освіти: «Підприємництво являє собою динамічний соціальний 

процес, коли люди поодинці або спільно з іншими знаходять можливості й 

перетворюють їх на практичну діяльність у соціальних, культурних та 

економічних умовах, спрямовану на конкретну мету» (Сизова). 

У загальному вигляді система навчання підприємництву даній країні 

може бути розділена на три підгрупи: 1) діяльність, спрямована на отримання 

базових знань про підприємництво; 2) діяльність, спрямована на підготовку 

до підприємницької діяльності; 3) діяльність, спрямована на розвиток 

особистості через підприємницьку діяльність. Даний підхід до вирішення 

означеної проблеми є ґрунтовним, оскільки в країні цим питанням окрім 

Міністерства освіти і досліджень опікується Міністерство підприємництва 

(табл. 1.9). Професійна освіта Швеції здійснює підготовку до підприємництва 

осіб, які закінчили школу. У системі професійної освіти третина навчального 

часу відводиться на навчання безпосередньо на робочому місці й обов’язково 

передбачає набуття підприємницьких компетенцій в межах фаху. Досвід 

Швеції констатує ріст зростання суспільного попиту на навчання 

підприємництву вчителів і викладачів. Збільшується кількість людей, які 

визнають підприємництво інструментом для розширення можливостей 

молоді у сфері працевлаштування та самозайнятості. Завдяки 

цілеспрямованій державній стратегії зростає розуміння населенням 

важливості підприємницької освіти. 

Вища освіта в Швеції пропонує програми, спрямовані на навчання 

підприємницькій діяльності та за допомогою підприємництва. У більшості 

ЗВО є бізнес-інкубатори, затребуваними студентами є курси та програми з 

підприємництва та інновацій в межах фаху (Майковська, 2020ґ). 
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Особливий інтерес викликає сучасна підприємницька освіта в інших 

країнах північної Європи, що демонструє власні інновації в розв’язанні 

проблеми підготовки молоді до підприємницької діяльності.  

Навчання підприємництву в системі освіти Фінляндії започатковане у 

1950-1960-х рр., проте фундаментальні програми з підприємництва 

запроваджено у 1990-х рр. у зв’язку із економічним спадом в країні та 

проблемами в сфері зайнятості. У 1992 р. Національна рада з питань освіти 

створила комісію для визначення концепції підприємництва й включення 

навчання підприємництву в навчальні програми системи базової, середньої та 

професійної освіти. У 1995 р. Міністерство торгівлі і промисловості, 

Міністерство праці, Міністерство освіти і культури, Національна рада з 

питань освіти і Федерація фінських роботодавців запустили проект 

«Десятиліття підприємництва 1995-2005», що складався з трьох розділів: 

1) підприємництво в суспільстві, 2) підприємництво в забезпеченні і 

створенні робочих місць; 3) розвиток підприємництва (Сизова). 

Як робоче формулювання в освіті Фінляндії прийнято таке визначення 

підприємництва: «Підприємництвом є здатність людини втілювати ідеї в 

конкретні дії. Воно охоплює творчість, новаторство і ризики, а також 

здатність планувати і управляти діями, спрямованими на досягнення 

поставлених цілей. Ці якості формуються в повсякденному житті людини під 

час отримання освіти, на роботі, в години дозвілля і в громадській діяльності. 

Вони необхідні як у сфері підприємництва, так і в разі працевлаштування як 

найманий працівник». Уведення проєкту дозволило розвивати програми 

підприємницької освіти для дітей дошкільного та шкільного віку; 

організувати випуск навчальних матеріалів; забезпечити вчителів 

безперервною професійною освітою. Фінський уряд визнав процес навчання 

підприємництву основним інструментом формування і розвитку у молоді 

підприємницьких навичок. Мета підприємницької освіти полягає у 

збільшенні кількості самостійних підприємств, розширенні можливості 

самозайнятості, збільшенні кількості робочих місць (Майковська, 2020ґ). 
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Професійна освіта створює передумови для практично спрямованої 

діяльності в сфері підприємництва: у програмах передбачено до 20 тижнів 

навчання на робочому місці, що не тільки забезпечує студентів знаннями про 

підприємницьку діяльність, а й розвиває їх підприємницькі навички. 

Програми професійної підготовки дорослих містять компонент навчання 

підприємництву або як обов’язковий, або як компонент за вибором. 

У системі навчання дорослих надається можливість отримувати 

спеціалізовані підприємницькі кваліфікації. 

У сфері вищої освіти навчання підприємництву зорієнтоване на 

створення інноваційних продуктів, які дозволяють домогтися активізації 

бізнесу. Викладачі ЗВО компетентні у сфері навчання підприємництву, а 

студентам надається можливість використовувати свої ініціативи і навички в 

практичній діяльності. Особисті навчальні плани студентів, виконані в 

процесі навчання дипломні роботи, зорієнтовані на затребуваність в 

майбутній трудовій діяльності. Основними пріоритетами в галузі вищої 

освіти є: заохочення випускників до підприємницької діяльності; організація 

консультацій, які мотивують до підприємницької діяльності; розробка 

інновацій в сфері бізнесу; сприяння запровадженню результатів наукових 

досліджень для розвитку бізнесу; розвиток співпраці з науковими парками, 

технопарками, бізнес-інкубаторами; розвиток форм співпраці між ЗВО і 

діловим світом; забезпечення неперервної професійної освіти підприємців та 

працездатного населення; розвиток компетенцій щодо підприємницької 

діяльності у викладачів шляхом функціонування Інститутів для підготовки 

викладачів професійних коледжів. 

У Фінляндії значні зусилля докладаються для того, щоб включити 

підприємницьку освіту в систему професійної підготовки вчителів та 

викладачів, а досвід підприємництва визнається особливою компетентністю, 

яка може принести додаткові бали при працевлаштуванні. Мережа з 13 

педагогічних училищ орієнтована на підприємницьку освіту, розвиток якої 

пов’язують безпосередньо з системою навчання викладацького корпусу. 
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Уряд Фінляндії докладає зусиль, щоб навчання підприємництву 

здійснювалося без відриву від виробництва та безкоштовно. Підприємницька 

освіта має міцний фундамент, що грунтується на багаторічному досвіді 

політики, викладеної в державних програмах (Tuning Educational Structures in 

Europe, 2019). 

У школах Німеччини підприємницька освіта не виділяється як 

самостійна освітня сфера: підготовка школярів до підприємництва 

здійснюється в межах навчання економіці. Економічна освіта в Німеччині не 

є обов’язковою для всіх шкіл, і в різних Землях має свою специфіку. Основні 

змістовні розділи курсу шкільної економіки містять такі базові модулі: 

«домашнє господарство»; «підприємства, підприємництво»; «економічний 

порядок»; «держава»; «закордон, міжнародні відносини». Практика 

досягнення основних цілей шкільної економіки розглядається як досвід 

первинної соціалізації учнів. Специфіка німецької підприємницької 

підготовки полягає у наступному: школярі повинні розуміти суть основних 

виробничих процесів і пов’язані з ними проблеми. Головна мета модуля 

«підприємства, підприємництво» – розуміння суб’єкта ринку як важливого 

суб’єкта економічних і соціальних процесів на внутрішньому, національному 

та міжнародному рівнях. Основна змістовна лінія модуля «підприємства, 

підприємництво» – погляд на підприємства як економічні та соціальні центри 

діяльності, вивчення їх основних ознак, з’ясування завдань в економіці, 

виявлення правових аспектів діяльності підприємства (Сизова). 

У Франції набув значного поширення погляд на школу як на 

соціальний інститут, де формується майбутнє нації. Необхідність 

забезпечення якісної економічної освіти всіх школярів підкреслюється в 

Урядовій програмі «Освіта майбутнього», прийнятій у 1985 р. З молодшого 

шкільного віку дітей починають цілеспрямовано ознайомлюти з основами 

економічних знань. У підприємницькій підготовці школярів активну участь 

беруть компанії та підприємства, безпосередньо зацікавлені в якісній 

підготовці фахівців (Tuning Educational Structures in Europe, 2019). 
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З точки зору вивчення досвіду розв’язання означеної проблеми інтерес 

викликає шкільний кооперативний рух Франції, що є продовженням ідей 

С. Френе, котрий критикував традиційну школу за брак уваги до практичної 

підприємницької підготовки дітей. Шкільні кооперативи Франції об’єднують 

дітей за інтересами, маючи сільськогосподарську, природоохоронну або іншу 

спрямованість. Членами класу-кооперативу є всі учні. На чолі кооперативу 

стоїть Рада, до якої входять кілька учнів і вчитель. Склад ради щорічно 

змінюється; структура шкільного кооперативу є демократичною і ґрунтується 

на принципах самоврядування, що допомагає формуванню підприємливості, 

діловитості, самостійності, відповідальності. Ще у 1928 р. було створено 

Національне бюро шкільних кооперативів (ОССЕ), при вступі до якого 

шкільний кооператив отримує ряд пільг. Таким чином, ідеї С. Френе досі 

мають помітний вплив на шкільну освіту Франції. Наразі вони являють 

собою окремий педагогічний рух шкільної кооперації, який здійснює свою 

діяльність за принципом «клас-кооператив». 

Аналіз наукових джерел, здійснений Ю.Закауловою, дає підстави 

схаректирузувати досвід вищої освіти Бельгії в підготовці молоді до 

підприємництва (Закаулова, 2011). На території Бельгії функціонує значна 

кількість університетів, які можна згрупувати за мовою викладання: 

фламаномовні університети (всього – 9); франкомовні університети (всього – 

9); двомовні університети (всього – 2); англомовні університети (всього – 4, в 

т. ч. Міжнародна школа бізнесу Business School of International Studies) 

(Закаулова, 2011). Як гарант передачі професійних знань, центр соціально-

культурного та економічного розвитку держави, кожний університет Бельгії 

пропонує раціональні, гнучкі та зрозумілі навчальні програми для освоєння 

спеціальностей і отримання можливості працевлаштування. У франкомовній 

спільноті Бельгії потрібно виокремити декілька організацій, які 

функціонують на регіональному рівні: служба зайнятості та фахової 

підготовки Валлонського регіону; Французький інститут фахової підготовки 

у Брюсселі; Валлонський Інститут фахового навчання для підприємців в 
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секторі малого та середнього бізнесу; курси соціального розвитку; організації 

безперервної освіти. Наведені установи реалізують програми підготовки до 

підприємництва в контексті фахової підготовки. Фахова підготовка у сфері 

управління бізнесом розрахована на кваліфікованих працівників виробничої, 

інтелектуальної чи комерційної галузі, які бажають покращити свої навички 

та вміння, що допоможе професійно керувати власною справою. Фахове 

навчання призначене для приватних підприємців та менеджерів. Навчальні 

програми передбачають проведення семінарів як форми підвищення 

кваліфікації, та професійних тренінгів, які дають змогу систематично 

удосконалювати технічні й управлінські вміння. Курси перепідготовки 

надають вичерпну інформацію про ситуацію на ринку підприємств малого та 

середнього бізнесу, про розвиток підприємницького сектору з урахуванням 

особливостей технологічної, економічної та управлінської сфери (Solvay 

Business School of Economics and Management, 2019).  

Виявлено, що характерною рисою вищої освіти Бельгії є поширення 

тенденції побудови навчальних програм для інженерних спеціальностей при 

обов’язковому вивченні дисциплін галузі економіки та підприємництва, що 

дає змогу майбутньому інженеру засвоїти навички роботи з діловими 

паперами, укладання бізнес-планів, вивчення стратегії розвитку ринку тощо. 

З’ясовано, що провідними характеристиками програм бакалавра і магістра в 

Бельгії є гнучкість і доцільність (Katholieke Universiteit Leuven$ Universite 

Catholigue de Louvain; University of Liege). Навчання на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра ґрунтується на введенні, ретельному 

вивченні й засвоєнні фундаментальних знань, тоді як магістерські курси 

зосереджені на поглибленому вивченні предмету, на формуванні навичок 

індивідуального навчання та роботи у команді, здатності генерувати та 

реалізовувати ідеї, налагоджувати зв’язок між теоретичним й практичними 

програмними компонентами.  

Слід зазначити, що навчання у ЗВО Бельгії за програмами бакалавра і 

магістра відбувається у тісній постійній співпраці з промисловим сектором 
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(особливо за магістерськими програмами). Підприємства організовують 

стажування, інтернатуру, проходження практики, організовують спільні 

наукові проекти (Закаулова, 2011). 

За результатами дослідження Н. Ткачової та ін. схарактеризовано 

досвід формування підприємницької компетентності в університетах КНР. Як 

показує аналіз, у КНР проводиться цілеспрямована політика щодо залучення 

до підприємництва майбутніх фахівців будь-яких спеціальностей. 

Міжнародною організацією праці впроваджується освітня програма «Знай 

про бізнес», яка забезпечує теоретичну та практичну підготовку студентів до 

підприємництва (Ткачова, Ду, Цзінсюй, 2018).  

В університетах КНР багато уваги приділяється формуванню 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців під час позааудиторної 

діяльності через участь студентів у молодіжних організаціях: зустрічі з 

успішними представниками бізнесу, майстер-класи, конкурси. З 2014 р. за 

рахунок державних коштів проводиться національний конкурс StartUp-ів. 

Провідним є науковий і технологічний центр у м. Чжунгуаньцунь, котрий 

займає значну площу в північно-західній частині Пекіна і охоплює п’ять 

технічних парків. Наукову базу центру забезпечують розташовані поряд 

Академія наук Китаю, Пекінський університет та Університет Цінхуа, 200 

науково-дослідних інститутів, центри всесвітньо відомих фірм (Nokia, 

Microsoft, Intel, IBM тощо). Центр у м. Чжунгуаньцунь допомагає знайти 

інвесторів для перспективних проєктів: держава викуповує близько 60 % 

StartUp-ів, підтримуючи в такий спосіб їхніх розробників і, незважаючи на 

те, що не всі проєкти потім виправдовують себе економічно. У подальшому 

частину викуплених проектів продовжує курирувати держава, інша частина 

продається представникам приватного бізнесу (Ткачова, Ду, Цзінсюй, 2018).  

З’ясовано, що чільне місце в професійній підготовці у ЗВО КНР 

займають Центри виробничої підтримки малого та середнього 

підприємництва, які надають студентам консультаційні послуги, 

забезпечують випробування нової продукції та інформаційне обслуговування 
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її розробників, організують додаткову освіту з метою підготовки керівників 

малого і середнього бізнесу. За рішенням уряду Китаю створений 

спеціальний інформаційний портал з окремими сторінками для різних 

областей і муніципалітетів, який ознайомлює відвідувачів із загальною 

політикою держави щодо забезпечення подальшого розвитку бізнесу, 

шляхами урегулювання проблем при веденні бізнесу, орієнтує молодь на 

зайняття певних ніш ринку праці. Дієвість перерахованих вище заходів 

підтверджують невисокі, але стабільні статистичні показники: щорічно 

близько 7 % китайських студентів після закінчення університету планують 

стати підприємцями (王,辉，张,辉华., 2012; 纪,玉超，林,海涛., 2011). 

Провідною для освіти у США є концепція «Освіта для кар’єри» (Carer 

Education). Некомерційною корпорацією Junior Achievement Inc. розроблена і 

започаткована програма підприємницької підготовки школярів США 

(Business Education), метою якої є навчання молодих людей бізнесу. Через 

систему національних регіональних центрів у програмі Junior Achievement в 

США бере участь понад чотирьох мільйонів учнів загальноосвітніх установ. 

Чисельність учасників цієї програми поза межами США сягає понад 2 

мільйона учнів у 112 країнах світу. Метою Програми Junior Achievement, 

зазначає М. Сизова, є фундаментальне розуміння школярами системи 

вільного підприємництва і набуття практичних навичок підприємницької 

діяльності, а її характерною рисою – співпраця з провідними американськими 

фірмами. Основними діловими партнерами в межах реалізації Junior 

Achievement є корпорації Hewlett-Packard та Microsoft (Сизова).  

Реалізація програми Junior Achievement у США допомагає  понад 76 

тисячам волонтерів (фахівцям підприємств, підприємцям, батькам, студентам 

університетів, пенсіонерам), які відвідують навчальні класи та знайомлять 

школярів на прикладі свого життя із особливостями ведення бізнесу. Час їх 

роботи становить не більше 10 годин на місяць, але їх діяльність є важливим 

ресурсом даної програми. Результати дослідження, проведеного 
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американською асоціацією «Formative Evaluation», доводять, що випускники 

програми Junior Achievement мають більш конкретне розуміння принципів 

організації підприємництва і сформовану готовність здійснювати 

підприємницьку діяльність, ніж їх однолітки, які навчались поза цією 

програмою. 

Загальновизнаним міжнародним досвідом навчання підприємництву та 

усталеною формою бізнес-освіти, наголошує О. Мартинюк, є опанування 

МВА-програм. Проведений аналіз свідчить про відсутність єдиної концепції 

бізнес-освіти та єдності MBA-програм: деякі вимоги сформульовані EQUAL 

(European Quality Link) – Європейською організацією з підвищення якості 

бізнес-освіти, до складу якої входять асоціації з підвищення якості освіти 

більшості європейських країн (Мартинюк, 2010). 

При виборі бізнес-школи та MBA-програми споживачами беруться до 

уваги такі критерії  (Опацька, 2002): 1) рейтинг (популярність і престиж) 

МВА-програми (Placement Record) – довіра бізнесу, влади і тривалість 

існування на ринку; 2) наявність певної спеціалізації (напряму підготовки) – 

Specialization – особливості змісту програми та курсів, які вона включає 

(зазначаємо, що на даний момент у світі намітилася тенденція отримання не 

загальної –  класичної – MBA-програми (так званої General MBA), а з певним 

ухилом чи спеціалізацією (так званої Specialized MBA): International MBA, 

Executive MBA, MBA in International Business and Management тощо. За 

даними міжнародних рейтингових агентств, найпопулярнішими МВА-

програмами є програми з фінансів та консалтингу (MBA in Finance and 

Consulting) (Евенко, 2005). Серед спеціалізованих програм MBA виділяється 

MPA (Master of Public Administration) – спеціалізована програма MBA в сфері 

управління некомерційними організаціями чи державного управління; 3) 

місце розміщення (регіон, країна, місто) – Location; 4) методи освіти 

(консервативні чи сучасні) – Teaching Method (conservative or modern). MBA – 

це освіта, що має практичну спрямованість, тому в процесі навчання значна 

увага надається практичній діяльності реальних компаній, застосовується 
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метод «кейс-стаді» проводяться майстер-класи, використовуються ситуаційні 

й рольові ігри тощо; 5) академічне забезпечення (бібліотека, доступ до 

Інтернету тощо) – Academic Support – використання у навчанні 

інформаційних масивів та спеціального програмного забезпечення; 6) мережа 

зв’язків з роботодавцями та випускниками (клуби випускників) – Network 

(Alumni) – допуск до клубу менеджерів середньої та вищої ланки; 7) вартість 

всієї MBA-програми (можливість здобуття гранту, отримання стипендії чи 

кредиту на навчання; можливість фінансування навчання за рахунок робото-

давця) – Programme Cost. Вартість MBA-навчання в Україні сьогодні складає 

10-30 тис. дол. США за повний курс. Середня ціна дворічного навчання у 

бізнес-школі Західної Європи коливається в межах 20-50 тис. дол. США за 

курс, у одній із 100 найкращих американських бізнес-шкіл – 50-100 тис. дол. 

США; 8) додаткові переваги (Additional Support/Bonuses). Актуальним є 

залучення до викладання спеціалістів з провідних бізнес-шкіл та 

університетів світу, провідних спеціалістів-практиків, можливість навчання 

за англомовною програмою з міжнародним викладацьким складом 

(Романовський, 2002а). 

Особливості розвитку бізнес-освіти у країнах пострадянського 

простору адекватні особливостям становлення в них ринкової економіки. 

Проблема підвищення якості бізнес-освіти в Республіці Білорусь актуальна, 

оскільки понад половини сучасних білоруських підприємців мають технічну 

освіту, а формування якісно нового трудового потенціалу країни вимагає 

урахування особливостей ведення бізнесу (Bordzova, Ustiushenko, 2012). 

Концептуальний підхід, властивий сучасній білоруській бізнес-освіті, 

передбачає застосування методу «навчання дією» одночасно із створенням у 

навчальному закладі структури з розвитку студентських ініціатив, 

професійного розвитку і підприємницького вдосконалення. Метод «навчання 

дією» базується на припущенні про те, що безпосередньо самі знання можуть 

бути тільки результатом дії. Щоб даний підхід був універсально адаптивним, 

потрібне середовище неформального тривалого самонавчання.  
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 Виявлено, що метод «навчання дією» реалізується через Центри 

бізнес-освіти (ЦБО) ЗВО – структурні підрозділи з активізації пізнавальної 

діяльності студентів, розвитку їх ділових та лідерських якостей на основі 

практичної реалізації ідей в науково-практичних проектах освітнього і 

соціально-економічного характеру. У межах Центрів бізнес-освіти, зазначає 

І. Трусевич, реалізуються студентські та міжнародні проєкти; проводяться 

заходи (екскурсії на підприємства, зустрічі з підприємцями) і 

організовуються практичні тренінги та конкурси з тим, щоб студенти, беручи 

в них участь, отримали свій перший практичний досвід, проявляли себе, 

знайомилися з бізнесом. Після навчання і роботи в ЦБО надається сприяння в 

пошуку бази практики, допомога в працевлаштуванні як під час навчання, 

так і після його закінчення. У діяльності Центрів бізнес-освіти 

використовуються такі основні заходи: практичний курс тренінгів з розвитку 

«soft skills» «Управління особистою ефективністю» і зустрічі-бесіди з 

успішними підприємцями (МіП-знайомства) (Трусевич, 2015). 

На базі Центру бізнес-освіти ОУ «Білоруський торговельно-

економічний університет споживчої кооперації» (м. Гомель) проводиться 

Міжнародний чемпіонат «Молодь і підприємництво» та Міжнародний 

конкурс бізнес-проектів «StartUp-Кооперація». Перший є майданчиком, на 

якому зустрічаються молодь з активною життєвою позицією, об’єднана 

процесом створення проекту у команду, яка презентує себе та свою 

діяльність з метою працевлаштування або пошуку інвестора для власних 

проектів, і бізнес-співтовариство: бізнесмени, інвестори, керівники 

підприємств, кадрові працівники, підприємці з метою пошуку кращих 

професіоналів. Мета конкурсу «StartUp-Кооперація» полягає в розвитку і 

посиленні підприємницької активності молоді, набутті навичок бізнес-

планування та виступу перед аудиторією з метою захисту власного бізнес-

плану (Майковська, 2018б). 

Одним з інноваційних заходів Центру бізнес-освіти ОУ «Білоруський 

торговельно-економічний університет споживчої кооперації» (м. Гомель) є 
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проведення для студентів Літнього інституту бізнес-освіти (ЛІБО). У його 

діяльності беруть участь студенти з Білорусі, Росії, Казахстану й інших країн. 

Перша половина дня в ЛІБО спрямована на навчання з використанням 

сучасних освітніх технологій, майстер-класів, ділових ігор, досвіду 

практичних працівників. Друга половина дня спрямована на розвиток 

комунікабельності, практичне навчання роботі в команді, винахідливості та 

інших потрібних керівникам якостей на основі не тільки ігрових методик, а й 

спортивних заходів, екскурсій, походів (Трусевич, Бойкова, 2018). 

З’ясовано, що на базі Центру бізнес-освіти ОУ «Білоруський 

торговельно-економічний університет споживчої кооперації» (м. Гомель) з 

2017 р. відкрита «StartUp-школа» – менторська й освітня програма для 

мешканців Гомельщини з проектування і запуску бізнесу (Трусевич, Бойкова, 

2018). Усі заняття «StartUp-школи» організовуються і проводяться Центром 

бізнес-освіти Білоруського торговельно-економічного університету 

споживчої кооперації в партнерстві з громадським об’єднанням «Товариство 

сприяння інноваційному бізнесу» в межах проекту «Створення стійкої 

інфраструктури для підтримки розвитку StartUp-ів і малого бізнесу в регіонах 

Білорусі», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID).  

У Республіці Білорусь бізнес-освіта розвивається в напрямах здобуття 

другої вищої (економічної) освіти, опанування програм магістерської 

підготовки, підвищення кваліфікації через систему курсів. 

Загальнонаціональною білоруською ініціативою є конкурс «StartUP року», 

який проводиться з 2014 р. Це простір, на якому підприємці-інноватори 

знаходять однодумців, клієнтів, менторів та інвесторів. Участь у заході є 

доступною можливістю вивчення споживчого попиту і ринку в цілому 

(Борздова, Володина, Устюшенко, 2018).  

Встановлено, що іншою пострадянською країною, в якій проблема 

відповідності молодих фахівців потребам суспільства стоїть гостро й 

знаходить активне рішення за підтримки влади, є Російська Федерація. Центр 
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стратегічних розробок Вищої школи економіки стверджує, що вища і 

професійна освіта не відповідає запитам ринку праці. Після закінчення 

навчання не за спеціальністю працевлаштовується 31,3 % випускників ЗВО 

та 40,5 % випускників організацій спеціальної професійної освіти. Менше 

40 % випускників шкіл, 20 % випускників коледжів і 50 % випускників ЗВО 

отримують у процесі навчання сталий досвід проектної діяльності 

(Кузьминов, Овчарова, Якобсон, 2018).  

Важливим внеском у розробку теоретичних основ економічної освіти 

школярів стала Концепція безперервної економічної освіти школярів з 

першого по одинадцятий класи (автори – В. Поляков, І. Сасова, А. Алексєєв 

та ін.). Одне з концептуальних положень Концепції, наголошує М. Сизова, 

полягає в тому, що важливою частиною економічної освіти на старшому 

ступені навчання є вивчення основ підприємництва, що дозволяє сформувати 

в учнів систему практично орієнтованих знань і навичок в сфері 

господарської діяльності та підготувати їх до самостійного підприємництва. 

Теоретичні відомості щодо підприємницької діяльності включені до змісту 

таких шкільних дисциплін, як суспільствознавство, технології та економіка. 

Епізодично питання підприємництва вивчаються в межах окремих тем 

економічної географії, історії, країнознавства (при вивченні іноземної мови) 

та ін. (Сизова). 

Загальнонаціональною російською ініціативою є конкурс «Мій 

перший бізнес» як інструмент сприяння розвитку молодіжного 

підприємництва, що передбачає програму формування навичок проектного 

управління та підготовки до підприємництва молоді віком до 18 років. 

Метою конкурсу, зазначає Н. Гедулянова, є посилення інтересу майбутніх 

фахівців до реалізації власних підприємницьких ідей і бізнес-проектів, 

формування мотивації для отримання профільної вищої професійної та 

додаткової освіти, розвиток прагнення реалізуватися через інноваційну 

діяльність. Конкурс націлений на стимулювання масової участі молоді в 

науково-технічній та інноваційній діяльності (Гедулянова, 2018). 
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У російському освітньому просторі, як свідчать результати аналізу 

відповідного контенту, успішно імплементується міжнародний досвід 

підготовки молоді до підприємництва: впроваджуються міжнародні програми 

Junior Achievement Russia (США) та SEED (Швеція). Програма Junior 

Achievement Russia розроблена членом найбільших міжнародних 

некомерційних освітніх асоціацій «Досягнення молодих» і «Юний 

підприємець Європи» – Young Enterprise Europe –, за допомогою якої більше 

100 років відбувається підприємницька підготовка (Business Education) 

школярів США й всього світу (Junior Achievement Russia, 2019).  

Програма SEED є прикладом організаційного та договірного 

співробітництва Архангельського обласного інституту перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників освіти з дирекцією Шведського фонду 

навчання через підприємництво і розпочата ще у 2007 р. Програма «SEED – 

навчання через підприємництво» спрямована на формування 

підприємливості, ініціативності, самостійності в учнів старшого шкільного 

віку (Катинова, 2007). Вона не зводиться виключно до проєктів і передбачає 

використання комплексу вправ, завдань, «кейсів», рольових ігор тощо. 

Реалізація програми можлива тільки в умовах спеціально організованого 

соціального партнерства. 

В умовах глобалізаційних процесів, наголошують Н. Катінова та ін.,  

система освіти набула якісно нового значення й призвана готувати майбутніх 

фахівців до професійної діяльності в умовах економіки знань. Постійні зміни 

і старіння знань активізують потребу розпочинати навчання підприємництву 

на дошкільному щаблі й за принципами безперервної освіти продовжувати 

його протягом всього життя, формуючи здатність до вирішення проблем 

через знаходження й реалізацію нових можливостей та використання наявних 

ресурсів. Розвиток в особистості духу підприємництва стає їй в нагоді не 

тільки у власному бізнесі, але й при роботі за наймом, громадській діяльності 

в некомерційних організаціях, у політиці та соціальній сфері (Катинова, 2007; 

Груздова, Катинова, 2019). 
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі виявлено стан розробленості проблеми дослідження у 

педагогічній теорії та освітньо-виховній практиці, обґрунтовано термінологічне 

поле, проблематику й методологічні основи дослідження, виявлено особливості 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в умовах економіки знань, з’ясовано стан формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в 

закладах вищої освіти України, схарактеризовано досвід реалізації світових 

програм із підготовки молоді до підприємництва в умовах глобалізаційних 

процесів. 

На основі порівняння й узагальнення філософської, економічної, 

соціологічної, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури 

виявлено стан розробленості проблеми формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в закладах вищої 

освіти на теоретичному (стан розробленості проблеми в педагогічній теорії, у 

нормативно-правових документах і законодавчих актах) та практичному рівнях 

(стан формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в закладах вищої освіти України, досвід реалізації світових 

програм із підготовки молоді до підприємництва в умовах глобалізаційних 

процесів). 

Застосування загальнонаукових методів аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення дозволило уточнити зміст і сутність понять «підприємець», 

«підприємницька діяльність», «підприємницька компетентність», розкрити 

зміст ключових понять «підприємницька компетентність майбутніх фахівців 

сфери обслуговування» та «формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти». 

Узагальнення дослідницьких напрацювань (М. Вебер, К. Маркс, 

Ф. Найт та ін.) дозволило схарактеризувати термін «підприємець» як продукт 

об’єктивного протиріччя між продуктивними силами суспільства та його 

виробничими відносинами; дійти висновку, що особистість підприємця 
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визначається соціальним оточенням, яке сприяє формуванню прагнення до 

помірного ризику й контролю навколишнього світу.  

Студіювання спеціальної літератури (Ж. Б. Сэй, А. Сміт, Й. Шумпетер 

та ін.) дало змогу розглядати підприємницьку діяльність як специфічний 

різновид людської діяльності, визначити її суспільну та економічну 

значущість, а також окреслити особливості підприємництва як моделі 

поведінки.  

Системний аналіз нормативно-правових документів дав підстави 

встановити, що суб’єктами підприємницької діяльності є фізичні особи, 

зареєстровані як підприємці.  

Ретроспективне вивчення розвитку сфери обслуговування 

(Ю. Безрученков, Л. Руденко, М. Ткаченко та ін.) дало можливість довести, 

що перехід від виробництва товарів до виробництва послуг у XX ст., високі 

темпи розвитку індустрії гостинності у ХХІ ст. спонукають до розгляду цієї 

галузі як сфери економічної діяльності, що забезпечує ефективність розвитку 

країни, створює імідж, підвищує рівень культури та посилює міжнародний 

авторитет держави. Вітчизняна політика в галузі гостинності актуалізує 

проблему кадрового забезпечення, оскільки успішність діяльності у сфері 

обслуговування значною мірою залежить від професіоналізму та рівня 

сформованості підприємницької компетентності її працівників.  

Аналітичний огляд наукових студій із питань організації 

підприємництва й бізнесу (Ф. Хайек, X. Хекхаузен, Р. Хізрич, М. Пітерс, 

В. Цлаф та ін.) дозволив встановити, що сформованість підприємницької 

компетентності забезпечує здатність до самостійного визначення в аспектах 

здійснення підприємницької діяльності та спрямованість на досягнення 

успіху в професійній самореалізації. 

Узагальнено розуміння терміна «підприємницька компетентність» у 

філософсько-теоретичному (П. Друкер, Р. Кантільйон, Дж. М. Кейнс, 

І. Г. Тюнен, Ф. фон Хайек, Р. Хізрич, А. Шапіро, Ф. Уокер та ін.), 

економічному (Ж. Бодо, Д. Макклелланд, А. Маршалл, Г. Р. Ж. Тюрго та ін.), 

соціологічному (Дж. Арріги, Ф. Бродель, В. Воронцов, Р. Зиммель, 
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В. Зомбарт, Э. Трельч, О. Шпенглер та ін.) та психолого-педагогічному 

(Д. Аткінсон, Р. Т. Брокхауз, К. Е. Вернерід, М. Кете де Вріз, Дж. С. Одіорне, 

Г. Саймон, З. Фрейд, Е. Фромм, X. Хекхаузен та ін.) аспектах. Констатовано, 

що відповідна терміносистема не має уніфікованих та однозначних 

визначень. Виявлені в сучасній теорії освіти тлумачення підприємницької 

компетентності мають частковий характер і потребують систематизації та 

узагальнення щодо формування цілісного уявлення про сутність і специфіку 

педагогічної природи формування підприємницької компетентності 

особистості майбутнього фахівця сфери обслуговування в закладах вищої 

освіти. 

Структурно-логічний аналіз контенту з проблеми формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти дозволив визначити основні загальноцивілізаційні 

тенденції, які впливають на суспільний розвиток (глобалізація, європеїзація, 

транснаціональність, мультикультурність, інтернаціоналізація) й розглянути 

підприємницьку компетентність як ключову компетентність в умовах 

інтеграції України у європейський та світовий економічний простір; 

встановити, що формування економіки знань обумовлює потребу 

сформованості мотивації до прояву підприємницької ініціативи й здатності 

до підприємницької діяльності.  

Системний аналіз законодавчо-нормативних документів підтвердив, що 

потреба формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування узгоджується зі стратегіями та концепціями розвитку 

освіти в Європі (Рамкова програма оновлених ключових компетентностей 

Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу для навчання 

протягом життя, забезпечення всебічного та сталого розвитку, соціальної 

єдності й подальшого розвитку демократичної культури (2018)) та в Україні 

(Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Концепція 

«Нова українська школа» (2016), Концепція розвитку економічної освіти 

(2003), Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року (2013), 

Концепція державної цільової соціальної програми «Молодь України» 
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(2015); сфери підприємництва в Україні – Стратегія розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні (2017); сфери туризму, готельно-

ресторанного бізнесу й обслуговування в Україні – Закон України «Про 

туризм» (2015), Концепція Державної цільової програми розвитку туризму та 

курортів на період до 2022 р. (2014), Стратегія розвитку туризму та курортів 

на період 2026 року (2017); сфери інноваційної діяльності в Україні – 

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 р. (2019).  

На основі вивчення наукових джерел та їх систематизації (І. Зимня, 

В. Лозовецька, Л. Лук’янова, Г. Матукова, А. Хуторський, В. Ягупов та ін.) 

окреслено сутність підприємницької компетентності як складової 

професійної компетентності, що забезпечує спрямованість професійної 

діяльності майбутнього фахівця сфери обслуговування на досягнення успіху 

в бізнесі та сфері підприємництва. Встановлено, що формування 

підприємницької компетентності у закладах вищої освіти є невід’ємною 

складовою професійної підготовки, розглядається як сукупність етапів 

послідовної взаємодії педагога та суб’єктів навчання з метою досягнення 

якісно нового рівня здатності до підприємництва; провідна мета формування 

підприємницької компетентності полягає в розкритті переваг вільного 

підприємництва як професійної цінності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування.  

Встановлено, що методологічне підґрунтя формування 

підприємницької компетентності складає зв’язок методологічних підходів, 

які реалізуються на філософському, загальнонауковому, конкретно-

науковому та технологічному рівнях. На філософському рівні 

методологічною основою дослідження є системний, діяльнісний, 

міждисциплінарний, аксіологічний підходи.  

На основі наукового аналізу нормативно-правових документів 

визначено, що освіта є структурним елементом національної політики щодо 

розбудови екосистеми підприємництва, проаналізовано стан формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

За результатами аналізу досвіду українських закладів вищої освіти 
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обґрунтовано доцільність підприємницьких on-line курсів, модулів 

стажування та бізнес-планування, конкурсів бізнес-ідей і StartUp-проєктів, 

студентських економічних турнірів та бізнес-ігор як усталених інструментів 

формування підприємницької компетентності молоді в Україні. 

Констатовано розвиток мережі структур підприємницького спрямування за 

принципом хаба (бізнес-інкубаторів, молодіжних бізнес-центрів, StartUp-

центрів тощо) й доведено результативність впливу їх діяльності на 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців у процесі 

професійної підготовки. Схарактеризовано результати функціонування 

міжнародних організацій, програм і проєктів Enactus, YEP, Creative Spark для 

навчання підприємництву; окреслено сутність проєкту «Best», створеного за 

ініціативи Європейської комісії з метою використання досвіду в професійній 

підготовці фахівців сфери обслуговування. 

За результатами ретроспективного аналізу й теоретичного осмислення 

досвіду Бельгії, Білорусі, Великобританії, Данії, КНР, Німеччини, Норвегії, 

США, Фінляндії, Франції, Швеції виявлено, що підприємницька підготовка 

розглядається як складова професійної підготовки та обов’язковий елемент 

підготовки молоді до життя й діяльності в умовах ринкових відносин. 

Схарактеризовано сутність національних стратегій із підприємництва у сфері 

освіти, вищої освіти й науки, промисловості та енергетики в означених 

країнах. Виявлено результативність цілеспрямованої політики залучення до 

підприємництва майбутніх фахівців економічних і неекономічних 

спеціальностей.  

На основі порівняння, узагальнення результатів вивчення стану 

формування підприємницької компетентності в освітній практиці, досвіду 

реалізації світових програм із підготовки молоді до підприємництва, аналізу 

сутності феномену «підприємницька компетентність» у філософсько-

теоретичному, економічному, соціологічному та психолого-педагогічному 

аспектах, специфіки та змісту діяльності закладів туристичного й готельно-

ресторанного бізнесу, характеристики професійно важливих якостей фахівців 

сфери обслуговування, вимог ринку праці визначено ключові поняття 
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дослідження. Поняття «підприємницька компетентність майбутніх фахівців 

сфери обслуговування» визначено як інтегративне особистісне утворення, що 

характеризує здатність фахівця до саморозвитку й самореалізації в ситуаціях 

невизначеності суспільно-політичних, економічних та культурних змін; 

професійно вмотивовану здатність продукувати ідеї, здійснювати пошук 

ресурсів і можливостей для вирішення соціально-економічних проблем у сфері 

обслуговування, створювати на основі набутих фахових знань і вмінь культурні, 

соціальні й економічні цінності, отримувати певний матеріальний та 

нематеріальний зиск відповідно до сформованої системи духовно-моральних 

орієнтирів. 

Поняття «формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування» схарактеризовано як системно 

організований, інституціонально закріплений, методично й ресурсно 

забезпечений процес. Означений процес характеризується взаємозв’язком і 

взаємозалежністю компонентів підприємницької компетентності, реалізує 

суб’єкт-суб’єктні відносини, передбачає опанування особистістю знань, 

набуття вмінь і формування здатності фахівця сфери обслуговування до 

саморозвитку й самореалізації, продукування ідей, пошуку ресурсів і 

можливостей для вирішення соціально-економічних проблем у сфері 

обслуговування, створення культурних, соціальних та економічних 

цінностей, отримання певного матеріального й нематеріального зиску. 

Таким чином, у розділі виявлено стан розробленості проблеми 

дослідження в педагогічній теорії та освітньо-виховній практиці; визначено 

сутність понять «підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування» та «формування підприємницької компететності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування».  

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Майковська, 2014а; 2014б; 2014в; 2014г; 2014д; 2016а; 2017а; 2017б; 

2018а; 2018в; 2018е; 2018м; 2018п; 2018т; 2018х; Майковська, Семеног, 

2019а; Майковська, 2019б; 2019д; 2020е). 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Засади розробки концепції формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах 

вищої освіти 

 

Результати аналізу контенту із проблеми дослідження дозволяють 

визначити соціально-економічну сутність вищої освіти в умовах економіки 

знань  як певну сукупність відносин щодо формування суспільної форми 

функціонування людських ресурсів, адекватних потребам та можливостям 

сучасності. На основі провелденого аналізу нами встановлено, що за своїм 

економічним призначенням вища освіта є фактором відтворення робочої 

сили як продуктивної сили суспільства, а за соціальним – фактором 

відтворення самої людини як всебічно розвиненої особистості. Слушно 

зауважує О. Білоус, що освіту доцільно вважати пріоритетним напрямом 

ринкових перетворень й інвестиціями в розвиток суспільства як спосіб 

соціалізації особистості та забезпечення наступності поколінь, середовище 

залучення до світових культурних цінностей, досягнень науки (Белоус, 2009). 

Молодь є невід’ємним вагом рушієм суспільства, потенційним 

людським капіталом, який відчуває вплив перетворень, що відбуваються в 

суспільстві – зокрема, тих, котрі сприяють зміні характеру функціонування 

основних соціальних інститутів, у тому числі й інституту освіти. Педагогічна 

практика, зазначає І. Горбуліч, що сучасна українська молодь налаштована на 

пошук сенсу життя, що уможливлює ефективне використання її у вирішенні 

завдань соціально-економічного розвитку регіонів країни і дозволяє вищій 

освіті організовувати професійну підготовку з урахуванням запитів різних 

соціокультурних груп населення даних регіонів (Горбуліч, 2016). Важливе 
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значення в цьому сенсі мають інститути соціалізації, у яких відбувається 

засвоєння молоддю норм і цінностей, що формують громадянську позицію 

особистості, котра втілюється в конкретні дії. У функціонуванні даних 

інституцій особливо чітко віддзеркалені основні протиріччя між запитами 

суспільства та інтересами самої молоді. 

Аналіз результатів дослідження В.Копалова і Л. Копалової та власного 

досвіду роботи у ЗВО дозволяє визначити інституціональний механізм 

соціалізації молоді як один із механізмів, що забезпечує соціалізацію 

особистості в процесі її взаємодії із соціальними інститутами – як із тими, що 

створені з цією метою, так і з тими, які реалізують її під час своєї діяльності. 

До перших відносимо інститути освіти і виховання, до других – виробничі, 

політичні, релігійні організації, ЗМІ тощо. Значення соціальних інститутів 

для процесу соціалізації молоді полягає в тому, що під їхнім впливом на 

основі запропонованих зразків поведінки відбувається засвоєння тих чи 

інших соціальних ролей, норм і цінностей (Копалов, Копалова, 1990).  

І. Каленюк та ін. виявлено, що успішність залучення молоді до 

підприємництва як найбільш ефективної форми господарювання та моделі 

поведінки у ХХІ ст. залежить від ефективності застосування можливостей 

інститутів соціалізації. В умовах економіки знань освіта є не лише 

соціальним інститутом, а й об’єктом економічних відносин. Констатуємо, що 

функціонування сучасної системи освіти дедалі більше набуває рис 

специфічної функціональної підсистеми економіки, а освіта постає як один із 

найбільш важливих чинників економічного розвитку. Причинами даного 

явища є: 1) зростання рентабельності освіти, оскільки саме людина як об’єкт 

освітнього простору є невичерпним джерелом багатства; 2) сучасна 

економіка стає не просто залежною від освіти, а й сама набуває рис освіти, 

оскільки конкурентоспроможність є прямим наслідком освіченості й 

інформованості (Каленюк, Куклін, 2012). ЗВО як продуценти послуг за своєю 

суттю є соціальним явищем, яке характеризується двоїстим проявом своєї 

форми: з одного боку, вони продовжують залишатися інститутами, цільовою 
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функцією яких держава визначила виробництво освітнього продукту, а з 

іншого, в умовах економіки знань вони забезпечують реалізацію очікувань 

суспільства у підвищенні якості життя, перетворюючись на фактор 

соціального і культурного розвитку регіонів (Гречко, 2013).  

В економічній теорії та господарській практиці підприємництво у ХХІ 

ст. розглядається як один з найбільших феноменів ринкової економіки, який 

виступає рушійною силою і стимулом оновлення технічної сторони 

відтворення; фактором становлення відносин, що базуються на конкуренції, 

дії закону попиту і пропозиції; чинником розвитку індивідуальних здібностей 

і якостей, засобом задоволення потреб (Бондарева, 2011). Зазначимо, що 

станом на 01.01.2018 р. в Україні налічувалося 1805,118 тис. фізичних осіб-

підприємців (ФОП), а їх частка сягала 82,65% всіх суб’єктів господарювання 

у країні. Виявлено, що підприємництво відіграє важливу соціальну роль як 

інструмент зайнятості населення. При цьому виключну роль відіграють 

фізичні особи-підприємці, які є власниками малих форм господарювання. 

Левова частка з них забезпечує самозайнятість, що відповідає результатам 

опитувань, відповідно до яких 43% громадян України згодні із 43% 

представниками інших країн світу та 46% країн ЄС в думці, що бізнес 

передусім є формою самозайнятості населення (Большинство украинцев 

поддерживают упрощенное налогообложение, 2019). 

На основі вивчення контенту констатуємо: розвиток підприємництва 

потребує створення у країні відповідного ринкового інституціонального 

середовища, яке відіграє ключову роль у функціонуванні національної 

економіки; його якість має критичне значення для подальшого сталого 

розвитку країни. Як показують результати дослідження, досвід українського 

суспільства стосовно напрацювання формальних правил розвитку 

молодіжного підприємництва є абсолютно позитивним. Із метою створення 

сприятливих умов підготовки молоді до підприємництва в Україні 

розроблено і впроваджено: Програму державної підтримки підприємництва в 

Україні (1993 р. зі змінами 1995 р.), Концепцію держаної підтримки розвитку 

малого підприємництва (1996-2004 рр.), Державні програми підтримки 

молодіжного підприємництва на 2002-2005, 2005-2008, 2008-2011 рр., 
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спрямовані на надання інституційної, інформаційної, освітньої, соціально-

психологічної, фінансово-кредитної, інвестиційної державної підтримки 

молодіжного підприємництва. З метою прискорення розв’язання проблеми 

самозайнятості молоді та її активного просування у підприємницькому 

середовищі Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1018-р від 

30.09.2015 р. схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2016-2020 рр., у якій четвертим із шести пріоритетів 

української влади зазначено саме молодіжне підприємництво 

(Майковська, Семеног, 2019).  

Виявлено, що про необхідність стимулювання та підтримки суб’єктів 

малого бізнесу в цілому в Україні наголошується на всіх рівнях державного і 

місцевого врядування, неурядовими організаціями, міжнародними фондами, 

окремими громадськими активістами та представниками малого бізнесу. З 

цією метою на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

наведено Перелік програм підтримки малого і середнього підприємництва на 

державному рівні. Заслуговують на увагу вироблені в даних документах такі 

заходи: розроблення механізму проходження стажування молоді на 

підприємствах, в установах та організаціях; сприяння виконанню програм 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; створення Молодіжних 

центрів праці, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжного 

підприємництва; створення вечірніх шкіл підприємництва для молоді; 

проведення круглих столів, семінарів і конференцій (Підтримка малого і 

середнього підприємництва на державному рівні, 2019). 

З’ясовано, що в Україні проводиться робота задля пошуку джерел 

підтримки та розвитку малого бізнесу: Міністерством фінансів започатковано 

фонд для підтримки Start-Upів у сфері малого підприємництва, що за 

задумом має стати одним з ключових інструментів підтримки нових 

промислових ідей у сегменті малих і мікропідприємств та ФОП. На місцевих 

та обласних рівнях реалізуються програми розвитку малого та середнього 

підприємництва; популяризуються переліки грантів, вигідних кредитів, 

описи податкових пільг у різних країнах світу та пропозиції співпраці з 

іноземними партнерами.  
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Важливою інституціональною подією стало започаткування в 

українському суспільстві такої неформальної інституції, як День підприємця. 

Його щорічно встановленою датою є 15 квітня, яка відзначається з 2009 р. 

Виявлено, що цей день не затверджений жодною з масштабних міжнародних 

організацій на кшталт ООН чи ЮНЕСКО, проте має форму 

кросспланетарного громадського проекту. Натомість Всесвітній день 

жіночого підприємництва відмічається під егідою ООН щорічно з 19 

листопада 2014 р. у 144 країнах (Міжнародний день підприємця, 2019).  

День підприємця як професійне свято встановлено Указом Президента 

України № 1110/98 від 5 жовтня 1998 р. з метою підкреслення надважливої 

ролі підприємництва у формуванні нового економічного ладу, встановленні 

демократії та громадянського суспільства в країні. Наголошуємо, що Україна 

першою на пострадянському просторі виступила з такою ініціативою. 

Інституціональне середовище не всіх пострадянських країн характеризується 

наявністю цієї дати (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Стан упровадження Дня підприємця на пострадянському просторі 

№ 

з/п 

Країна День вшанування Рік заснування 

1. Україна Перша неділя 

вересня 

1998 

2. Росія 26 травня 2007 

3. Білорусь 2 жовтня 2007 

4. Азербайджан 25 квітня 2016 

5. Вірменія 3  березня 2017 

6. Киргизстан 20 вересня 2000 

7. Таджикистан 14 жовтня 2015 

8. Естонія Перший четвер 

жовтня 

Відзначається щорічно, проте 

офіційно не затверджений 

парламентом 

9. Грузія, Казахстан, Латвія, 

Литва, Молдова, 

Туркменістан, Узбекистан 

Офіційного дня 

не передбачено 

- 

Складено автором за матеріалами дослідження  

 

Водночас, аналіз статистики показує бажання розпочинати свій бізнес 

виявляє 49 % населення країн світу, 41 % країн ЄС і лише 21 % з України. У 
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2016-2018 рр. населення України продемонструвало найвищий у світі 

від’ємний показник бажання розпочинати свій бізнес: -12%. Для порівняння 

з’ясовано: менші негативні показники зафіксовані за результатами 

опитування населення Румунії та Болгарії  (-4%) і Польщі (-%), тоді як 

населення країн Близького і Далекого Сходу демонструє виключно позитивні 

показники. Зазначаємо, що серед опитуваних лише 10% українців мають 

досвід відкриття власного бізнесу, тоді як цей показник серед населення 

різних країн світу складає 22%, а серед населення країн ЄС – 17%. Готовими 

займатись власною справою в Україні вважає себе в середньому 15% 

опитуваних (залежно від регіонів – табл. И.1), натомість у світі даний 

показник складає 47%, а серед населення країн ЄС – 37%. Наміри відкрити і 

вести власний бізнес стійкими є лише у 26% українців на фоні 50% 

населення країн світу і 48% населення країн ЄС. Виявлено, що характерною 

рисою для України є думка 52%  опитаних населення про доречність 

відкриття бізнесу насамперед у сільській місцевості. Для порівняння 

зазначемо: так вважають лише 36% населення світу і 38% країн ЄС (AGER, 

2018). 

Підприємництво в Україні має яскраве гендерне забарвлення. Станом 

на 01.01.2018 р. частка жінок-підприємців серед ФОП за всіма галузями 

економічної діяльності складала 46%, у т. ч. 42% з них забезпечували 

самозайнятість. На жінок припадає 53% ФОП у сфері торгівлі та 

обслуговування. Показник бажання починати свій бізнес серед українських 

жінок нижчий, ніж у середньому в  Україні, й дорівнює 19% (тоді як у світі – 

44 %), а рівень його падіння в порівнянні з 2013-2015 рр. сягає 10% (у світі – 

3%). В українських чоловіків показник бажання розпочати власний бізнес 

вищий – 22 % (тоді як у світі – 51 %), проте рівень його падіння за три 

останні роки вищий –16% (проти 4% у світі) (Підготовка кадрів на 

виробництві, 2017). 

За результатами аналізу статистичних даних з проблеми дослідження 

констатуємо: у світі бажання розпочинати свій бізнес має яскравий віковий 
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характер, який в Україні суттєво відрізняється від світових тенденцій. 

Молодь є втричі активнішою за людей поважного віку (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

 Віковий розподіл у прояві бажання починати власний бізнес 
                           Регіон 

Вік опитуваних 

Україна Інші країни 

До 35 років 34 52 

35-49 років 23 50 

Понад 50 років 10 41 

Складено автором за (AGER, 2018) 

Результати аналізу контенту доводять, що наміри не є прямим 

показником розвитку активного молодіжного підприємництва, оскільки 

серед 1805,118 тис. фізичних осіб-підприємців в Україні лише 5% – особи 

віком до 35 років. За даними Державної служби статистики, станом на 

01.01.2018 р. 34% офіційно зареєстрованих безробітних в Україні мають вік 

до 35 років (AGER, 2018). Останній факт суперечить вище наведеній 

статистиці: 42,5% осіб в Україні віком до 35 років відносять «бізнесменів» та 

«підприємців» до ТОП-5 професій, які дають можливість досягнути успіху в 

житті. На підставі отриманих результатів підсумовуємо, що українська 

молодь готова до підприємництва, але не поспішає реалізовувати себе ні з 

позиції самозайнятості, ні з позиції формування власної успішної життєвої 

стратегії. 

Викладене вище дозволяє констатувати: створене в Україні формальне 

та неформальне інституціональне середовище, які мали б забезпечити 

когнітивну і психологічну готовність молоді до активних дій у 

підприємницькому середовищі, за результативністю є недостатньо 

ефективними. Вони мають декларативний характер та не дозволяють 

отримати реальну підтримку держави. Виявлено, що жодна із 

запропонованих систем не передбачає особливостей оподаткування для 

студентської молоді та підприємців-початківців віком до 35 років 

(Большинство украинцев поддерживают упрощенное налогообложение, 

2019). Підприємницькі наміри не реалізуються в молодіжному середовищі 
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через наявність деяких інституціональних обмежень. Тільки від 34 до 38 % 

молодих людей з різних регіонів України прагнуть займатися 

підприємництвом, одночасно наголошуючи на чинниках, що заважають 

розвитку такої активності на найвищому рівні: недостатній рівень знань; 

складні економічні та політичні умови; недосконала податкова система для 

молодіжного підприємництва; відсутність стартового капіталу. Аналіз 

наведених даних дозволяє зробити припущення, що в Україні проблема 

розвитку активного молодіжного підприємництва існує у площині 

забезпечення дієвості інституціонального середовища, яке б стимулювало 

реалізацію цих мотивів і установок (Майковська, Семеног, 2019).  

Розгляд результатів виявлення зовнішніх та внутрішніх чинників, які 

найбільшою мірою впливають на дух підприємництва в українському 

суспільстві, дозволяє констатувати, що 74% українців не можуть чітко 

визначитись з відповіддю. На підставі аналізу встановлено, що панування в 

ХХ ст. на теренах української держави комуністичної ідеології, за якої 

поняття «підприємець» і «спекулянт» були тотожними й мали різкий 

негативний зміст у суспільстві, не може в короткостроковому історичному 

часовому континуумі детермінувати у свідомості суспільства складники 

ринкового інституціонального середовища взагалі й ефективного середовища 

для розвитку молодіжного підприємництва в тому числі. Проте майже 

сторічне панування цієї ідеології, яка забезпечила тотальну грамотність, 

сформувало особливу рису пострадянського українського суспільства: серед 

тих респондентів, хто визначився, у складі зовнішніх чинників передусім 

виділяють освіту (10%), й надалі – прийнятні податки (7%), зрозумілість 

регулювання підприємницької діяльності (6%), доступність технологій (4%) і 

сприятливість економічної ситуації в країні (2%). Для порівняння в табл. 2.3 

наведено рейтинг означених факторів, виявлених за результатами опитування 

населення різних країн світу та країн ЄС. Підсумовуючи, звертаємо увагу на 

той факт, що для населення країн світу та ЄС освіта є другим за значущістю 

зовнішнім чинником.  
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У виявленні зовнішніх чинників українці не демонструють суттєвої 

гендерної різниці: на підтримуючу роль системи освіти і доступність 

технологій (відповідно 10% і 4%) вказує однакова кількість респондентів-

чоловіків і жінок. Для чоловіків більше значення мають прийнятні податки 

(8% проти 5%), тоді як для жінок – зрозумілість системи регулювання 

підприємницької діяльності (6% проти 5%) (AGER, 2018).  

Таблиця 2.3 

Порівняльна структура зовнішніх чинників, які впливають  

на дух підприємництва в країні (AGER, 2018) 
Зовнішні чинники На думку 

населення 

України, % 

На думку 

населення 

різних країн 

світу, % 

На думку 

населення 

країн ЄС, % 

Доступність технологій 4 48 44 

Підтримуюча система освіти 10 40 36 

Сприятлива економічна ситуація 2 36 29 

Зрозуміле регулювання 

підприємницької діяльності 

6 34 26 

Прийнятні податки 7 33 26 

 

Результати аналізу структури внутрішніх чинників, які впливають на 

дух підприємництва в країні, дозволяє констатувати: в цьому питанні 

відсутня суттєва гендерна різниця, хоча загалом українці (в порівнянні із 

світовою спільнотою) недооцінюють кожен із них (додаток И, табл. И.2). До 

того ж, рейтингова вагомість чинників в уявленні українців співпадає із 

світовою, але українці менше уваги надають чиннику дієвості сфер можливої 

підтримки власного бізнесу (табл. И.3). Отже, наведені факти прямо 

наголошують на ролі освіти як важливого інституціонального чинника 

українського ринкового середовища, як механізму соціалізації підростаючого 

покоління в ньому.  

Українська влада протягом останніх десятиліть демонструє намагання 

розв’язати означену проблему на когнітивному рівні. У країні у 2017 р. 

прийнято Закон України «Про освіту», у ст. 12 Закону як пріоритети 

української освіти визначено 11 груп компетентностей, серед яких – 

підприємливість та фінансова грамотність (Закон України «Про освіту», 
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2017). Означена компетентність трактується як уміння особи генерувати нові 

ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення власного 

соціального статусу та добробуту, розвитку суспільства і держави. Однак 

законом не закріплена головна мета освітнього процесу: набуття молодими 

громадянами соціального досвіду, складовою якого є досвід реалізації 

підприємливості. Слушно зауважує В. Бобров, що сутність підприємницької 

підготовки полягає не у принципі «знання → дія», а у принципі «мислення → 

діяльність». Погоджуємось із дослідником, що підґрунтям успішної 

діяльності майбутнього фахівця в ринкових умовах є освіта адаптивного 

спрямування, котра забезпечує можливість обирати необхідні засоби і методи 

діяльності в нових життєвих ситуаціях, що формує потребу в розробці 

Концепції адаптивної бізнес-освіти (Бобров, 2009). 

Розглядаючи роль інституту бізнес-освіти в українському суспільстві, 

Г. Матукова наголошує, що бізнес-освіта є актуальним напрямом підготовки 

у країнах з розвиненим економічним сектором у середині ХХ ст. для 

задоволення попиту на швидке здобуття економічної професії й становлення 

підприємницької компетентності. Називаючи цей напрям альтернативним, 

авторка констатує: наразі бізнес-освіта в усьому світі є неформальною, але 

бажаною формою підготовки до підприємницької діяльності, оскільки 

орієнтована на розвиток навичок прийняття управлінських рішень відповідно 

до умов трансформації економіки (Матукова, 2015а). Світова бізнес-освіта 

обслуговує інтереси суспільства у таких одинадцяти предметних галузях: 

бухгалтерський облік і планування; ділове й господарське право; кар’єрний 

зріст; комунікація й ділове спілкування; економіка й управління фінансами; 

підприємництво; інформаційні технології й інформаційні системи в 

економіці; менеджмент; маркетинг (Евенко, 2005). 

В Україні бізнес-освіта започатковується і не має державної підтримки. 

Напрямками її трансформації є: формування відповідно до потреб ринкового 

суспільства принципово нової системи безперервної освіти; розвиток 

індивідуальних освітніх траєкторій; компетентнісний підхід і посилення 
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практичної спрямованості освіти; розвиток міжнародних альянсів та спільних 

освітніх програм. Цінність бізнес-освіти, зазначає С. Опацька, полягає в 

тому, що вона є проміжною ланкою, яка пов’язує освітню сферу і практичну 

підприємницьку діяльність (Опацька, 2002). 

На міжнародному рівні забезпеченням бізнес-освітою займаються 

Європейська фундація розвитку менеджменту (EFMD), Асоціація розвитку 

менеджменту (CEEMAN), безпосередньо розробляючи та впроваджуючи 

американські й європейські стандарти економічної і підприємницької освіти 

із притаманними їм формами та методами роботи. В Україні активно 

співпрацюють Рада міжнародних досліджень та обмінів (IREX) і Консорціум 

із вдосконалення менеджмент-освіти (CEUME), фінансовані урядом США. 

Потенціал позитивного впливу бізнес-освіти на розвиток підприємництва в 

Україні С. Опацька вбачає в набутті підприємливості як риси, що стимулює 

залучення працездатного населення до збільшення кількості суб’єктів малого 

й середнього бізнесу (Опацька, 2002). 

Ґрунтовне вивчення сутності інституту бізнес-освіти та можливості 

його імплементації в українському освітньому середовищі було здійснено 

О. Романовським на підставі вивчення досвіду США, в результаті чого 

автором зроблено висновок, відповідно до якого її роль полягає у навчанні 

особистості розуміти всі аспекти бізнесу, підготовці її до діяльності як 

підприємця, роз’ясненні впливу одних функціональних компонентів бізнесу 

на інші (Романовський, 2002а). 

Інституція бізнес-освіти продукує програми менеджерської освіти як 

цілісні концепції бізнес-шкіл, що уможливлюють отримання ступеня майстра 

з ділового адміністрування – МВА (Master of Business Administration), який 

не є традиційним вченим ступенем, а лише почесним ступенем у галузі 

управління бізнесом (Мартинюк, 2010). З-поміж моделей бізнес-освіти 

виокремлюють дві провідні: німецька та американська. Обидві демонструють 

свою успішність у ринковому середовищі і з деякими припущеннями є 

прототипами побудови системи бізнес-освіти в Україні.  
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Традиційна (або континентальна європейська чи німецька) модель, яку 

Л. Євенко визначає як «кваліфікований робітник», ґрунтується на чіткому 

поділі вищої професійної освіти за основними напрямами праці в суспільстві 

– у сфері підготовки кадрів із бізнесу та менеджменту вона концентрується в 

системі додаткової (післявишівської) освіти. Широко поширеним в 

європейській практиці є поділ на «до-досвідну» (pre-experience management 

education) і «після-досвідну») (post-experience management education) 

професійну підготовку. «Нова» (американська) модель, яку Л. Євенко 

визначає як «професійний менеджер», базується на створенні шкіл бізнесу як 

головних центрів освіти й досліджень у сфері бізнесу та менеджменту і 

провідних програм, що формуються для широких верств населення. За 

висновком дослідника, більшість країн Європи (Іспанія, Італія, Нідерланди, 

Франція тощо) використовують «змішану» модель, яка охоплює «традиційні» 

(європеїзовані) і «нові» (американізовані) сектори бізнес-освіти та включені в 

підприємницьку підготовку відповідні освітні установи різних типів 

(університети, школи бізнесу, інститути підвищення кваліфікації та ін.), що у 

різних формах діють паралельно й взаємонезалежно (Евенко, 2005). 

Проблемам бізнес-освіти як інституції і перспективам її розвитку як 

інституту підготовки до підприємницької діяльності в Україні присвячені 

роботи О. Мартинюк, яка називає бізнес-освіту вирішальним фактором у 

ситуації, коли серед якостей світової економіки особливого значення 

набувають динамізм та високий рівень технологій, ніяким чином не 

враховані за змістом і за формою викладання у вітчизняних ЗВО в той час, як 

економіка знань потребує висококваліфікованих і успішних менеджерів. 

Наголошуючи, що порівняно з бізнесом освіта в більшості випадків 

залишається значно консервативнішою, авторка зазначає: бізнес-освіта 

поєднує ряд елементів, необхідних для успішної роботи установ та 

підприємств (Мартинюк, 2010).  

Встановлено, що окрім спеціалізованих установ, натепер близько 2 тис. 

ЗВО у світі пропонують понад 4 тис. різноманітних програм, випускники 
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яких здобувають ступінь магістра ділового адміністрування (Master of 

Business Administration). Доступ до новітніх і різноманітних знань є 

критичним чинником глобальної конкурентної боротьби між 

мультинаціональними компаніями, що відповідно, чинить тиск на наукові та 

освітні заклади. Бізнес потребує найкращих постачальників нових знань і 

швидко переорієнтовується, якщо якість цих знань є незадовільною. 

Програми MBA у певному сенсі вважають вершиною бізнес-освіти і є 

запорукою успіху у великому бізнесі, адже пропонують єдині в усьому світі 

підходи до його ведення.  

На основі вивчення досвіду функціонування світових бізнес-шкіл 

встановлено, що існують різні погляди дослідників на визначення місця 

бізнес-освіти в системі освіти. Логіка розвитку бізнес-освіти тісно пов’язана з 

логікою розвитку кількох напрямів людської діяльності: бізнесу, науки та 

викладання. Проте, на думку О. Мартинюк, найбільшою проблемою бізнес-

освіти в Україні є наповнення і компонування програм навчального 

продукту: 1) бізнес-освіта не спромоглася цілком адекватно відреагувати на 

зміни в підходах до управління в реальному бізнесі при переході від 

індустріальної до постіндустріальної епохи; 2) до бізнес-освіти виникають у 

суспільстві питання з точки зору її «науковості»,  адже суто науковий підхід 

не може цілком адекватно засобами формул і визначень передати всю 

багатогранність економічного життя включно із емоційною складовою 

людей, особливостями різних типів суб’єктів ринку та відносин між ними, які 

базуються в тому числі й на аспектах, ідеях, емоціях, що за власною логікою 

співвідносяться з матеріальною, інфраструктурною складовою бізнесу; 

3) бізнес-освіта вимагає оновлення навчальних методик (застосування кейсів, 

коучингу, змішаного навчання (blended learning) із електронною 

інтерактивною складовою, апеляції до накопиченого власного досвіду, зміни 

способів викладення матеріалу тощо). Найголовнішою проблемою 

української інституції бізнес-освіти є наявність набору функціональних 

навчальних дисциплін, між якими відсутній тісний зв’язок. У результаті 
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виникає ефект розірваності, порушується баланс цілого, і слухачі часто 

залишаються дезорієнтованими щодо питань ведення бізнесу. Фактично з 

боку бізнес-шкіл часто має місце пропозиція, в якій бракує ключового ядра – 

системи управлінських ідей, до яких долучаються функціональні можливості, 

інструментарії тощо. Викладачі не об’єднані спільними підходами, 

сформованими відповідно до накопиченого досвіду школи та її традицій. В 

українських бізнес-школах відсутня інноваційність як цінний принцип 

бізнес-школи, що породжує енергію, радість пошуку, творчість та однією з 

ознак її ідентичності (Мартинюк, 2010). 

Незважаючи на суперечливість інституції бізнес-освіти, програми MBA 

як післядипломний ступінь у сфері бізнесу із загального менеджменту і 

управління бізнесом забезпечують формування високопрофесійних 

менеджерів-практиків, особистий розвиток студентів і кар’єрне зростання 

випускників та відповідають високим інтелектуальним і академічним 

стандартам. Якість програм МВА оцінюється бізнесом. 

За результатами дослідження О. Мартинюк  з’ясовано в Україні діє 

близько 10-15 бізнес-шкіл, які декларують можливість здобуття освіти рівня 

MBA. Серед них: Міжнародний Інститут Менеджменту (МІМ); Міжнародна 

бізнес-школа IBR, Institute of International Business; Relations, Germany 

(Інститут міжнародних ділових відносин IBR); Бізнес-школа Львівського 

інституту менеджменту (ЛІМ); Києво-Могилянська Бізнес-Школа (KMBS); 

Київська школа економіки (KSE); Міжнародний інститут бізнесу (МІБ). 

Можливості здобуття рівня освіти MBA в Україні надають: Київська вища 

банківська школа (КВБШ); Київський Регіональний центр; Національна 

академія управління (Університет Центрального Ланкаширу); Школа бізнесу 

Київського інституту бізнесу та технологій; Інститут вищої кваліфікації 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Опанування даного рівня бізнес-освіти вимагає часової й фінансової 

можливості стажування за кордоном терміном 1,5-2 роки. Практично всі 

МВА-програми, які пропонують українські бізнес-школи, розроблялися 
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спільно із провідними світовими університетами, а на читання окремих 

курсів усі школи запрошують іноземних фахівців (Мартинюк, 2010).  

Особливістю українських бізнес-шкіл є розробка програм 

корпоративного навчання «під замовлення». Вітчизняні бізнес-школи 

активно заповнюють нішу програм кар’єрного зростання на основі звичайної 

MBA-програми для зацікавлених в успішному просуванні службовими 

сходинками осіб. Для залучення слухачів вітчизняні бізнес-школи 

використовують три комунікативні стратегії: імідж освітньої установи, 

викладацький склад і цінність програми. Адаптуючись до вимог ринку, 

українські бізнес-школи пропонують програми без відриву від виробництва, 

найбільш прийнятними є вечірня і модульна форми навчання. Для 

опанування MBA-програм існують гранти та програми стипендій (grants or 

scholarships), однак строки та кількість місць обмежені. 

Розвиток бізнес-освіти на основі національних ЗВО є проблематичним, 

оскільки викликає питання дискусійного характеру щодо можливості й 

доречності застосування державних стандартів; щодо проблем підготовки 

фахівців з управління бізнесом в умовах несформованого українського 

ринку; щодо критеріїв до формування викладацького складу в умовах 

відсутності національної історії розвитку бізнес-освіти. Дискусійність 

означених питань супроводжується іншими інституціональними проблемами: 

нестачею навчальних матеріалів, створених на місцевому бізнес-матеріалі 

(підручників, кейсів та ігор); нерозвиненістю освітньої інфраструктури 

(приміщень, бібліотек, комп’ютерної мережі ЗВО, баз даних); браком 

оригінальних академічних досліджень у сфері менеджменту та 

підприємництва. Загалом, серед основних причин, які стримують розвиток 

бізнес-освіти в Україні, О. Мартинюк виділяє досить високу вартість MBA-

програм, відносну новизну такого формату освіти, відсутність з боку бізнесу 

реального попиту на випускників МВА-програм (Мартинюк, 2010). 

У підсумку зазначаємо, що як інститут і інституція одночасно система 

вищої освіти в умовах економіки знань має формувати творчу особистість, 
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громадянина Української держави, сприяти її всебічному особистісному та 

професійному самовизначенню, забезпечувати суспільство кваліфікованими 

фахівцями, збагачувати людський потенціал інтелектуально і психічно 

готовими до самоактуалізації в професійній діяльності й повсякденному 

житті особами. З огляду на вимоги ринку праці, бізнес-освіта має бути 

складовою системи професійної підготовки, оскільки чинний наразі варіант 

бізнес-освіти на основі опанування МВА-програм характеризується низькою 

інституалізацією через нестачу системи контролю якості, відповідних 

стандартів розвитку, нестачею навчальних матеріалів та нерозвиненістю 

відповідної інфраструктури на ринку освітніх послуг. 

Провідна роль сфери обслуговування в економіці країни актуалізує 

запити суспільства на підготовку компетентних, конкурентоспроможних на 

ринку праці фахівців, здатних надавати якісні послуги готельно-

ресторанного й туристичного бізнесу на засадах професійної взаємодії зі 

споживачами, створювати культурні, соціальні й економічні цінності, 

продукувати ідеї щодо здійснення пошуку ресурсів і можливостей для 

вирішення певних соціально-економічних проблем. Переосмислення 

соціальної та професійної місії фахівця сфери обслуговування актуалізує 

необхідність модернізації теоретичних і практичних засад його професійної 

підготовки, спрямовуючи її на забезпечення ринку праці фахівцями із 

сформованою підприємницькою компетентністю. Процес формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти має бути цілеспрямованим, системним і вимірюваним, 

спроєктованим в межах відповідної педагогічної системи. 

 

2.2. Сутність і структура підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Проведений Т. Волошиною та ін. аналіз економічних досліджень 

засвідчує, що закони економіки мають гуманітарну основу, яка базується на 
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людських відносинах, гуманітарних знаннях, актуальності парадигми 

стосунків «суб’єкт-суб’єктного» типу. Перші дослідження структури 

особистості підприємця належать А. Сміту. На наявність підприємницьких 

якостей в структурі особистості звернув увагу Р. Кантильон, виділивши серед 

них ризикованість і вміння переносити невизначеності. Структура 

особистості підприємця в історико-культурній площині була в центрі уваги 

Ж.-Б. Сея. Л. фон Мізес та Ф. Хайєк на основі глибокого аналізу культури 

ринкових відносин виокремили низку індивідуально-особистісних якостей 

людини, які є значущими для здійснення підприємницької діяльності. Інші 

дослідники проблеми підприємництва так чи інакше зверталися до питання 

наявності у особи особливих підприємницьких якостей, серед яких: 

організаторські здібності (Ф. Уокер), новаторство (П. Друкер), раціоналізм 

(Г. Шмоллер), підприємливість (В. Горфінкель). У роботах А. Батаршева, 

А. Бусигіна, А. Карпова, Л. Котегова, В. Новікова, Т. Обухової А. Смирнова, 

М. Тутушкіна представлені результати наукових пошуків, основною метою 

яких було виявлення та характеристика підприємницьких якостей 

(Волошина, Шевченко Н., Шевченко В., 2013).  

Широкий інтерес до фігури підприємця, як зазначає А. Посохова, в 

науці виник після появи роботи Й. Шумпетера «Теорія економічного 

розвитку», в якій підприємець розглядається як рушійна сила розвитку 

завдяки таким визначальним особистісним якостям, як ініціативність, 

далекоглядність, готовність до ризику, здатність до інноваційної діяльності. 

Особа підприємця є головним суб’єктом технічного прогресу, котрий 

створює надлишок вартості й забезпечує своєю діяльністю розвиток 

економіки (Посохова, 2016).   

Ураховуючи багатоаспектність означеного феномена, новітні підходи 

до розгляду підприємництва як типу поведінки особистості, різновиду 

діяльності людини, звертаємось до проблеми дослідження сутності, змісту, 

структури підприємницької компетентності як актуальної, своєчасної. Аналіз 

показує,  питання  формування  підприємницької  компетентності  дотепер  
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не знайшло належного відображення в науково-педагогічних працях. 

Зазначаємо: якщо трактування понять «підприємництво» і «підприємницька 

діяльність» в науковій літературі на даному етапі є усталеними, то чітке 

уявлення про вимоги, яким повинен відповідати успішний підприємець, 

відсутнє. До того ж, сучасне уявлення дослідників про підприємницькі якості 

особи є неоднозначним, а набір якостей, важливих для підприємця, 

визначають по-різному.  

Ю. Щербатих зазначає, що список особистісних якостей підприємця 

досить широкий, що змушує знаходити серед них найбільш важливі, без яких 

успіх підприємницької діяльності буде надзвичайно ускладнений: 

самостійність (прагнення самому визначати цілі в роботі та засоби їх 

досягнення), амбіційність (підвищена самооцінка, віра в успіх), 

наполегливість (прояв стійкості у важких ситуаціях), працьовитість 

(задоволення від процесу праці), стресостійкість (не падати духом і 

отримувати досвід з невдач) (Щербатых, 2009). 

А. Бусигін наголошує, що характерними рисами  для підприємців є 

одержимість ідеєю, упевненість, здатність підбирати потрібну команду, 

комунікабельність (Бусыгин, 2001). 

Розмірковуючи над відмінами підприємництва від бізнесу і 

особливостями особи підприємця, В. Цлаф (Цлаф, 2019) стверджує, що 

підприємець завжди діє за власною ініціативою. Його мотивація пов’язана 

передусім із самореалізацією. Результати соціологічних даних дозволяють 

виділити інші мотиви підприємницької діяльності: високий рівень доходів, 

незалежність, підвищення самооцінки і громадське визнання, саморозвиток, 

розвиток кола спілкування, можливість подорожувати (Социологические 

данные ВЦИОМ, 2019). 

Н. Бондар відходить від психологічної характеристики 

підприємницьких якостей і визначає підприємницьку компетентність 

майбутніх менеджерів сфери туризму на основі діяльнісного підходу як 

здатність організовувати власну трудову підприємницьку діяльність і працю 
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колективу; уміння орієнтуватись у нормах і етиці трудових відносин; 

наполегливість при виконанні різних видів діяльності (Бондар, 2016).  

Натомість М. Ткаченко намагається об’єднати обидва підходи і 

розглядає підприємницьку компетентність майбутніх фахівців ресторанного 

господарства як «складний соціально-економічний і психолого-діяльнісний 

феномен, конкретизований динамічним комплексом ціннісно-світоглядних 

орієнтацій, знань, умінь, способів діяльності, досвіду; професійно значущих 

якостей; здатністю до самозайнятості; вмінням аналізувати ринкові 

можливості» (Ткаченко, 2018б). 

Проведений нами аналіз досліджень засвідчує, «підприємницька 

компетентність» уживається на позначення моделі поведінки як комплексу 

особистісних або ділових якостей, сформованість яких допомагає успішно 

вирішувати певні бізнес-завдання. «Відсутність у структурі цього комплексу 

тієї або іншої якості знижує загальну компетентність особистості в бізнес-

діяльності. Чим більша кількість необхідних якостей сформована в структурі 

підприємницької компетентності молодої особи, тим з більшою вірогідністю 

вона впорається з розв’язанням бізнес-завдань» (Майковська, 2017в). 

Особистісні якості людини, яка здійснює підприємницьку діяльність, 

формують основу її ділових якостей як суб’єкта економічного процесу. 

Загалом, теоретики підприємництва виділяють спектр різноманітних якостей, 

необхідних підприємцю: особисту енергію і волю до дії (Й. Шумпетер) 

(Шумпетер, 1995), релігійно-етичні основи (М. Вебер) (Вебер, 1990), 

інтелектуальні здібності, здатність вчитися новому (І. Кирцнер), уяву і 

винахідливість (Дж. Шеклі), психологічну потребу в досягненні успіху 

(Д. Макклелланд) (Майковська, 2020ґ). Р. Хизрич і М. Пітерс серед 

характерних рис підприємця виділяють: чітке розуміння підприємництва як 

соціально-економічного явища; вміння давати зважені оцінки, знаходити 

нестандартні рішення, вести себе і приймати рішення в умовах 

невизначеності, виробляти нові комерційні ідеї; уміння оцінювати 

перспективність нових ідей; здатність надати професійну оцінку результатам 
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власної діяльності; уміння оцінювати будь-які дії під кутом зору етики і 

моралі; уміння укладати угоди; здатність встановлювати контакти, вести 

переговори (Хизрич, Питерс, 1992). За твердженням Й. Шумпетера, першою 

основною якістю підприємця є розвинена інтуїція, яка заповнює недолік 

інформації (Шумпетер, 1995) З. Ханова, узагальнюючи результати власних 

досліджень щодо схильності підприємців до ризику, з’ясував, що підприємці 

як індивіди з високим рівнем мотивації досягнення характеризуються 

прагненням до рішення складних завдань; упевненістю в успішному 

вирішенні цих завдань; високим рівнем наполегливості у вирішенні завдань; 

інтересом до змагання при рішенні завдань; проявом активності, рішучості й 

відповідальності за результат; адекватним підвищенням рівня домагань при 

досягненні успіху і його зниженням у випадку невдачі (Ханова, 2012). Серед 

інших якостей: стійкість до фізичних і психологічних навантажень; високу 

особисту відповідальність; здатність діяти в умовах невизначеності; 

готовність ризикувати; уміння налагоджувати зв’язки; схильність 

домовлятися для розв’язання завдань; уміння продавати.  

У наших попередніх роботах встановлено, що «кількість складових, які 

утворюють підприємницьку компетентність, варіює у різних дослідників 

залежно від обсягу й складності бізнес-завдань, які майбутньому фахівцю 

належить вирішувати. Проте в будь-якому випадку сформованість 

підприємницької компетентності передбачає реалізацію таких якостей, 

здатностей та вмінь: співвідносити власні економічні інтереси та потреби з 

наявними матеріальними, трудовими, природними й екологічними 

ресурсами, інтересами й потребами інших людей та суспільства; 

застосовувати технології моніторингу ресурсів з метою забезпечення 

стійкого розвитку; аналізувати й оцінювати власні професійні можливості, 

здібності та співвідносити їх з потребами ринку праці; складати, 

реалізовувати й оцінювати плани підприємницької діяльності та особисті 

бізнес-проекти, розробляти прості моделі дій для прийняття економічно й 

екологічно обґрунтованих рішень; організовувати власну трудову та 
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підприємницьку діяльність і працю колективу, орієнтуватися в нормах й 

етиці трудових відносин; презентувати та поширювати інформацію про 

результати (продукти) власної економічної діяльності та діяльності 

колективу. Іншим на дану проблему є погляд вчених з країн, на теренах яких 

підприємництво завжди було природною складовою економіки. Так, 

звертаючись до Р. Махью, який описує підприємця як агента економічних 

змін у суспільстві, зазначаємо, що ці особистості вступають у складні 

економічні ситуації з безпосередніми знаннями, вміють швидко шукати й 

отримувати інформацію, володіють технікою виживання, завдяки чому 

виявляють можливості, на які інші не звернули уваги» (Майковська, 2017). 

Д. Рей провів дослідження щодо виявлення характерних особистісних 

якостей видатних підприємців США і виділив: «самостійність у визначенні 

цілей в роботі і засобів для їх досягнення; амбітність, підвищену самооцінку, 

віру в успіх; наполегливість, прояв стійкості у складних ситуаціях; 

працьовитість, здатність до отримання задоволення від праці; 

стресостійкість, здатність до набуття досвіду з ситуацій невдачі; 

самовладання, впевненість в собі; невідкладність; компетентність; реалізм; 

концептуальність мислення; прагнення престижу; комунікабельність; 

емоційну стабільність. Серед домінуючих якостей  підприємця дослідник 

назвав: самовладання, упевненість у собі, невідкладність, компетентність, 

реалізм, концептуальність мислення, потяг до престижності, 

комунікабельність та емоційну стабільність» (Rye, 1994, с. 105).  

М. Рон наголошував: підприємницькі індивідууми за природою 

підприємництва вступають у складні економічні ситуації, швидко шукаючи й  

отримуючи інформацію, що дозволяє їм формувати техніку виживання й 

виявляти можливості, які інші пропустили (Ron, 2006, с. 5).   

Авторське бачення означеної проблеми ґрунтується також на 

інтерпретації результатів наукових праць В. Косінової, О. Сулаєвої, 

З. Варналій та В. Сизоненко, які у структурі компетентності розрізняють 
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ставлення, переконання, знання, вміння, навички, та Д. Мещерякова, котрий 

акцентує увагу на здібностях, знаннях, досвіді (Майковська, 2020ґ).  

Результати вивчення доробку вітчизняних і зарубіжних вчених 

дозволяють дійти висновку, що якості, які обумовлюють сутність 

підприємницької поведінки, у психолого-педагогічних джерелах  дотепер не 

мають чіткої систематизації. Аналіз цільових установок і домінуючих 

напрямків діяльності підприємця створює підстави для розподілу цих 

якостей на блоки за чотирма сферами: організаційна, комунікативна, творча 

та  управлінська» (додаток И, табл. И.4) (Майковська, 2020ґ).  

Спираючись на викладене вище, у структурі підприємницької 

компетентності виділяємо інформаційну, комунікативну, проектну 

компетенції та професійно значущі якості. Особливо наголошуємо на 

доцільності виокремлення таких компонентів підприємницької 

компетентності, як мотиваційно-цільовий, змістовий і регулятивний.  

Оскільки при намаганні визначити структуру підприємницької 

компетентності мова йдеться про взаємозв’язок нематеріальних, 

функціональних властивостей і якостей суб’єкта господарювання, структура, 

на думку Д. Мещерякова, є функціональною (Мещеряков, 1999, с. 49). З 

точки зору дослідника в умовах ускладнення та збільшення різноманітних 

форм і видів соціально-економічного розвитку суспільства, під впливом 

факторів, що обмежують його розвиток, компетентність підприємця охоплює 

два взаємопов’язані  між собою «блоки» проблем, які розв’язує підприємець: 

1) підприємець повинен бути компетентним у прояві ознак підприємницької 

діяльності (самостійність і свобода, відповідальність, інноваційність і 

творчість, ризикований характер); 2) підприємець повинен володіти 

компетентністю як суб’єкт економічних відносин, в які він вступає з іншими 

суб’єктами підприємницького процесу (найманими працівниками, 

партнерами, споживачами, державою). До визначальних рис підприємця, 

Д. Мєщєряков відносить  інноваційність і творчість. Без  достатнього  рівня 
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їх розвитку підприємець не здатний ефективно використовувати  інструмент 

компетентності (Мещеряков, 1999, с. 101; 105-107). 

Рівнем розвитку компетентності підприємця значною мірою 

визначається ризикований характер його діяльності. Ризик пов’язаний з 

імовірністю виникнення збитків або недоотримання доходів, зазначає 

В. Автономов, оскільки підприємцеві доводиться обирати між 

альтернативами, а ступінь ризику залежить від рівня компетентності, який 

може послаблювати або посилювати рівень небезпеки (Автономов, 1992). 

Незважаючи на те, що структура підприємницької компетентності є 

предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, 

результати огляду літературних джерел дозволяють зробити висновок, що 

окреслені в ній якості недостатньо вивчені й структуровані, а групування за 

різними ознаками цих якостей в підсистеми в середині компетентності є 

недостатньо обґрунтованим. 

Н. Бондар у структурі компетентності виділяє когнітивний (знання), 

діяльнісний (здатність виконувати професійні дії, уміння застосовувати 

отримані знання), мотиваційно-ціннісний (інтенція, намір реалізувати здобуті 

знання та навички, ціннісне ставлення студента до майбутньої професійної 

діяльності) та особистісний (особистісні якості, необхідні для ефективного 

виконання майбутньої професійної діяльності) компоненти (Бондар, 2016). 

Відповідно до дослідження  Ю. Білової, внутрішня структура 

підприємницької компетентності містить мотиваційно-ціннісний компонент 

(внутрішні мотиви, що спонукають особистість до підприємницької 

діяльності; морально-етичне ставлення до підприємництва і свободи вибору, 

самореалізації, ощадливості, толерантності як цінностей); когнітивний 

компонент (сукупність знань про економічну сферу життя суспільства; 

розуміння сутності методів підприємницької діяльності); діяльнісний 

компонент (сформованість підприємницької компетентності);  емоційно-

вольовий компонент (цілеспрямованість; спроможність відкрито ділитися 

своїми почуттями і переживаннями; витримка, володіння собою в ситуаціях 
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невизначеності; здатність гідно переживати відсутність результату). 

Ю. Білова пов’язує підприємницьку компетентність із спроможністю 

володіти засобами, що дають особі можливість ефективно організувати 

особисту та колективну підприємницьку діяльність. Мотиваційно-ціннісний 

компонент визначає суб’єкт-суб’єктні міжособистісні відносини, а також 

суб’єкт-об’єктні відносини людини із природою. Когнітивний (або знаннєво-

змістовий) ураховує варіативність змісту потреб і мотивів особистості. 

Діяльнісний (або практично-технологічний) передбачає наявність уміння 

вибору ефективної бізнес-ідеї та форм її втілення; готовність творчо 

розв’язувати проблеми; здатність до організації, планування і прогнозування 

діяльності; спроможність управляти підприємницькою діяльністю та її 

результатами; уміння презентувати власні проекти; вести конструктивний 

діловий діалог. Емоційно-вольовий забезпечує здатність розуміти власний 

емоційний стан у ситуації пошуку та реалізації бізнес-проектів (Білова, 2013). 

Г. Матукова у структурі підприємницької компетентності виділяє 

функціонально-діяльнісний, комунікативно-продуктивний та особистісно-

поведінковий блоки (Матукова, 2016), беручи до уваги наявні дослідження 

структури професійної компетентності (В. Луговий, Л. Мітіна, Дж. Равен та 

ін.) (Луговий, 2009, 2011; Митина, 2002; Равен, 2002). З точки зору 

Г. Матукової, функціонально-діяльнісний структурний блок підприємницької 

компетентності відображає здатність майбутнього фахівця до компетентної 

організації і ведення власної справи. Він містить: економічну компетентність, 

науково-дослідницьку компетентність, предметну компетентність. 

Дослідниця, з урахувань напрацювань А. Хуторського (Хуторський, 2019), 

розглядає науково-дослідницьку компетентність як складову пізнавальної 

компетентності та як компетентність до особистого самовдосконалення. На 

основі напрацювань О. Лаврентьєвої під науково-дослідницькою 

компетентністю Г. Матукова розуміє готовність і сформовану метаздатність 

суб’єкта до інноваційної діяльності, до наукового обґрунтування, до 

критичного мислення і до творчого застосування концептуальних положень 
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науки. Предметну компетентність авторка визначає як метаздатність суб’єкта 

до опанування предметом професійної діяльності за обраним фахом 

(Матукова, 2015б). 

Підприємництво як форма активного ставлення суб’єкта діяльності до 

реальної дійсності з досвіду Д. Леонтьєва спрямоване на досягнення свідомо 

поставлених цілей і пов’язане із створенням суспільно значущих цінностей 

(Леонтьев, 2003). Підприємництво має на увазі продуктивну працю в умовах 

ринку як у професійній, так і соціальній сфері, що, на основі позиції 

Г. Матукової дозволило в попередніх наших роботах виділити в структурі 

підприємницької компетентності комунікативно-продуктивний блок, який 

містить комунікативну, загальнокультурну та інформаційну компетентності, 

а також культуру підприємницької діяльності (Майковська, 2020).  

Особистісно-поведінковий блок у структурі підприємницької 

компетентності охоплює ті компетентності, які втілюють визначені 

психологічні особистісні здатності компетентного фахівця до ефективної 

підприємницької діяльності: морально-етичну метакомпетентність (яку 

Г. Матукова диференціює на етичну, соціально-трудову й громадську); 

творчо-продуктивну (що охоплює інтелектуально-креативну, творчо-

пошукову і креативно-конструктивну компетентності) та компетентність до 

особистісного самовдосконалення (яка передбачає компетентність у сфері 

самовизначення, рефлексивну та психолого-організаційну компетентності 

(Матукова, 2015). 

Г. Назаренко, Ван Хуей, Джи Ючао, Лін Хайтао, Чжан Хуйхуа 

уточнюють структуру підприємницької компетентності за компонентами:               

1) особистісно-вольовий (сформованість відповідних особистісних якостей: 

наполегливості, ініціативності, чесності, соціальної відповідальності, 

інтелектуальної гнучкості, креативності тощо); 2) інформаційно-когнітивний 

(засвоєння основ менеджменту, маркетингу, фандрайзінгу, нетворкінгу, 

психології бізнесу; знань про організацію та здійснення підприємницької 

діяльності, про способи отримання нової інформації й перевірки її 
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достовірності); 3) організаційно-комунікативний (напрацювання вмінь 

розбудови ефективних комунікативних контактів з різними людьми, 

організації й мобілізації працівників на виконання поставлених завдань, 

створення сприятливої атмосфери в колективі тощо); 4) інноваційно-

комерційний (здатність визначати нові потреби ринку та швидко реагувати 

на них, зокрема, розробляючи нові види товарів і послуг), планувати 

прибутки й доходи від власного бізнесу, встановлювати ціну на продукцію, 

вибирати сфери господарської діяльності; готовність вести переговори з 

постачальниками, посередниками, споживачами; будувати процес реалізації 

продукції, організовувати співпрацю з іншими суб’єктами ринку 

(Назаренко, 2019; 王,辉，张,辉华., 2012; 纪,玉超，林,海涛., 2011).  

Результати узагальнення пошуків структури підприємницької 

компетентності різними дослідниками наведені в додатку И (табл. И.7). 

Аналіз цільових установок і ключових напрямків діяльності 

підприємця,  урахування доробку Т. Волошиної дає підстави зрупувати 

дослідження підприємницьких якостей за такими чотирма сферами: 

організаційною, творчою, комунікативною та управлінською (табл. И.4) 

(Волошина, 2011). 

До організаційної сфери нами віднесені якості, що «дозволяють 

підприємцеві мобілізувати себе, сконцентруватися на конкретній ідеї, факті, 

ресурсах у потрібній формі та кількості, зв’язках, контактах, відносинах, а 

також організувати діяльність клієнтів в сфері обслуговування. Це – 

психологічна вибірковість; здатність швидко і глибоко вникати в психологію 

підлеглих; спроможність виявляти активність, виражену в прагненні до 

продовження розпочатої діяльності; енергійність в діях; витривалість по 

відношенню до напруженості, пов’язаної з активністю; швидкість у 

варіюванні дій. Серед інших організаторських якостей: цілеспрямованість 

гнучкість; працездатність; наполегливість; самостійність; дисциплінованість. 
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В цілому, організаторські якості сприяють реалізації задуманих ініціатив та 

просуванню підприємницької ідеї» (Майковська, 2020ґ). 

Підприємницька творчість є обов’язковою якістю в сфері 

обслуговування, яка, за своєю сутністю, має креативний характер, і поєднує 

безперервну генерацію інноваційних ідей і швидке перетворення споживчої 

цінності на прибуткову ділову активність; винахідливість; «здатність до 

новаторства. Від бізнесу підприємництво вирізняє креативність, яку 

розуміємо як здатність підприємця створювати на основі доданої вартості 

нове, більш досконале, конкурентоспроможне, ефективне і корисне: товари, 

послуги, методи роботи з покупцями, систему мотивації персоналу, рішення 

в маркетингу та збуті тощо» (Майковська, 2020ґ).  

В управлінській сфері для сучасного підприємця важливе значення 

мають лідерські якості та якості керівника; чільну роль відіграють 

інтелектуальні якості. Важливими управлінськими якостями є упевненість у 

собі; стресостійкість; відповідальність; розсудливість; результативність; 

наполегливість, цілеспрямованість і продуктивність (Майковська, 2020ґ). 

О. Серебреннікова при окресленні структури підприємницької 

компетентності надає перевагу підприємницьким умінням й наголошує на 

вмінні генерувати бізнес-ідеї, перетворювати їх на нову технологію, володіти 

методами оцінки конкурентоспроможності бізнесу, планувати, аналізувати 

власну діяльність, регулювати свою поведінку, вирішувати стандартні 

професійні завдання (Серебренникова, 2013).  

Урахування результатів реалізації в Україні проекту TUNING (Tuning 

Educational Structures in Europe, 2019), урахування положень Рамкової 

програми оновлених ключових компетентностей для навчання протягом 

життя (Key Competencies, 2018), положень Закону України «Про освіту» 

(Закон України «Про освіту», 2017) та напрацювань О. Серебреннікової 

(Серебренникова, 2015б) дає підстави для групування компетентностей, 

пов’язаних конкретно із підприємницькою діяльністю в сфері 

обслуговування (табл. И.5).  
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При визначенні компонентів підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування беремо до уваги позицію 

Д. Мещерякова стосовно компонентів компетентності господарюючого 

суб’єкта: здібності, знання, досвід і навички (Мещеряков, 1999).  

Зазначене вище дозволяє припустити, що для обґрунтування структури 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

за найбільш доцільну маємо визнати чотирикомпонентну структуру, 

орієнтовану на засвоєння знань, опанування способів діяльності, розвиток 

здібностей особистості, формування емоційно-ціннісного ставлення на 

основі досвіду.  

На основі узагальнення результатів аналізу напрацювань 

Д. Мещерякова, О. Серебреннікової та ін. структуру підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування презентуємо як 

єдність чотирьох компонентів – інтелектуального (характеризується 

здатністю до аналізу, синтезу, розроблення та управління проєктами, 

розуміння сфери та способів використання економічних і базових 

професійних знань у сфері обслуговування, наявністю навичок вирішення 

стандартних професійних завдань), організаційно-комунікативного 

(характеризується сформованістю мовної та цифрової компетентностей, 

здатністю до спілкування в професійному й бізнес-середовищі); 

мотиваційно-ціннісного (характеризується наявністю ціннісних смислів 

підприємницької діяльності, морально-етичним ставленням до обраної 

професії, підприємливістю, інноваційністю, ощадливістю); рефлексивно-

вольового (характеризується здатністю до самоаналізу, оцінювання й 

інтерпретації результатів власної професійної діяльності у сфері 

підприємництва, розв’язання проблем, спроможністю прийняття рішень). 

Визначаючи структурні складники підприємницької компетентності, беремо 

за основу розуміння структури як сукупності взаєморозміщених і 

взаємопов’язаних складових частин цілого за наявності між ними внутрішніх 

стійких зв’язків, що забезпечують збереження основних властивостей об’єкта 
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за різних зовнішніх і внутрішніх впливів, а також спираємось на ідеї 

означених вчених  про поліфункціональність компетентності.  

Інтелектуальний компонент підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування представлений загальними 

компетентностями (здатність до аналізу й синтезу, здатність до навчання, 

здатність до застосування знань на практиці); системними компетентностями 

(поєднання розуміння, ставлення і знання, що дозволяє сприймати, яким 

чином частини цілого співвідносяться одна з одною і оцінювати місце 

кожного з компонентів в системі; здатність планувати зміни з метою 

вдосконалення системи і конструювати нові системи); проєктними 

компетентностями (навички розроблення та управління проектами, турбота 

про якість, ініціативність; економічною компетентністю (економічними 

знаннями та розумінням сфери і способів їх використання); професійною 

компетентністю (навички вирішення стандартних професійних завдань; 

здатність оцінювати конкурентоспроможність та ступінь ризику) і 

галузевими компетентностями (базові загальні економічні знання, ґрунтовні 

базові професійні знання в сфері обслуговування). Розглядаючи 

підприємницьку компетентність як психолого-педагогічну категорію, 

акцентуємо увагу на мисленні як ланцюгу інтелектуальних операцій 

аналітико-системного характеру, які стимулюють роботу думки в будь-якій 

соціально-економічній ситуації і сприяють прояву творчості та 

інноваційності. Окрім компетентностей, інтелектуальний компонент 

характеризується наявністю комбінаторного дару, розвиненістю уяви та 

інтуїції, силою фантазії, перспективністю мислення. 

Мотиваційно-ціннісний компонент у структурі підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування представлений 

міжособистісними компетентностями (індивідуальні здібності, пов’язані з 

умінням виражати почуття і стосунки, брати на себе соціальні та етичні 

зобов’язання); соціальними компетентностями (забезпечують взаємодію в 

громадських й виробничих умовах; пов’язані з процесами соціальної 
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взаємодії й співпраці; спроможність роботи в команді, презентації своїх 

ідей); професійно-етичною компетентністю (прихильність до етичних 

цінностей, морально-етичне ставлення до обраної сфери професійної 

діяльності); культурною компетентністю (здатність до розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості); особистісно-

поведінковою компетентністю (розкривається в таких характеристиках, як 

сумлінність, розсудливість, ощадливість, результативність, наполегливість, 

впевненість в собі), в т. ч. ключовими – інноваційність, підприємливість. На 

важливості професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців 

наголошує О. Слободянюк (Слободянюк, 2017б), підкреслюючи, що саме 

вона відображає взаємозв’язок професійної та етичної складових професійної 

діяльності. Деякі елементи професійно-етичної компетентності 

розглядаються дослідницею як духовно-моральні орієнтири. 

За своїм змістом мотиваційно-ціннісний компонент з огляду на 

сформованість духовно-моральних орієнтирів дозволяє формувати у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування підприємницький тип поведінки, 

що підтверджується отриманими у процесі дослідження даними: 64,29 % 

школярів Харківщини, 57,14 % Чернігівщини та 42,86 % Полтавщини 

вказують на освіту як основний засіб їх підготовки до підприємницької 

діяльності (Майковська, 2020ґ). Окрім зазначених вище компетентностей, 

мотиваційно-ціннісний компонент характеризується такими рисами в 

структурі особистості, як гнучкість, толерантність, витривалість і 

цілеспрямованість. 

Рефлексивно-вольовий компонент підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування представлений «управлінськими 

компетентностями (здатність до розв’язання проблем, спроможність 

прийняття рішень); рефлексивними компетентностями (здатність до критики 

та самокритики) і особистісно-адаптивною компетентністю (дає можливість 

створювати нові рішення для розв’язання проблем; проявляти гнучкість, 

опинившись віч-на-віч з швидкими змінами; бути наполегливим і стійким 
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перед труднощами; бути підготовленим до самоосвіти і самоорганізації)». 

Особливе місце у структурі рефлексивно-вольового компоненту відведено 

рефлексивним компетентностям, оскільки рефлексія – це особлива здатність 

людини осмислювати власні дії, їх закономірності. Рефлексія економічної 

ситуації дозволяє правильно брати до уваги ринкові цикли, потенційні 

можливості, конкуренцію, попит і пропонування. Рефлексія ринкових 

факторів сприяє прийняттю рішень з урахуванням клімату, пори року, 

народних промислів. С. Рибніков зазначає, що урахування національних і 

професійних традицій, очікування і запити вікових груп, свята вимагають 

рефлексивного аналізу і модифікації поведінки на ринку (Рыбников, 2004). 

Рефлексивно-вольовий компонент характеризується здатністю адаптуватися 

до нових ситуацій, критичним осмисленням, здатністю до самокритики, 

навичками самоорганізації, самоідентичністю, самоконструюванням, 

саморозвитком, здатністю працювати самостійно, розумінням власного 

емоційного стану, здатністю до свідомої організації життя, спрямуванням 

власної активності особи на саму себе. Серед інших складових рефлексивно-

вольового компоненту – схильність до ризику, прагнення боротися і 

перемагати, потреба в самоактуалізації та визнанні, переважання мотиву 

досягнення над мотивом уникнення невдачі, прагнення до успіху. 

Організаційно-комунікативний компонент у структурі підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування представлений 

комунікативними компетентностями (здатність спілкуватися з експертами 

інших галузей; здатність працювати в міжнародному середовищі); 

ключовими (мовна компетентність; цифрова компетентність) і 

організаційними компетентностями (здатність до організації та планування),. 

Виявлено, що спілкування є поліфункціональним процесом встановлення і 

розвитку контактів між людьми, що породжується потребою у спільній 

діяльності та містить в собі обмін інформацією. В економічній площині 

насамперед виділяють комунікативні функції підприємництва, а сутність 

характеру комунікації та ролі прибутку в сфері обслуговування важлива не 
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як арифметична сума, а як можливість «зберегти обличчя» 

(Нуртдинов, 2019). В епоху економіки знань комунікативність розглядається 

як найважливіша складова особистості компетентного фахівця. Рівень 

комунікативної культури майбутнього фахівця знаходиться у прямій 

залежності від рівня його загального розвитку, широти світогляду, наявності 

різнобічних знань, сформованості певних моральних принципів, що є 

завданням економічної підготовки й складає сутність світоглядної функції 

академічної культури ЗВО. О. Романовський прямо вказує на завдання 

бізнес-освіти: навчити професійно спілкуватися на громадських і ділових 

зустрічах (Романовський, 2002а). Формуванню комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців присвячені дослідження у багатьох 

галузях: соціально-культурної діяльності (В. Романова); комунікативної 

культури студентів вищих медичних закладів освіти (О. Уваркіна), 

комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти МВС (М. Ісаєнко), 

майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки (В. Черевко), 

лікарів-педіатрів (Л. Цвєткова) та ін. (Кайдалова, 2010, с. 152). Узагальнення 

деяких із напрацювань наведені в табл. И.6 (додаток И). 

Важливість комунікативної складової в структурі підприємницької 

компетентності підтверджуються й емпіричними даними, що отримані у 

процесі даного дослідження: 35,71% школярів Харківської обл., 14,28%  

школярів Чернігівської обл. та 7,14% школярів Полтавської обл. 

ототожнюють підприємницьку компетентність із ефективною комунікацією в 

бізнесі. Ключовою її називають 21,43% школярів Харківщини, 4,76% 

Чернігівщини та 7,14% Полтавщини. На комунікативність як важливу 

підприємницьку якість вказують 17,46% школярів Полтавської обл., 20,63% 

школярів Чернігівської обл., 26,98% школярів Харківської обл. Потребу в 

розвиненості комунікабельності як здатності потенційного підприємця до 

ефективного спілкування називають 32,14% школярів Полтавської обл., 

19,52% школярів Чернігівської обл. і 42,86% школярів Харківської обл. 

(Майковська, 2020г). 
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Рис. 2.1. Структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування
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Для порівняння наведемо результати обстеження з цих питань 

студентів Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, які 

обрали опанування фаху в галузі знань 24 «Сфера обслуговування»: 24,59% 

студентів вважають комунікативний блок найбільш суттєвим у структурі 

підприємницької компетентності фахівця; 20% студентів вказали на набуту 

компетентність ефективної ділової комунікації як найважливіший результат 

участі в заходах, які проводяться у даному ЗВО у межах реалізації Програми 

«Молодь в підприємництві». Розглянуті якості забезпечують встановлення 

ефективної ділової комунікації та реалізацію підприємцем запанованих 

проектів (Майковська, 2019ї; Майковська, 2020г). 

Окрім компетентностей, безпосередньо пов’язаних з роботою з 

інформацією і процесом спілкування, в організаційно-комунікативному 

компоненті окреме місце посідають талант координатора, а також здатність і 

готовність до соціально-лояльного спілкування. 

На рис. 2.1 представлена уточнена відповідно до завдань дослідження 

структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування.  

 

2.3 Методологічні орієнтири формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування  

 

Просування української вищої школи в напрямку 

загальноєвропейського освітнього простору, запити суспільства на 

конкурентоспроможних фахівців потребують зміни змісту і навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу. Вирішальну роль відіграє 

освітнє середовище ЗВО, використані освітні технології. Спільним 

знаменником усіх форм навчання, спрямованих на формування і розвиток 

компетентностей, є зміщення акценту з односторонньої активності педагогів 

на самостійність, відповідальність і активність студентів. Тому в 

узагальненому вигляді формування і розвиток компетентності відбувається 
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на основі таких принципів: «1) партнерська взаємодія суб’єктів освіти; 

2) проблемність змісту навчальної діяльності; 3) структурованість змісту 

навчальної, навчально-професійної та квазіпрофесійної діяльності; 

4) рефлексивність поведінки студентів і викладачів; 5) наявність 

інтелектуально-емоційної напруги і розслаблення; 6) поділ відповідальності 

всіх учасників освітнього процесу за результати навчання; 7) свобода 

особистого вибору напрямків освіти» (Майковська, 2019ж). 

Ефективність досягнення мети формування підприємницької 

компетентності може бути забезпечена наявністю певних вимог до 

майбутнього фахівця сфери обслуговування і стандартів поведінки у вигляді 

позитивних образів, які сприймаються студентом в процесі професійної 

підготовки. Як вихідні передумови її формування нами виділені: «1) уважне 

ставлення до студента як творчої особистості й суб’єкта, здатного до 

успішного навчання; 2) створення між викладачем і студентом атмосфери 

взаєморозуміння і взаємодовіри; 3) формування у студента потреби в 

самоосвіті й самоконтролі; 4)  застосування активних та інтерактивних 

методів навчання; 5) надання студенту можливості проявляти себе в 

конкретній діяльності при виконанні компетентнісно-орієнтованих завдань»  

(Майковська, 2019ж). 

Умовами ефективного формування компетентності є досвід успішних 

дій студентів щодо вирішення реальних практичних завдань, розвиток 

рефлексії та системне оцінювання. Особливість педагогічних цілей в даній 

ситуації полягає в тому, що компетентність формується не через дії 

викладача, а у вигляді результатів навчання внаслідок забезпечення 

активності студента через підбір форм і методів навчання, видів активності й 

набуття досвіду. Забезпечення активності студента відбувається через 

впровадження в процес професійної підготовки моделей поведінки, які 

враховують вплив на діяльність суб’єктів господарювання зовнішніх і 

внутрішніх факторів, а також вимоги до особистості підприємця, що 

підтримує баланс особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців 
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сфери обслуговування: вони спрямовують процес професійної підготовки на 

формування навчальної та фахової мотивації, економічного типу мислення на 

основі елементів гри, інтерактивних технологій, креативних методик і 

віртуальних методів; на професійну адаптацію, становлення професійної 

позиції, формування готовності до підприємницької діяльності через систему 

мотивів, потреб, намірів, нахилів, інтересів, цінностей; на формування 

професійної свідомості та підприємницького типу поведінки й усвідомлення 

власної професійної індивідуальності в бізнесі. 

Реалізації на практиці ідеї модельного представлення змісту цілісної 

професійної діяльності як суб’єкта підприємництва сприяє введення в дію 

Національної рамки кваліфікацій. Використання у професійній підготовці 

моделей поведінки дозволяє враховувати економічні, політичні, соціальні, 

культурні, технічні, правові вимоги європейського ринку праці до майбутніх 

фахівців сфери обслуговування з урахуванням попиту та конкуренції на 

ньому. Моделі поведінки унаочнюють вимоги Стандарту вищої освіти як 

сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності. Моделі 

поведінки дозволяють зробити акцент на формуванні конкретних 

компетентностей. Отже, формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування з використанням відповідних 

моделей поведінки може бути представлене як педагогічний проект, що 

характеризується цілісною єдністю й сукупністю професійних та 

підприємницьких функцій і особистих якостей фахівця, є адекватним 

реальності, орієнтується на виклики ринкових економічних відносин, 

забезпечує адаптацію до кон’юнктури ринку праці.  

Припущення щодо ефективності застосування в професійній підготовці 

та у формуванні підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування моделей поведінки базується на ідеї контекстного навчання, 

провідна ідея якого полягає в тому, що навчальна інформація засвоюється 

студентом у контексті власної практичної діяльності як системи вчинків, 

наближених до предметного і соціального контекстів професійної праці, а це 
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суттєво впливає на сприйняття, розуміння й перетворення суб’єктом 

конкретної ситуації, надаючи їй індивідуального смислу і професійного 

значення. Це обумовлює ефективність переходу майбутнього фахівця від 

стану учіння до стану професійної діяльності, перетворюючи знання з 

предмету навчальної діяльності на засіб регуляції професійної діяльності та 

трансформує мотивацію з навчальної на професійну на основі принципів: 

розуміння впливу предметного й соціального контекстів майбутньої 

професійної діяльності на процес і результат навчальної діяльності студента; 

теоретичне узагальнення різноманітного досвіду, який формується 

активними методами навчання; діяльнісний підхід в організації процесу 

навчання й розвитку особистості. 

У попередніх працях ми зазначаємо, що «питання використання 

контекстного підходу у навчанні знайшли відображення у працях 

А. Вербицького (загальні аспекти контекстного підходу), Н. Бакшаєвої 

(питання соціально-психологічного контексту), В. Гладишева (контекстний 

підхід до вивчення зарубіжної літератури), А. Картьожнікової, О. Тумашевої 

(використання контекстного підходу до навчання математики), М. Тиріної 

(контекстний підхід у підготовці кадрів для дошкільних установ), 

Ж. Холодова і В. Кузнєцова (контекстне навчання в умовах педагогічної 

практики в школі) та ін. Результати аналізу наукових досліджень та 

публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, свідчать про 

наявність здобутків в дослідженні ефективності впровадження ситуаційно-

контекстного підходу в професійне навчання студентів ЗВО (М. Ільязова) та 

спроби детального розгляду аспектів застосування концепції контекстного 

навчання у зв’язку з його продуктивністю у професійній підготовці 

майбутніх фахівців (М. Бургін, Т. Дубовицька, М. Кларін, Н. Лаврентьєва, 

В. Теніщева та ін.)» (Майковська, 2019ґ). 

Результати огляду здобутків дослідників даної проблеми дають 

можливість зробити висновок, що контекстне навчання усуває суперечність 

між індивідуальним характером навчальної роботи кожного студента, його 
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розвитком і колективним характером професійної діяльності; між 

виконавською на вимогу викладача позицією студента у навчанні та 

ініціативною позицією майбутнього спеціаліста в трудовій діяльності. 

Концепція контекстного навчання була розроблена А. Вербицьким у 1991 р. 

як форма активного навчання, призначена для застосування у вищій школі, 

орієнтована на професійну підготовку студентів і реалізована за допомогою 

системного використання професійного контексту, а також поступового 

насичення навчального процесу елементами професійної діяльності 

(Вербицкий, 1994). Контекстне навчання спирається на теорію діяльності 

Л. Виготського, відповідно до якої засвоєння соціального досвіду 

здійснюється у результаті активної діяльності суб’єкта (Выготский, 1980).  

І. Жукова відмічає, що в контекстному навчанні основний акцент 

відводиться на формуванні професійної мотивації розвитку особистості, саме 

тому зміст навчальної діяльності студента формується не лише в контексті 

логіки навчальних предметів, а й з моделі професіонала та логіки його 

майбутньої професійної діяльності (Жукова, 2011). І. Марчук переконує, що 

«саме контекстне навчання ґрунтується на орієнтирах гуманістичної 

педагогіки, оскільки передбачає максимальне наближення професійної 

підготовки до реалій майбутньої професійної діяльності; впровадження 

практично орієнтованих форм, методів та засобів навчання; формування 

здатності майбутнього фахівця аналізувати, прогнозувати й проектувати 

траєкторію власного професійного шляху; розвиток професійних якостей» 

(Марчук, 2009). С. Качалова наголошує, що основною характеристикою 

навчально-виховного процесу контекстного типу є моделювання мовою 

знакових засобів предметного й соціального змісту майбутньої професійної 

діяльності (Качалова, 2009). 

Контекстна технологія професійної підготовки забезпечує навчання 

майбутнього фахівця через аналіз ситуації; через постановку задачі, її 

вирішення і доказ істинності цього рішення та базується на принципах: 

1) психолого-педагогічного забезпечення включення студента у навчальну 
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діяльність; 2) послідовного моделювання у навчальній діяльності цілісного 

змісту, форм та умов професійної діяльності; 3) проблемності змісту 

навчання і процесу його розгортання в навчальному процесі; 4) адекватності 

форм організації навчальної діяльності студентів цілям і змісту освіти; 

5) головної ролі спільної діяльності, міжособистісної взаємодії та 

діалогічного спілкування суб’єктів освітнього процесу; 6) методично 

обґрунтованого поєднання традиційних та інноваційних технологій 

професійної підготовки; 7) врахування індивідуально-психологічних 

особливостей та кроскультурних (сімейних, національних, релігійних, 

географічних та ін.) контекстів кожного студента. 

Зазначаємо, що формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в руслі їх контекстної професійної 

підготовки дозволяє подолати відрив теоретичного навчання від майбутнього 

фаху, який існує при традиційному підході, та створює об’єктивну 

неможливість перенести професійну діяльність до ЗВО, дозволяючи віднайти 

проміжну ланку між навчальною та професійною діяльністю студентів. У 

психолого-педагогічних джерелах така діяльність (табл. 2.4) отримала назву 

квазіпрофесійної; вона є навчальною за формою і професійною за змістом 

(Майковська, 2017б).  

Таблиця 2.4 

Послідовність і зміст базових форм діяльності студента 

(Майковська, 2017б) 
Форма 

діяльності в процесі 

професійної 

підготовки 

Аспекти 

професійної підготовки 

Зміст діяльності 

Навчальна Теоретичне навчання 

(лекційно-семінарські та 

лабораторні заняття) 

Передача і засвоєння 

інформації 

Квазіпрофесійна Практико-орієнтоване 

навчання (проектування, ігрові 

форми, імітаційні форми) 

Моделювання цілісних 

фрагментів суспільно-

професійної діяльності 

(наочно-технологічний і 

соціально-рольовий зміст) 

Навчально-

професійна 

Практика, 

навчально-дослідна робота, 

дипломування 

Діяльність, що відповідає 

нормам власне професійних 

і соціальних відносин 
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Соціально-економічні трансформації суспільства ставлять нові вимоги 

до фахівця: бути підготовленим до трудового і виробничого процесів, 

продуктивного використання набутої кваліфікації й початку підприємницької 

діяльності. Сучасні програми професійної підготовки спрямовані на 

формування у випускників системи знань, умінь та навичок, однак не 

скорочують термін адаптації молодого фахівця, і роботодавець витрачає 

значні кошти на її забезпечення. Така ситуація породжує суперечності між 

системою вищої професійної освіти та бізнесом, серед пропозицій до 

розв’язання яких є означений в попередніх наших роботах перехід від 

технологій передавання знань до технологій навчання на основі набуття 

досвіду. Постановка питання таким чином актуалізує проблему застосування 

практико-орієнтованого навчання (Майковська, 2017а).  

Питаннями практико-орієнтованої підготовки фахівця займались 

Д. Варнеке, І. Дичківська, І. Зимня, І. Зязюн, О. Кюстер, Г. Лінд, 

С. Литвиненко, Н. Ничкало, Д. Нойман, Ю. Олькерс, І. Підласий, С. Пітч, 

Є. М. Пост, В. Сібаєва, В. Хутмахер, А. Хуторський та ін. Різні аспекти 

застосування підходу розглядались в наукових працях Н. Басалаєвої, 

О. Бірченко, А. Вербицького, Н. Житнік, О. Котикової, Г. Ковальчук, 

М. Коллегаєва, С. Коп’євої, Н. Матюшенко, І. Пальчикової, Т. Пушкарьової 

тощо. Особливості впровадження практико-орієнтованого підходу в 

професійну підготовку магістрів освіти в університетах Німеччини 

досліджував С. Бобраков, фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії 

– С. Гук, педагогічних працівників України – Н. Матюшенко, І. Пальшкова, 

Л. Петренко. Формування професійної компетентності засобами практико-

орієнтованого навчання у майбутніх інженерів-металургів є предметом 

досліджень у Ю. Мосейко, у бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю – 

Г. Горбенко, що виявлено в попередніх наших розвідках (Майковська, 2017а). 

Результати вивчення психолого-педагогічної літератури дозволяють 

зробити висновок, що  практико-орієнтоване  навчання загалом  розглядають 

як  теоретичне  навчання  в  поєднанні  з  практичною  діяльністю.  
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Водночас у науковій літературі (В. Іванов та ін.) спостерігається 

різночитання в розумінні його цілей. Метою практико-орієнтованого 

навчання є формування компетенцій, затребуваних в різноманітних 

соціальних і професійних сферах. Сутність практико-орієнтованого навчання 

полягає в організації навчального процесу в контексті майбутньої професії 

шляхом відтворення у формах і методах навчальної діяльності студентів 

реальних психолого-соціальних ситуацій, що супроводжують конкретну 

професійну діяльність; практико-орієнтоване навчання має забезпечити 

встановлення проміжної ланки між навчальною і власне професійною 

діяльністю (Іванов, Криворучко, Купенко, 2015, с. 52).  

Указане вище обумовлює відмінні риси практико-орієнтованого 

навчання, пов’язані з його формами і засобами здійснення. Змістом навчання 

є зміст діяльності. Професійна підготовка засобами практико-орієнтованого 

навчання полягає в цілеспрямованих зусиллях з формування і розвитку 

певних інтелектуальних здібностей, спираючись на які майбутній фахівець 

здатний вирішувати практичні завдання в обраній сфері діяльності.  

Зміст практико-орієнтованого навчання охоплює теоретичну частину 

(лекції, семінари, самостійну роботу, курсове та дипломне проєктування, 

роботу з масивами інформації); прикладну або практичну частину (практичні 

та лабораторні роботи, ігрові форми підготовки, навчальну і виробничу 

практики, виконання проектів спільно з викладачами ЗВО та фахівцями-

практиками). 

Основним засобом організації практико-орієнтованого навчання є 

застосування практико-орієнтованих завдань. Їх вирішення має бути 

поетапним, що забезпечить осмисленість дій студентів. Іншою важливою 

умовою є створення викладачем середовища, у якому студенти мають 

можливість виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання, зробити пізнання 

усвідомленою потребою в саморозвитку, професійній та соціальній адаптації 

в діяльності студентів, провідником у формуванні певних компетенцій 

(Іванов, Криворучко, Купенко, 2015, с. 165-166). Прагнення викладача при 
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організації практико-орієнтованого навчання знайти розумний баланс між 

теоретичною і прагматичною складовими професійної підготовки може 

реалізовуватись у залученні студентів до створення практико-орієнтованих 

проєктів, які зорієнтовані на стимулювання в задоволенні соціальних і 

фахових інтересів та мають вигляд конкретного документу, програми, реко-

мендацій, проекту закону, словника тощо.  

Виявлено, що при формуванні підприємницької компетентності 

доцільною є така форма застосування практико-орієнтованого навчання, як 

проєктна діяльність майбутніх фахівців сфери обслуговування. Її 

використання сприяє розвиткові творчих здібностей і логічного мислення, 

узагальнює та систематизує знання, долучає студентів до розв’язання 

конкретних життєво важливих проблем. Актуальність опанування основ 

проектної діяльності обумовлена: 1) тим, що вона має широку сферу 

застосування; 2) тим, що володіння логікою і технологією проєктування 

дозволяє більш ефективно здійснювати аналітичні й організаційно-

управлінські функції; 3) тим, що вона забезпечує конкурентоспроможність 

фахівця. Метою проектної діяльності є осмислене на інтеграційній основі 

застосування студентами знань, умінь і навичок, набутих при вивченні різних 

навчальних дисциплін. Завдання проєктної діяльності можна сформулювати 

таким чином: 1) навчити студентів планувати (чітко визначати мету, основні 

кроки по її досягненню, концентруватися на досягненні мети); 

2) відпрацювати вміння збору та обробки корисних для досягнення мети 

матеріалів; 3) сформувати компетенції складання документів, їх оформлення 

і презентації; 4) розвивати креативність і критичне мислення; 5) набути 

навичок позитивного ставлення до роботи, прагнення прояву ініціативи та 

ентузіазму, намагання виконати роботу в строк відповідно до встановленого 

плану. 

Сутність дефініції «проєктна діяльність» пов’язана з такими науковими 

поняттями і категоріями, як «проєкт» та «діяльність». Проєкт – це унікальна 

діяльність в межах встановлених термінів, бюджету і механізму реалізації. 
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Під проєктом Т. Лазарєв розуміє логічну сукупність заходів, котрі 

здійснюються для досягнення поставлених цілей відповідно до плану-графіка 

його реалізації та прогнозованих результатів. Під діяльністю дослідник 

розуміє специфічну людську форма ставлення до навколишнього світу, зміст 

якої складають доцільні зміни і перетворення в інтересах людей. Діяльність 

включає в себе мету, засоби, результат і сам процес (Лазарев, 2011). 

Проєктна діяльність студентів будується як серія взаємопов’язаних 

проектів, що випливають з тих чи інших життєвих завдань. Вона є 

сполучною ланкою між теорією і практикою в процесі професійної 

підготовки. Така пізнавальна активність студентів набагато меншою мірою 

регламентується педагогом, оскільки в її процесі нові способи діяльності не 

набуваються, а відшукуються як засоби вирішення практичного завдання. 

При розв’язанні конкретної задачі студенти використовують доступні їм 

засоби, а рішення поставленого завдання може бути настільки вдалим, 

наскільки використані засоби є адекватними. Мірилом успішності проєкту є 

його продукт, а його творців – їх здатність до проектної діяльності.  

Результати дослідження дають підстави зробити висновок, що під 

проєктною діяльністю студентів слід розуміти творчу роботу, для виконання 

якої вимагається пройти такі етапи: аналіз і формалізацію завдання; розробку 

моделі рішення; вибір інструментарію і його обґрунтування; планування 

роботи; виконання плану і його коригування; перевірку роботи і розробку 

супровідної документації або звіту; захист результатів роботи.  

В основу проєктної діяльності покладено метод проєктів – педагогічну 

технологію, спосіб досягнення дидактичної мети шляхом детальної розробки 

проблеми, яка завершується реальним, відчутним практичним результатом, 

оформленим певним чином (Тирская, 1999). Метод – це сукупність прийомів 

та операцій з метою оволодіння певною сферою практичного або 

теоретичного знання; шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Під 

методом проєктів маємо на увазі спосіб досягнення дидактичної мети через 

детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним, 
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відчутним практичним результатом, оформленим відповідним чином, що й 

складає суть цієї технології.  

У професійній освіті метод проєктів не є принципово новим. Різні 

аспекти його зародження, становлення і розвитку в зарубіжному і 

вітчизняному досвіді розглядалися у роботах П. Блонського, П. Каптєрєва, 

І. Колєснікової, Л. Лєвіна, Н. Пахомової, І. Соловйова, С. Фрідман, 

С. Шацького, що було виявлено в попередніх наших роботах. Роль і місце 

метода проєктів досліджувались Т. Романенко. Питання використання 

проєктної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови знайшли 

відображення у працях С. Нехаєвої та І. Селезньової, математичних 

дисциплін – Л. Іскорнєвої. Проблеми організації проєктної діяльності 

студентів у професійному освітньому закладі розглядались Ю. Своротовою. 

Є. Решетняк і А. Тарєлін висвітлювали діяльність проєктних студій в умовах 

університетської освіти. Їх використання як засіб розвитку компетенцій в 

бізнес-освіті досліджували І. Глущенко та Шу Арнольд. Розгляду проєктної 

діяльності як однієї з нових педагогічних технологій присвячені роботи 

М. Ступницької. Р. Ішанкулова вивчала проєктну діяльність студентів як 

засіб реалізації практико-орієнтованого навчання. Можливості використання 

проєктних технологій у формуванні загальних і фахових компетенцій 

досліджувались О. Дубровіною (Майковська, 2017г).  

Започаткування активного впровадження в освітній процес методу 

проєктів пов’язане з ім’ям А.С. Макаренка. 

В основу методу проєктів покладена його прагматична спрямованість на 

результат, який можна отримати при вирішенні тієї або іншої практично чи 

теоретично значущої проблеми: « Цей результат можна побачити, осмислити, 

застосувати на практиці. Нами з’ясовано, щоб досягти результату, студенти 

повинні навчитися самостійно знаходити і вирішувати проблему на основі 

знань з різних галузей, прогнозувати результати і можливі наслідки вибору 

варіантів вирішення проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки її 

виникнення». Метод проєктів у ЗВО орієнтований на самостійну діяльність 
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студентів (індивідуальну, парну, групову), яку виконують впродовж певного 

відрізку часу. Суть методу проєктів полягає в стимулюванні інтересу 

студентів до певних проблем, рішення яких передбачає володіння певною 

сумою знань і через проєктну діяльність створює можливість для їх 

практичного застосування (Майковська, 2017г). 

Встановлено, що доцільною для формування підприємницької 

діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування є концепція навчання 

CDIO як педагогічна технологія, яка ґрунтується на засадах практико-

орієнтованого підходу. CDIO-освіта («Conceive – Design – Implement – 

Operate» або «Планувати – Проектувати – Реалізувати – Керувати») була 

сформована у 1998 р. у Massachusetts Institute of Technology (США). Її 

сутність полягає в організації навчання на основі чотирьохстадійної розробки 

товару. Стадія усвідомлення та планування товару (Conceiving) передбачає 

визначення потреб споживача та можливостей їх задоволення; стадія його 

проєктування (Designing) присвячена безпосередньому розробленню проєкту; 

на стадії реалізації (Implementing) проєкт перетворюється у виріб, що 

проходить апробацію споживачем; на стадії керування (Operating) 

відбувається використання (споживання) виготовленого виробу для 

отримання запланованого результату (Worldwide CDIO Initiative, 2020).  

З 2000 р. модель CDIO-навчання запроваджено у Королівському 

технологічному інституті (Швеція), Університеті м. Лідс (Великобританія), 

Політехнічному університеті м. Турин (Італія). На пострадянському просторі 

концепція навчання CDIO почала використовуватись в межах проєкту 

«Модернізація вищої інженерної освіти у Грузії, Україні та Узбекистані 

відповідно до технологічних викликів» програми Європейського Союзу 

TEMPUS. Реалізація принципу навчання CDIO в Україні відповідає світовій 

практиці: 1) лабораторні й практичні заняття для студентів 1-2 курсів мають 

на меті створення конкретного об’єкта; 2) щонайменше 25% навчального 

часу студентів, починаючи з 3 курсу, протягом навчального року відводиться 

на виконання індивідуального наукового завдання; 3) щонайменше 33 % 

навчального часу студентів, починаючи з 4 курсу, присвячено роботі у 
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команді з метою створення проєктів, які підтримуються університетом. 

Унаочненим результатом CDIO-навчання є дипломні проекти майбутніх 

фахівців сфери обслуговування (додаток Т). Результатом впровадження 

принципів концепції навчання CDIO в процес професійної підготовки в 

Україні є запатентовані студентські винаходи. За останні чотири роки до 

Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» внесено 298 

розробок, з них 108 (або 36, 24 %) виконані студентами і викладачами ВНЗ 

(табл. И.7). Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні» 

відображає географію ЗВО, які успішно реалізують дану концепцію. Проте, 

на жаль, дуже незначний відсоток (2,68 %) цих розробок – інноваційні товари 

і послуги споживчого призначення (Майковська, 2020ґ). 

Запровадження концепції CDIO-навчання забезпечує результативність 

формування підприємницької компетентності в частині соціалізації 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. Змістом і результатом процесу 

соціалізації вважається засвоєння системи знань, норм і цінностей, 

соціального досвіду, соціальних якостей, зразків і психологічних механізмів 

поведінки. Загальним є визнання того, що соціалізація має діяльнісний 

характер і головним критерієм її успішності є вільне функціонування 

індивіда в суспільстві. В основі механізму соціалізації лежить активно-

перетворювальна діяльність людини, за допомогою якої відбувається її 

включення в життя й культуру суспільства, формування соціальних зв’язків, 

засвоєння загальних способів практичної діяльності, розвиток свідомості й 

самосвідомості та систем соціальної орієнтації. Дану активно-

перетворювальну діяльність забезпечує використання методу проектів і 

концепції CDIO-навчання в процесі формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

(Майковська, 2020ґ). 

У підсумку окреслимо основі методологічні орієнтири формування у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування підприємницької компетентності. 
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Тлумачення терміну «методологія» (від грец. «методос» – шлях і 

«логос» – слово, поняття) випливає із двох наведених грецькою мовою 

значень: 1) сукупність методів і прийомів дослідження, які мають 

використання у якій-небудь галузі науки (Пєхота, 2003б); 2) учення про 

пізнання і перетворення дійсності (Жук, Жук, Казимирская, 2003). У 

Філософській всесвітній енциклопедії (Грицанов, 2001) термін «методологія» 

трактується як система принципів і засобів організації та побудови 

теоретичної й практичної діяльності.   

Як методологічну основу теоретичного обґрунтування педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування обрано класифікацію чотирьох рівнів методологічного 

знання за Е. Юдіним: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий і 

технологічний (Юдин, 1978). Зміст філософського рівня передбачав пошук 

фундаментальних ідей і теоретичних положень, які мають методологічне 

значення для обґрунтування сутності підприємництва, підприємницької 

діяльності й підприємницької компетентності. На загальнонауковому рівні 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування досліджувалось з використанням відповідних наукових 

підходів до організації професійного навчання в цілому та формування 

підприємницької компетентності в його контексті. На конкретно-науковому 

рівні визначено сукупність загальноприйнятих в педагогічній науці методів і 

принципів проведення дослідження: теоретичних (аналіз і синтез, 

моделювання, узагальнення тощо) та експериментально-емпіричних 

(спостереження, опитування, тестування, педагогічний експеримент тощо). 

Обидві групи методів є взаємодоповнюючими й забезпечують можливість 

комплексного пізнання предмета дослідження. На технологічному рівні 

розроблено і упроваджено педагогічну систему формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Для визначення сутності підприємницької компетентності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування застосовані методологічні принципи, які є 

загальноприйнятими в педагогічних дослідженнях: єдності історичного й 
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логічного, конкретно-історичний підхід до проблеми дослідження; 

усебічності й об’єктивності соціально-економічних та психолого-

педагогічних процесів і явищ; єдності теорії й практики. Орієнтація на 

оволодіння основами підприємницької діяльності передбачає пошук шляхів 

інтеграції профільного змісту, який відображає специфіку підприємницької 

діяльності, та інваріантного змісту, закладеного в стандарті вищої освіти. 

Взявши за основу позицію П. Образцова (Образцов, 2004), як методологічну 

основу вирішення цього питання використано загальнонауковий принцип 

співвідношення загального, особливого і одиничного. З цих позицій навчання 

у вищій школі є рівень загального, професійна підготовка майбутніх фахівців 

сфери обслуговування – рівень особливого, а виділення в ній 

підприємницького складника – рівень одиничного.  

Важливу методологічну роль у розв’язанні проблеми формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

відіграють такі категорії діалектики, як сутність та явище; причина й 

наслідок; необхідність та випадковість; можливість та дійсність; зміст та 

форма; конкретне й загальне.  

Реалізація ідеї формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування має ґрунтуватися на принципах гуманізації та 

гуманітаризації, що визначеніх Г. Шишовою: «Принцип гуманізації дозволяє 

задовольнити гостру потребу сучасного суспільства у фахово підготовлених 

підприємцях, які володіють набором відповідних компетенцій та готові їх 

використовувати у власній діяльності. Принцип гуманітаризації знаходить 

прояв у посиленні гуманітарної спрямованості дисциплін 

загальноекономічної, соціально-економічної та професійної підготовки, що 

дозволить формувати у структурі особистості майбутнього фахівця сфери 

обслуговування якості на основі смисложиттєві орієнтації й прояву 

професійної компетентності» (Шишова, 1998).  

Процес відбору змісту формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування передбачає звернення до 
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сукупності загальних і специфічних принципів. Як загальні брались до уваги 

такі дидактичні та методологічні принципи, як принцип визначення мети, 

науковості, відображення проблемної побудови знань, зв’язку навчання з 

життям, особистісно-орієнтованої спрямованості навчання, демократизації, 

гуманізації освіти тощо. До специфічних принципів формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

посилаючись на дослідження Г. Шишової, відносимо: принцип 

спадкоємності, відповідно до якого основи підприємництва в контексті 

фахової підготовки є самостійним компонентом в системі професійних знань, 

умінь і навичок, диференційованим за етапами як цілісна система 

безперервної підприємницької освіти, та підприємницько-середовищний 

принцип, відповідно до якого у ЗВО створюється компетентнісне поле для 

квазіпідприємницької діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

(Шишова, 1998).   

Цілком погоджуємося із Т. Волошиною, що доцільними при 

формуванні підприємницьких якостей майбутніх фахівців сфери 

обслуговування є такі дидактичні принципи: орієнтованість вищої освіти на 

розвиток особистості майбутнього фахівця; відповідність змісту вищої освіти 

сучасним і прогнозованим тенденціям розвитку науки; оптимальність 

поєднання загальних, групових та індивідуальних форм організації 

освітнього процесу; раціональне застосування сучасних методів і засобів 

навчання на різних етапах підготовки фахівців; відповідність результатів 

підготовки фахівців вимогам, які пред’являються конкретною сферою їх 

професійної діяльності, забезпечення їх конкурентоспроможності. З 

урахуванням результатів наукових досліджень особливостей освітнього 

процесу у вищій школі іншими авторами, авторка додає і обґрунтовує такі 

принципи: забезпечення єдності наукової, навчальної та позанавчальної 

діяльності студентів (І. Кобиляцький); професійної спрямованості 

(О. Барабанщиков); професійної мобільності (Ю. Кисельов, В. Лісіцин); 
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проблемності (Т. Кудрявцев); емоційності й мажорності всього освітнього 

процесу (Ф. Науменко) (Волошина, 2011). 

До принципів формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування відносимо за Г. Матуковою такі принципи: 

професійності, фундаментальності, інтегрованості, інноваційності, 

інтелектуальності та ін.  

Принцип професійності з точки зору дослідниці передбачає паралельне 

вивчення дисциплін професійного та загального циклів, ґрунтуючись на 

фундаменті сучасних наукових досягнень і випереджальному характерові 

розвитку професійної освіти у ЗВО. Принцип фундаментальності 

уможливлює глибоке засвоєння студентами наукових основ професійної 

діяльності за умови високого рівня оволодіння практичними професійними 

навичками. Принцип інтегрованості виявляється в органічному поєднанні 

елементів теоретичної, науково-дослідної, практичної підготовки студентів 

на основі поєднання напрямів загальнотеоретичної, спеціальної, психолого-

педагогічної підготовки фахівця і побудови професійної практики таким 

чином, щоб спроектувати основні моделі майбутньої діяльності за 

конкретним профілем при застосуванні міждисциплінарного підходу. 

Принцип інноваційності Г. Матукова вбачає в динамічності змісту, форм, 

методів і технологій підготовки до професійної діяльності, що формує 

світогляд фахівців, здатність до творчого вирішення професійних завдань, 

уміння проектувати, організовувати і здійснювати професійну діяльність та 

варіативно і гнучко вирішувати завдання практики. Принцип 

інтелектуалізації у розумінні дослідниці передбачає професійну підготовку 

фахівця в поєднанні з розвитком морально-естетичної та професійної 

культури при засвоєнні інформації, характерної для вищої освіти; у 

формуванні способів евристичних і проблемно-пошукових дій, прийомів і 

методів розумової та практичної діяльності (Матукова, 2016). 

Стосовно формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у конкретному ЗВО спираємося на 
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твердження Г. Матукової, яка виділяє ряд принципів, що є визначальними в 

цьому процесі. Серед занальнопедагогічних це принципи гуманістичної 

спрямованості, цілісного підходу та інтеграції знань, індивідуалізації та 

диференціації, послідовності й систематичності, професійно-прикладної 

спрямованості. До спеціальних авторка відносить принципи: гармонізації, 

позитивної емоційної забарвленості, пріоритетності, комплексності, 

проблемно-модульного фреймового структурування професійно-важливих 

знань, циклічності (Матукова, 2016). 

У підсумку за результатами дослідження були виділені принципи, які 

забезпечують формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування в контексті їх професійної підготовки. До 

загальних відносимо: 1) гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу; 

2) єдності теорії та практики, зв’язку навчання з життям; 3) орієнтованості 

вищої освіти на розвиток особистості майбутнього фахівця; 4) партнерської 

взаємодії, діалогічності спілкування суб’єктів освітнього процесу; 

5) рефлективності поведінки студентів і викладачів; 6) послідовного 

моделювання цілісного змісту, форм і умов діяльності студентів та їх 

методичного обґрунтування; 7) проблемності змісту навчальної діяльності. 

Як специфічні виділяємо: 1) відповідності результатів підготовки вимогам 

сфери обслуговування; 2) структурованості змісту навчальної та 

квазіпрофесійної діяльності; 3) спадкоємності; 4) підприємницько-

середовищний принцип; 5) інтелектуального розвитку та емоційної 

забарвленості. 

Відповідно до названих вище принципів маємо визначити теоретичну і 

практичну складову процесу формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. Теоретична складова унаочнена у 

навчальній діяльності й проявляється як процес розвитку економічного типу 

мислення і утвердження цінностей підприємництва в свідомості майбутнього 

фахівця сфери обслуговування, практична – у навчально-професійній, 

квазіпрофесійній та квазіпідприємницькій діяльності (становлення 
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підприємницького типу поведінки та формування здатності до здійснення 

підприємницької діяльності в умовах об’єднання стейкхолдерів із ЗВО на 

основі соціального партнерства. Кожна складова забезпечує динаміку 

зростання рівня підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за відповідними критеріями.  

Підготовка до підприємництва, як будь-який навчальний процес, 

базується на закономірностях психології навчальної діяльності, вихідним 

положенням якої за О. Власовою є научіння – стійка, доцільна зміна 

зовнішньої (фізичної) й внутрішньої (психічної) активності індивіда, що 

виникає завдяки досвіду його попередньої діяльності й безпосередньо не 

викликана вродженими фізіологічними реакціями організму (Власова, 2005). 

Дослідниця вважає, що «на рефлекторному рівні научіння відбувається як 

засвоювання певних стимулів і реакцій. На когнітивному рівні научіння 

передбачає використання операцій виявлення, відбору, узагальнювання й 

закріплення суттєвих зв’язків і доцільних способів активності з метою їх 

адекватного застосування. На практичному підрівні когнітивне научіння 

здійснюється на основі чуттєвого досвіду: предметом научіння виступають 

фактичні знання й практичні дії, а результатом – практичні вміння. На 

інтелектуальному підрівні когнітивне научіння зосереджується на засвоєнні 

понять, розвитку мислення (розумових операцій) і формуванні теоретичних 

вмінь (розв’язувати задачу, доводити тезу тощо)». О. Власова посилається на 

Е. Торндайка, який в своїй класичній концепції научіння його основною 

функцією вважав часткову адаптацію до життєвого середовища, а сутність – 

в утворенні зв’язків між середовищними стимулами і відповідями нервової 

системи на них. В той же час, як стверджує О. Власова, учіння (або 

навчальна діяльність) є суто пізнавальним видом діяльності людини, 

спрямованим на саморозвиток через опанування способами предметних дій, 

узагальнених за формою теоретичних знань. Беремо за основу «результати 

аналізу контенту із психології навчальної діяльності, які дозволяють 

стверджувати, що формування підприємницької компетентності у майбутніх 
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фахівців доцільно свідомо організовувати як два психологічних процеси, 

перебіг яких триває одночасно і паралельно. По-перше, як процес учіння, 

тобто набуття знань, умінь та навичок їх застосування, що допоможе 

молодому поколінню самостійно розв’язувати проблеми у майбутній 

підприємницькій діяльності. По-друге, як процес научіння, тобто 

формування здатності особистості до самореалізації, саморозвитку, 

самоствердження через підприємницьку ініціативу» (Майковська, 2017а).  

При обґрунтуванні методологічних орієнтирів формування в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування підприємницької компетентності беремо до 

уваги думку І. Травіна, який наголошує на чотирьох підходах до засад 

формування особистості професіонала у процесі навчальної, 

квазіпрофесійної та професійної діяльності: профорієнтаційному, 

діяльнісному, акмеологічному і комплексному (Травин, 2003). У межах 

профорієнтаційного підходу вивчаються професійна мотивація, умови її 

формування, способи підтримки і розвитку мотивації. Прикладне 

застосування підходу полягає в діагностуванні професійних уподобань та 

дійсної професійної придатності. Діяльнісний підхід криється у вивченні 

діяльнісних умов формування професійних здібностей; в дослідженні 

проблеми співвідношення задатків, загальних здібностей і професійно 

важливих якостей (ПВЯ); вивченні змін особистості під впливом професійної 

діяльності тощо. Акмеологічний підхід досліджує умови здобуття високих 

професійних досягнень, рівні розвитку професійних навичок; вивчає 

проблеми підвищення кваліфікації та перекваліфікації. Комплексний підхід 

опікується комплексними утвореннями особистості, які формуються у 

навчальній, квазіпрофесійній та професійній діяльності, а також впливають 

на успішність цієї діяльності. 

В своєму дослідженні Д. Мещеряков наголошує, що одні й ті ж 

елементи компетентності утворюють різні комбінації й завдяки цьому 

обумовлюють різну результативність діяльності. Рівень компетентності 

суб’єкта господарювання залежить від сукупності комбінацій, що 
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утворюються елементами в структурі компетентності. Підсумовуючи, 

дослідник робить висновок, що рівень компетентності – це обсяг і структура 

накопичених елементів компетентності, які утворюють її повноту та 

забезпечують реалізацію з різним для суб’єктів господарювання ступенем 

корисності (Мещеряков, 1999). 

За результатами окреслення методологічних орієнтирів розроблено 

схему процесу формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування (рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема процесу формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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Визначено, що теоретичний концепт дослідження пов’язаний з 

обґрунтуванням поняттєво-термінологічного апарату дослідження й 

уточненням основних дефініцій дослідження (підприємець, підприємницька 

діяльність, підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування); теоретичним обґрунтуванням сутності та 

структури (інтелектуальний, організаційно-комунікативний, мотиваційно-

ціннісний та рефлексивно-вольовий компоненти) підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; теоретичним 

обґрунтуванням педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування та структурно-

функціональної моделі її реалізації в закладах вищої освіти; визначенням 

педагогічних умов, критеріїв, показників і рівнів формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти. 

Практичний концепт дослідження за означеною темою передбачає 

експериментальну перевірку й упровадження педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на основі модернізації змісту, форм, методів професійної 

підготовки, упровадження інноваційних технологій у освітній процес 

закладів вищої освіти; розробку теоретико-методичного супроводу, що 

забезпечує формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування за когнітивним, діяльнісним, мотиваційним і 

рефлексивним критеріями. 

 

2.4. Сучасні наукові підходи до формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Чіткість обґрунтованого застосування концептуальних підходів 

вимагає детального розгляду поняття «підхід». «Всесвітня енциклопедія 
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філософії» розкриває категорію «підхід» як комплекс парадигматичних, 

синтагматичних і прагматичних структур та механізмів у пізнанні або 

практиці, який характеризує конкуруючі між собою (або ті, що історично 

змінюють один одного) стратегії й програми у філософії, науці, політиці або 

в організації життя та діяльності людей (Грицанов, 2001). Дефініцію 

«підхід», зазначену у Філософському енциклопедичному словнику сучасної 

української мови, розуміємо як сукупність способів, прийомів розгляду чого-

небудь, впливу на кого – або чого-небудь, ставлення до кого – або до чого-

небудь. Поняття «підхід» як вихідне в такій ситуації має бути принциповою 

точкою зору, з якої розглядається об’єкт вивчення; принципом, що керує 

загальною стратегією дослідження (Араб-Оглы, Аверинцев, Ильичев, 1989). 

Узагальнення результатів аналізу філософської, психолого-педагогічної 

та економічної літератури дозволяє нам зробити висновок, що 

підприємницька компетентність є детермінантою виникнення й розвитку 

специфічних базових компетентностей конкретного виду конструктивної 

діяльності людини. Принципова відмінність підприємницької компетентності 

від тріади «знання, вміння, навички», яка формується з використанням 

класичної моделі освіти, полягає в тому, що традиційний тип інформації, 

молода людина отримує у процесі навчання, здобутий іншими людьми, тоді 

як при формуванні підприємницької компетентності студент набуває 

потрібних їй знань самостійно в процесі соціальної практики. Знання, що 

отримується таким чином, є «неявним знанням» і перетворюється в «живе 

знання», придатне для впровадження в конкретну підприємницьку практику. 

Складність, багатогранність та міждисциплінарність дефініції 

«підприємницька компетентність» зумовлює потребу обґрунтування 

методологічних підходів до її дослідження (Майковська, 2017в). 

Досліджуючи проблему формування підприємницької компетентності 

студентів педагогічного ЗВО, Т. Волошина наголошує, що сутність 

підприємницької діяльності виражається в раціональному поєднанні ресурсів 

з метою отримання конкурентоспроможного результату. Відтак 
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диверсифікація освіти має визначати нову стратегію професійної підготовки: 

необхідно готувати фахівців у чіткій відповідності з потребами економіки 

країни, регіону та роботодавців, запитами суб’єктів ринкових відносин. 

Авторка зазначає, що це обумовлює вибір сучасних наукових підходів до 

формування підприємницьких якостей фахівця, і акцентує увагу на 

компетентнісному та особистісно-діяльнісному підходах як доцільних для 

розв’язання даної проблеми. Посилаючись на В. Введенського, 

А. Вербицького, І. Зимню, А. Хуторського, дослідниця висловлює думку, що 

формуванню підприємницької компетентності сприяє процес накопичення 

студентами системи певних якостей і властивостей особистості, які 

Т. Волошина позначає як підприємницькі, і розвиток яких триватиме 

протягом усієї подальшої активної професійної діяльності (Волошина, 2011). 

Здійснюючи аналіз формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців ресторанного господарства, М. Ткаченко зазначає, що 

процес формування ґрунтується на реалізації системного та інноваційного 

підходів (Ткаченко, 2015). 

Як важливі методологічні орієнтири у формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців економічного профілю, Г. Матукова 

називає компетентнісний, системно-діяльнісний, культурологічний, 

імітаційно-ігровий, задачний, інтегративний та ресурсний підходи 

(Матукова, 2016). 

Компетентнісний підхід визначає створення науково-методичного 

забезпечення в реалізації методичної системи розвитку підприємницької 

компетентності з урахуванням місця, ролі й змісту підприємницької 

компетентності в метаструктурі професійної компетентності майбутнього 

фахівця. Системно-діяльнісний підхід дає змогу залучати засоби прямого та 

опосередкованого педагогічного управління процесом розвитку 

підприємницької компетентності студентів безпосередньо в економічній 

діяльності підприємницько-новаторського типу, що проектується з 

урахуванням освітніх, культурологічних, професійних потреб майбутніх 
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фахівців. Культурологічний підхід визначає спрямованість на становлення 

майбутнього фахівця як суб’єкта підприємницької та бізнес-культури 

шляхом його залучення до процесу культурної творчості в різновидах 

професійної діяльності, спілкуванні й відносинах. Імітаційно-ігровий підхід 

має на меті оволодіння підприємницькою компетентністю в ході активної 

пізнавальної діяльності в ігровій формі, у процесі якої студенти стають 

учасниками імітаційно-ігрових дій, виявляють ініціативу, самодіяльність і 

змагальність, засвоюючи професійно важливі знання й формуючи 

особистісні якості підприємця. Задачний підхід передбачає розвиток змісту 

підприємницької компетентності, її складових через розв’язання навчальних, 

позиційно-рольових, контекстних, творчо-продуктивних, рефлексивних 

задач, завдань і ситуацій. Інтегративний підхід забезпечує розвиток 

підприємницької компетентності майбутнього фахівця на підставі інтеграції 

економічних, психолого-педагогічних, кібернетичних, культурологічних 

знань і ціннісних засад підприємницької діяльності. Ресурсний підхід 

уможливлює проектування змісту професійної підготовки й роботи з 

формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з 

урахуванням об’єктивно існуючих чинників і засобів вищої економічної 

школи, необхідних для реалізації потенційних можливостей студентів і їх 

професійної самоактуалізації. 

О. Серебреннікова зауважує, що підготовку підприємця доцільно 

здійснювати в межах єдиного освітнього процесу шляхом інтеграції змісту 

базової професійної та додаткової підприємницької освіти – поєднанням 

змісту дисциплін і професійних модулів базової професійної підготовки за 

напрямом або спеціальністю та додаткової підготовки в сфері 

підприємництва. Для забезпечення даного освітнього процесу доцільними в 

розумінні авторки є такі методологічні підходи, як компетентнісний, 

системно-діяльнісний, особистісно-діяльнісній, інтегративний та 

аксіологічний (Серебренникова, 2012б). 
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Обираючи компетентнісний підхід, О. Серебреннікова виходить з того, 

що він забезпечує можливість акцентувати увагу на результаті освіти. Як 

результат дослідниця розглядає не знання, вміння й отриманий практичний 

досвід, а здатність особи на основі високої мотивації діяти в нестандартних 

ситуаціях, мобілізуючи всі внутрішні й зовнішні ресурси для досягнення 

поставленої мети. Обґрунтування доцільності застосування діяльнісного 

підходу, на якому наполягає О. Серебреннікова, спирається на ключове 

поняття «діяльність» й зазначає, що у філософському плані діяльність є 

специфічно людським способом ставлення до свого існування, завдяки якому 

людина творчо перетворює природу і навколишній світ, роблячи тим самим 

себе діяльним незалежним суб’єктом, а освоюване нею явище об’єктом своєї 

діяльності. Діяльнісний підхід у розумінні О. Серебреннікової є основою для 

виокремлення двох вужчих підходів: системно-діяльнісного та особистісно-

діяльнісного. 

У педагогічній науці системний підхід передбачає виділення зв’язків і 

відносин між розглянутими об’єктами, встановлення впливу зв’язків на 

розвиток системи в цілому, а також кожного компонента системи на 

розвиток особистості. Процес розвитку особистості та його результат 

розглядаються як критерії ефективності педагогічного процесу. На думку 

О. Серебреннікової, у цьому контексті даний підхід тісно пов’язаний з 

діяльністю і розглядається нею як системно-діяльнісний підхід. За своєю 

суттю системно-діяльнісний підхід є міждисциплінарним, загальнонауковим 

підходом, що базується на вивченні об’єктів як систем, а також аналізі 

зовнішніх і внутрішніх системних властивостей і зв’язків. 

Особистісно-орієнтований підхід розглядається О. Серебренніковою як 

спрямованість педагогічного процесу на формування особистості студента, 

реалізацію його внутрішніх ресурсів на підставі взаємодопомоги, 

співробітництва, спільної творчості суб’єктів навчально-виховного процесу. 

У межах даного підходу особистість є суб’єктом, що володіє стійкою 

системою індивідуальних рис, а індивідуальність розуміється як неповторна 
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своєрідність кожної людини, яка здійснює власну життєдіяльність протягом 

всього життя, що дозволило розширити нам перелік доцільних 

методологічних підходів  (Майковська, 2020ґ). 

Особистісно-діяльнісний підхід О. Серебреннікова розглядає як 

інтеграцію особистісно-орієнтованого (підхід конкретно-наукового рівня) і 

діяльнісного (підхід загальнонаукового рівня), оскільки особистість виступає 

як суб’єкт діяльності, при цьому формуючись в діяльності й спілкуванні з 

іншими людьми, вона сама визначає характер цієї діяльності та спілкування. 

Звертаючись до інтегративного підходу, О. Серебреннікова зауважує, 

що інтеграція – це поняття, яке відображає умови існування будь-якої 

системи, в тому числі системи освіти. В даному контексті саме інтегративний 

підхід забезпечує посилення зв’язків між галузевою базовою підготовкою і 

додатковою підготовкою в сфері підприємництва. 

Роль аксіологічного підходу – на думку О.Серебреннікової – полягає в 

тому, щоб виявити і обґрунтувати систему необхідних для життя в сучасному 

суспільстві цінностей та шляхи їх цілеспрямованого формування в окремої 

особистості (Серебренникова, 2012б).   

Запропоновані О. Серебренніковою підходи є цілком слушними, 

взаємопов’язані й доповнюють один одного, забезпечуючи ефективність 

процесу формування підприємницької компетентності із отриманням 

стабільних результатів.  

Концепція дослідження за означеною темою охоплює три діалектично 

взаємопов’язані концепти, актуалізація яких сприяє реалізації головної ідеї 

дослідження: методологічний, теоретичний і практичний. Методологічний 

концепт відображає реалізацію наукових підходів у їхньому взаємозв’язку в 

контексті розв’язання проблеми формування та розвитку підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у ЗВО. З 

урахуванням результатів роботи згаданих вище дослідників, як 

методологічну основу дослідження на філософському рівні ми обираємо 

системний, діяльнісний,  контекстний,  міждисциплінарний  та  аксіологічний 
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підходи; на загальнонауковому – практико-орієнтований, компетентнісний, 

синергетичний, інтегративний та інституціональний підходи; на конкретно-

науковому рівні – функціонально-рольовий та структурний підходи; на 

технологічному рівні – праксеологічний, акмеологічний і ресурсний підходи. 

Практико-орієнтований підхід (за Д. Варнеке) – це «активна форма 

організації професійної підготовки, призначена для застосування у 

теоретичному та практичному концептах, що реалізується за допомогою 

насичення навчального процесу елементами професійної діяльності» 

(Warneke, 2007, с. 39). Є. М. Пост визначає практико-орієнтований підхід як 

орієнтацію змісту і методів педагогічного процесу на формування у 

майбутніх фахівців практичних навичок роботи (Post, 2010, с. 42). С. Пітч 

розглядає практико-орієнтований підхід як систему навчальних проблемних 

ситуацій, методичних та ситуаційних завдань, спроектованих у професійну 

підготовку фахівців (Pietsch, 2010, с. 44-45).  

З’ясовано, що практико-орієнтований підхід ґрунтується на низці 

принципів: 1) побудова цілісного освітнього середовища у трьох вимірах – 

навчальному, освітньо-рефлексивному і соціально-практичному; 

2) реалізація академічної мобільності та академічних свобод; 3) забезпечення 

гнучкості й динамічності оновлення освітньо-професійних програм в цілому 

й окремими блоками; 4) використання різних форм і методів професійної 

підготовки. Формування змісту навчальних дисциплін при впровадженні 

практико-орієнтованого підходу вимагає перетворення цілей і завдань кожної 

навчальної дисципліни в конкретизований кінцевий продукт навчання та 

підпорядковує вибір методів навчання дидактичним закономірностям 

практико-орієнтованого підходу, вибудуваним відповідно до етапів 

досягнення кінцевого продукту професійного навчання.  

Конкурентоспроможність фахівця сфери обслуговування, його 

готовність до розв’язання реальних професійних проблем, на переконання 

дослідників, у професійному навчанні забезпечуються застосуванням 

компетентнісного підходу на основі адекватного сприйняття вимог і потреб 
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сучасного ринку. Відповідно до Національного освітнього глосарію 

компетентнісний підхід (Competence-based approach) – це підхід до 

визначення результатів навчання, який базується на їх описі в термінах 

компетентностей. Він є ключовим методологічним інструментом реалізації 

цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. 

Даний підхід до професійної підготовки сприяє найбільш ефективному 

системному відтворенню функціональних посадових обов’язків фахівця, 

комплексному застосуванню відповідної  системи знань і умінь, апробації та 

впровадженню сучасних технологій надання послуг і нових форм організації 

праці  (Національний Темпус – Еразмус+. Офіс в Україні, 2020).  

Як методологічну основу удосконалення вищої освіти компетентнісний 

підхід вивчали іноземні дослідники А. Бермус, Дж. Боуден, С. Маслач, 

М. Лейтер, А. Мейхью, М. Дж. Равен, Е. Тоффлер, Р. Уайт, Р. Хайгерті, 

Е. Шорт, в т. ч. російські – В. Введенський, А. Вербицький, І. Зимня, 

В. Краєвський, В. Сєріков, О. Соколова, А. Хуторський. Компетентнісний 

підхід став предметом досліджень вітчизняних науковців: Н. Бібік, 

С. Калашникової, С. Ніколаєнка, О. Овчарук, О. Пометун, Ю. Скиби, 

О. Семеног, В. Стрельнікова та ін. (Майковська, 2019ї). 

Аналіз контексту вживання поняття «підприємницька компетентність» 

дозволяє розуміти його як соціально закріплений освітній результат. 

Доходимо висновку, що компетентнісний підхід є провідною 

методологічною основою у формуванні підприємницької компетентності. 

Дане твердження ґрунтується на думці про те, що компетентнісний підхід 

визначається як інструментарій для порушення конструктивного діалогу 

системи вищої освіти з ринком праці та є засобом їх тісної взаємодії в нових 

умовах розвитку економіки.  

Застосування компетентнісного підходу у підготовці майбутнього 

фахівця сфери обслуговування потребує: 1) діагностики сучасного ринку 

послуг і туризму, моніторингу ринку праці; 2) оновлення змісту, форм та 

методів навчання з урахуванням складових  професійної компоненти, нових 
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освітніх цілей і мотивів; 3) координації освітньої діяльності, її спрямування 

на формування відповідної системи цінностей; 4) проектування педагогічних 

умов, сприятливих для формування конкурентоспроможного фахівця, 

здатного до адаптації у відповідних умовах діяльності, готового діяти як 

суб’єкт підприємництва.  

Застосування компетентнісного підходу. як стверджує В. Лозовецька та 

ін., у професійній підготовці фахівця сфери послуг і туризму забезпечується 

відображенням в змісті навчання професійно-спрямованої структурованої 

інформації проблемного характеру; професійно-обґрунтованим вибором 

мотивів та цілей освітнього процесу; виконанням реальних проектних 

завдань, спрямованих на удосконалення якості послуг і забезпечення 

конкурентоспроможності продукту праці. Компетентнісний підхід створює 

можливості для формування комунікативної особистості, яка здатна до 

відкритого спілкування і налагодження міжособистісних зв’язків; розвитку 

здатності до розпізнавання власних і чужих відчуттів та настроїв; 

забезпечення особистісної емоційної рівноваги; усвідомленого сприйняття 

проблем і потреб споживача послуг, уміння аналізувати і прогнозувати його 

емоційні настрої (Лозовецька, 2010). 

Синергетичний підхід застосовувався для моделювання педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування та проектування закономірностей розвитку цієї 

компетентності. Його застосування дозволило відобразити формування 

підприємницької компетентності як поступовий лінійний безконфліктний 

процес, виокремити суперечності, які зумовлюють трансформацію ціннісних 

орієнтацій, дослідити відповідні психічні процеси, на основі яких 

відбувається самореалізація та усталюється власний стиль діяльності. 

Стосовно важливості інтегративного підходу, погоджуємось із 

Г. Матуковою, яка підкреслює його виключне значення для підвищення 

ефективності професійної підготовки в цілому й формування та розвитку 

підприємницької компетентності зокрема, особливо в частині організації 
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вивчення економічних дисциплін (Матукова, 2016). Енциклопедія освіти 

пояснює сутність інтегративного підходу як доцільне об’єднання елементів 

освітнього процесу у цілісність і визначає цей підхід як певну 

загальнокультурну тенденцію сучасного освітнього простору (Кремень, 

2008). М. Дьяченко, Л. Кандибович цілком слушно зауважують, що 

результатом застосування інтегративного підходу має стати цілісно 

сформована професійна підготовка майбутніх фахівців як підприємців у 

вигляді інтегрованої єдності фахової, гуманітарної, практичної, науково-

дослідницької й ін. складових, що перевтілюють освітній процес на 

«міжпредметний механізм» об’єднання різнорідних знань (Дьяченко, 

Кандыбович, 1976; 1981).  

Доцільність застосування на загальнонауковому рівні 

інституціонального підходу обумовлена тим, що розвиток молодіжного 

підприємництва потребує створення в Україні відповідного ринкового 

інституціонального середовища. За результатами аналізу відповідних 

наукових джерел виявлено, що інституціональне середовище складається з 

інституціональних обмежень, до яких відносять формальні та неформальні 

інститути, які регламентують поведінку громадянина в умовах ринкової 

економіки: формальні ефективно діють у формі конкретних установ та 

організацій, неформальні – функціонують у формі певних традицій, ритуалів 

та усних домовленостей для досягнення відповідних цілей. З’ясовано, що 

вагомий внесок у розвиток інституційних ідей зробили Е. Остром, 

Е. Фуруботн, Р. Ріхтер, В. Каспер, Дж. Кемпбелл, В. Сілін та ін. Серед 

наукових публікацій із зазначеної проблеми заслуговують на увагу роботи 

М. Солесвік й Р. М. Унгера, а також таких вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, як Г. Девулф, Дж. Матос-Кастано, А. Махалінгам, А. Дєгтяр, 

С. Нарожний, Г. Коновалова, О. Масликівська, К. Павлюк, С. Павлюк, 

М. Сатановська, Т. Тер-Мінасян (Майковська, Семеног, 2019). За 

результатами проведеного аналізу наукових джерел констатуємо: 

інституціональне середовище розглядається як набір формальних і 
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неформальних норм («правил гри»), що скеровують економічну поведінку 

індивіда як суб’єкта ринку в умовах економіки знань.  

Виходячи із наведеного уточнення, зазначаємо, що освіта є одночасно 

соціальним інститутом та інституцією в розумінні її як системи духовних 

цінностей, звичаїв, традицій, сукупності в організованому освітньому процесі 

умов для підготовки дітей і юнацтва до існування в сучасному ринковому 

суспільстві, а також суспільним процесом (діяльністю, інституцією) розвитку 

і саморозвитку особистості, пов’язаним з оволодінням соціально значущим 

досвідом. Відтак інституціональний підхід є винятково важливим для 

застосування методу контекстного занурення майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в квазіпідприємницьке середовище.  

Досліджуючи проблему формування підприємницької компетентності 

під кутом зору психології, В. Дружинін зазначає, що в сучасних уявленнях 

про підприємництво умовно можна виділити функціонально-рольовий і 

структурний підходи. У межах функціонально-рольового підходу 

підприємництво розглядається як різновид економічної та соціальної 

діяльності, пов’язаної з реалізацією визначених функцій економічного і 

соціального розвитку. В межах структурного підходу, як зазначає 

В. Дружинін, робляться спроби більш-менш чіткої соціальної ідентифікації 

підприємців як особливої соціальної групи (Дружинин, 2019).  

Встановлено, що доцільним підходом при розгляді проблеми 

формування підприємницької компетентності є праксеологічний.  

Розглядаючи поняття «праксеологія», Є. Проворова визначає, що воно 

походить від грецьких слів «praxis» – дія, практика та «praktikos» – діяльний; 

латинського «praxeus» – дія і «logos» – слово, вчення. Джерельною основою 

вибору даного підходу для розв’язання проблеми формування 

підприємницької компетентності є наукові розвідки філософів 

(В. Андрущенко, Л. Дротянко, Л. Комаха, І. Нарський, В. Храмов); 

культурологів і педагогів (О. Вознюк, З. Гнатів, К. Завалко, І. Зязюн, 

Л. Кияновська, І. Колесникова) та ін. (Проворова, 2018). Праксеологію як 
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науку, що встановлює норми, принципи і закони ефективної діяльності, 

продуктивної та результативної праці розглядали О. Богданов, А. Еспінас, 

Л. фон Мізес. Появу і становлення праксеології як системи розвитку ідей про 

ефективну, раціональну і, в кінцевому результаті, досконалу діяльність 

людей пов’язують із дослідженнями К. Войтили, Б. Григорьєва, К. Куроди, 

Т. Пщоловського та ін. (Савіцька, 2015). Українські дослідники розглядають 

сучасну праксеологію як аналітичні дослідження організованої діяльності 

(О. Льовкіна); єдність знань і практики, що сприяє оптимізації 

життєдіяльності в індивідуальній і суспільній сфері (М. Сацков) та 

передбачає створення умов ефективного функціонування праці людини 

(Є. Ходаківський). Є. Слуцький розглядав праксеологію як галузь економіки 

про людську діяльність, Л. Мізес – як науку про людську поведінку. 

Т. Котарбінський визначив місце праксеології серед філософських наук між 

етикою та логікою. Є. Проворова вважає, що сутність праксеології у 

наукових джерелах спрямована фахівцями на практичне дослідження та 

характеристику різних трудових навичок і прийомів, виявлення їх елементів і 

підготовку на цій основі різноманітних рекомендацій практичного характеру 

(Проворова, 2018). 

Спираючись на викладене вище, узагальнюємо, що праксеологія – це 

загальна теорія будь-якої діяльності. Її предметом є цілеспрямована, 

навмисна і свідома дія, що веде до результативної діяльності. Завдання 

праксеології дослідниця окреслює таким чином: 1) характеристика реальних 

людських можливостей; 2) визначення об’єктивних і суб’єктивних дій; 3) 

сприяння становленню ідеалів і цінностей особистості; 4) оптимізація 

життєдіяльності і життєзабезпечення як в індивідуальному, так і суспільному 

контексті. У контексті проблеми формування підприємницької 

компетентності праксеологію можна визначити як важливу методологічну 

основу для обґрунтування специфіки професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, мета якої – формування їх підприємницької 

компетентності. 



232 
 

При формуванні підприємницької компетентності актуально постає 

проблема пошуку методології, адекватної багатоплановості й 

багатовимірності людського життя, яка б забезпечила цілісне бачення 

сучасною наукою конкретної людини у всіх її вимірах і взаємозв’язках. 

Відтак важливого значення для розв’язування проблеми формування 

підприємницької компетентності набуває акмеологічний підхід. 

Теоретико-методичним засадам професійної підготовки фахівців 

присвячено праці інших науковців, котрі акмеологічний підхід співвідносять 

із професійною діяльністю та підготовкою до неї (А Деркач, В. Гладкова, 

Н. Козлова, Л. Служинська, Г. Сотська, О. Торічний та ін.), навчанням, 

саморозвитком, професійною самореалізацією і соціалізацією (О. Антонова, 

Н. Кузьміна, А. Ситніков, Н. Сиско, І. Тищенко, Н. Чернуха та ін.), що 

з’ясовано в попередніх наших роботах (Майковська, 2019ї). Акмеологія 

розглядає і досліджує різні сторони життя дорослої людини, характеристики 

його психіки, умови його виховання і освіти, способи й розгорнуті технології 

здійснення ним своєї професійної діяльності тощо. Предметом акмеології, 

наголошує Н. Козлова, є об’єктивні та суб’єктивні чинники, що сприяють і 

перешкоджають досягненню вершин професіоналізму, творчого довголіття 

фахівців, а також закономірності формування професіоналізму майбутніх 

фахівців, вдосконалення та корекції їх діяльності. До об’єктивних чинників 

авторка відносить якість отриманого виховання і освіти, до суб’єктивних – 

талант і здібності людини, її відповідальність, компетентність, вміння 

ефективно вирішувати професійні завдання (Козлова, 2007). 

Найважливішими загальними акмеологічними чинниками є високий 

рівень мотивації, потреба у досягненнях, прагнення самореалізації. Це 

дозволило нам професійну підготовку майбутніх фахівців сфери 

обслуговування трактувати як процес досягнення максимально можливого 

для кожного студента рівня розвитку теоретичної та практичної досконалості 

у навчальній діяльності, що сприяло формуванню високого рівня 

підприємницької компетентності та позитивно впливало на процес її 
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подальшого вдосконалення. Актуальність запровадження акмеологічного 

підходу підсилювалась відсутністю з рівня середньої школи до рівня 

магістерської підготовки чітко спланованої в межах всієї країни системи 

неперервного розвитку підприємливості молоді як її ключової 

компетентності. 

Відзначаємо, що застосування прийомів системної методології на 

практиці сприяло найкращому вирішенню проблеми формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Праксеологічний підхід орієнтував професійну підготовку майбутніх 

фахівців сфери обслуговування не на пасивне пізнання світу, а на його 

активне й цілеспрямоване освоєння, та забезпечив організацію професійного 

навчання на основі ідеї перетворення вихідної негативної ситуації на 

підсумковий позитивний результат. Компетентнісний підхід розширив 

можливості особистості до успішної професійної самореалізації й дозволив 

організувати процес професійного навчання в умовах, котрі найбільшою 

мірою відповідають сучасним вимогам роботодавців, держави і соціуму до 

випускників ЗВО. Використання ідей аксіологічного підходу створило 

можливість скеровувати професійну підготовку майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на управління засобами мотивації з метою формування і 

розвитку їх підприємницької позиції, котра базується на основі ціннісних 

орієнтацій та інтересів майбутнього фахівця. Застосування акмеологічного 

підходу дозволило спрямовувати професійну підготовку майбутніх фахівців 

сфери обслуговування на розвиток соціально стійкої особи із різним рівнем 

сформованості підприємницької компетентності. Роль інтегративного 

підходу полягала в забезпеченні педагогічної інтеграції на 

внутрішньопредметному та міжпредметному, внутрішньо особистісному та 

міжособистісному рівнях (Майковська, 2020ґ). 

Констатуємо: проведений аналіз доробків І. Боднарук (Боднарук, 2015), 

Т. Волошиної та ін. (Волошина, Шевченко, Н., Шевченко, В., 2013), 

Н. Козлової (Козлова, 2007), В. Лозовецької та ін. (Лозовецька, 2010), 
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Г. Матукової (Матукова, 2016), О. Серебреннікової (Серебренникова, 2012б), 

О. Слободянюк (Слободянюк, 2017б), М. Ткаченка (Ткаченко, 2018а) та ін. 

дозволив відповідно до третього завдання дослідження обґрунтувати 

концептуально-методологічні засади формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти і як методологічну основу дослідження виділити й застосовувати на 

філософському рівні системний, діяльнісний, контекстний, 

міждисциплінарний та аксіологічний підходи; на загальнонауковому – 

практико-орієнтований, компетентнісний, синергетичний, інтегративний та 

інституціональний підходи; на конкретно-науковому рівні – функціонально-

рольовий та структурний підходи; на технологічному рівні – 

праксеологічний, акмеологічний і ресурсний підходи.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі уточнено сутність і структурні компоненти підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; обґрунтовано 

концептуально-методологічні засади формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти.  

На основі узагальнення результатів контекстного аналізу наукових 

досліджень (Ю. Білова, Р. Махью, Д. Мещеряков, Д. Рей, М. Рон, Л. Фуксон, 

З. Ханова, Дж. Шеклі та ін.) щодо своєрідності специфіки, змісту та 

структурно-компонентного складу понять «підприємець», «підприємницька 

діяльність», «підприємницька компетентність» визначено сутність і 

структурні компоненти підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування. 

Систематизація науково-теоретичних підходів дослідників (Н. Бондар, 

В. Горфінкель, Л. фон Мізес, А. Посохова, Г. Шмоллер, Ю. Щербатих та ін.) 

дозволила виявити, що поняття «підприємницька компетентність майбутніх 
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фахівців сфери обслуговування» розглядається дослідниками як соціально-

трудова й життєва одночасно; вживається як якісна характеристика особи; 

охоплює сукупність здібностей, знань, досвіду, навичок фахівця сфери 

обслуговування як суб’єкта продуктивних сил, виробничих відносин та 

економічної діяльності.  

Структуру підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування визначено як єдність чотирьох компонентів – 

інтелектуального (характеризується здатністю до аналізу, синтезу, 

розроблення та управління проєктами, розуміння сфери та способів 

використання економічних і базових професійних знань у сфері 

обслуговування, наявністю навичок вирішення стандартних професійних 

завдань), організаційно-комунікативного (характеризується сформованістю 

мовної та цифрової компетентностей, здатністю до спілкування в 

професійному й бізнес-середовищі); мотиваційно-ціннісного 

(характеризується наявністю ціннісних смислів підприємницької діяльності, 

морально-етичним ставленням до обраної професії, підприємливістю, 

інноваційністю, ощадливістю); рефлексивно-вольового (характеризується 

здатністю до самоаналізу, оцінювання й інтерпретації результатів власної 

професійної діяльності у сфері підприємництва, розв’язання проблем, 

спроможністю прийняття рішень). 

На основі аналізу й систематизації праць у галузі філософії освіти 

(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, Г. Філіпчук та ін.) і методології 

(В. Бондар, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, В. Лутай, Є. Хриков та ін.) 

обґрунтовано концептуально-методологічні засади формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

За результатами аналізу статистичних даних встановлено, що 

специфіку формування підприємницької компетентності зумовлюють 

територіальні, гендерні та вікові чинники. Визначено залежність формування 

підприємницької компетентності в Україні від рівня освіти, доступності 

технологій, сприятливості економічної ситуації, прозорості інструментів 
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регулювання бізнесу й податкової системи. З’ясовано ставлення українського 

суспільства до системи освіти як провідного інструменту формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців. 

Встановлено, що формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти зумовлене запитами 

суспільства на підготовку компетентних, конкурентоспроможних на ринку праці 

фахівців, які здатні надавати якісні послуги готельно-ресторанного й 

туристичного бізнесу на засадах професійної взаємодії зі споживачами, 

створювати цінності, продукувати ідеї, здійснювати пошук ресурсів і 

можливостей для вирішення певних соціально-економічних проблем. Процес 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти має бути цілеспрямованим, системним і 

вимірюваним.  

Використання діалектичної теорії пізнання уможливило аналіз 

ключових понять дослідження «підприємницька компетентність» і 

«формування» та дало підстави спрямувати дослідження на дотримання 

основних принципів наукового пошуку, зокрема гуманізації та 

гуманітаризації; єдності теорії та практики; партнерської взаємодії; 

діалогічності; рефлексивності; послідовного моделювання змісту, форм і 

умов діяльності; проблемності; а також специфічних – відповідності 

результатів вимогам сфери обслуговування, структурованості змісту 

навчальної та квазіпрофесійної діяльності; спадкоємності; інтелектуального 

розвитку та емоційної забарвленості; підприємницько-середовищного 

принципу. 

Виокремлено філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий та 

технологічний рівні. Зміст філософського рівня передбачав пошук 

фундаментальних ідей і теоретичних положень, які мають методологічне 

значення для обґрунтування сутності підприємництва, підприємницької 

діяльності, підприємницької компетентності. На даному рівні представлено 

теоретичні можливості системного, діяльнісного, контекстного, 
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міждисциплінарного, аксіологічного методологічних підходів. На 

загальнонауковому рівні з використанням практико-орієнтованого, 

компетентнісного, синергетичного, інтегративного та інституціонального 

наукових підходів досліджувалась організація професійної підготовки загалом та 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в її контексті. Об’єднання на конкретно-науковому рівні 

функціонально-рольового та структурного підходів дозволило схарактеризувати 

майбутніх фахівців сфери обслуговування як підприємців, визначити доцільну 

сукупність загальноприйнятих у педагогічній науці методів і принципів 

проведення дослідження: теоретичних (аналіз і синтез, моделювання, 

узагальнення тощо) та експериментально-емпіричних (спостереження, 

опитування, тестування, педагогічний експеримент тощо).  

З урахуванням праксеологічного, акмеологічного й ресурсного підходів 

на технологічному рівні розроблено алгоритм досягнення результативності 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування як сукупність процедур, що 

забезпечують отримання достовірного емпіричного матеріалу та його 

первинну обробку. 

У розділі аргументовано багатогранність феномена «підприємницька 

компетентність», що потребує теоретичного обґрунтування педагогічної 

системи і розроблення відповідного теоретико-методичного супроводу. 

Основний зміст другого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Майковська, 2014г; 2015а; 2015б; 2015в; 2016а; 2017а; 2017б; 2017в; 2017ж; 

2018а; 2018е; 2018к; 2018ф; Майковська, Семеног, 2019а; Майковська, 2019и; 

2019ф; Майковська, Семеног, 2019х; Майковська, Семеног, 2020ж). 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Педагогічні умови формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Розв’язуючи проблему формування готовності до професійної 

діяльності студентів коледжу банківського профілю, А. Садекова як складову 

моделі освітнього середовища виділяє педагогічні умови (Садекова, 2008). 

Посилаючись на В. Андрєєва, авторка визначає педагогічні умови як 

обставини процесу навчання і виховання, які є результатом цілеспрямованого 

відбору, конструювання та застосування елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей. 

Погоджуючись із Є. Герасименко, А. Садекова представляє педагогічні 

умови через сукупність концептуальних, змістовних, організаційно-

технологічних та допоміжних складових. 

Проведений Г. Матуковою (Матукова, 2015а) аналіз психолого-

педагогічної літератури засвідчує підвищену увагу науковців і педагогів-

практиків до педагогічних умов формування в майбутніх фахівців 

професійної компетентності як ефективного й дієвого механізму 

інтегрованого впливу всіх компонентів навчально-виховного процесу на 

процес розвитку підприємницьких рис і якостей особистості. Дослідниця 

зазначає, що у «Словнику з освіти і педагогіки» «умова» визначається як 

сукупність мінливих природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх 

впливів, що змінюють фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку, обставини виховання й навчання (Кремень, 2008). Звертаючись до 

результатів дослідження А. Литвина (Литвин, 2014), авторка наводить 
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визначення поняття «умова» в трактуванні різних науковців (додаток Л, табл. 

Л.2). 

Посилаючись на С. Трубачеву, наголошуємо, що створювані 

педагогічні умови мають сприяти чіткому усвідомленню суб’єктами 

навчального процесу специфіки, закладеної в поняття «компетентність» як 

педагогічної категорії, що характеризує як певний стан в освітньому процесі, 

так і як результат освіти (Трубачева, 2004). Узагальнюючи результати 

вивчення контенту і практичного досвіду з означеної проблеми, виявляємо 

такі педагогічні умови формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців економічного профілю: застосування інтеграційного 

підходу до вивчення економічних дисциплін; організація навчального 

комунікативного простору та моделювання комунікативних ситуацій 

професійного характеру; забезпечення взаємозв’язку навчального матеріалу 

фундаментальних економічних дисциплін зі змістом господарської діяльності 

підприємств; наближення процесу підготовки студентів до практичної 

діяльності підприємця-новатора. 

У «Стислому психологічному словнику» термін «педагогічна умова» 

визначено як певну обставину чи обстановку, яка впливає (прискорює чи 

гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, 

якостей особистості (Петровский, Ярошевский, 1998, с. 97). Багатоаспектний 

аналіз наукових публікацій дозволяє узагальнити такі світоглядні позиції 

розуміння сутності педагогічних умов.  

Досліджуючи педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх маркетологів у ЗВО, В. Ворона констатує, що у 

педагогічній літературі існують різні підходи у визначенні дефініції  «умови» 

(Ворона, 2014). Посилаючись на К. Беркиту, в умовах формування 

компетентності фахівця вбачаємо змістовну характеристику компонентів, які 

конструюють педагогічну систему, та виокремлюємо серед них зміст, 

організаційні форми, засоби навчання і характер взаємин між педагогом і 

здобувачем освіти. В. Ворона визначає педагогічні умови як об’єктивні й 
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суб’єктивні передумови реалізації мети професійної освіти, поділяючи їх на 

зовнішні дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні заходи, 

реалізація яких розвиває і спонукає інтерес до професійної діяльності 

(Ворона, 2014). Дидактичні умови передбачають співпрацю учасників 

освітнього процесу на основі дотримання дидактичних принципів 

індивідуалізації та диференціації навчання, системності й послідовності. 

Методичні умови пов’язані з навчально-методичним забезпеченням 

освітнього процесу та визначаються як сукупність форм, методів, засобів 

навчання, спрямованих на формування у майбутніх фахівців певних 

професійних умінь. Комунікативні умови пов’язані з вербальною і 

невербальною комунікацією, націленою на реалізацію процесу формування 

певних професійних умінь студентів під час професійного навчання. Вони 

включають організацію взаємодії учасників педагогічного процесу на основі 

діалогічності спілкування; створення комунікативної ситуації тощо. 

Організаційні умови являють собою сукупність операцій, спрямовану на 

досягнення прогресивних змін у процесі формування професійних умінь 

студентів через налагодження діяльності студентів і викладача (розроблення 

системи оцінювання студентів; використання вітчизняного та зарубіжного 

досвіду формування компетентностей; забезпечення єдності наукових знань, 

емоційно-ціннісних суджень і практичних дій студентів; наближення 

організації освітнього процесу до організації майбутньої професійної 

діяльності; здійснення управління й корекції процесу формування 

компетентності студентів під час професійної підготовки). 

Стосовно суб’єктивних внутрішньо-особистісних умов, В. Ворона 

наголошує, що такі умови передбачають створення атмосфери 

стимулювання, позитивної мотивації до професійної діяльності. До них 

належать: наявність загальних розумових здібностей (до якісного аналізу та 

класифікації, оцінювання причинно-наслідкових зв’язків і стосунків); 

певного ступеню розвитку абстрактно-теоретичного рівня свідомості; 

ціннісного осмислення свого соціального статусу й мети отримання вищої 
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освіти; усвідомлення професійної значимості та переконаність у необхідності 

формування професійних умінь; сформованість професійної мотивації, 

наявність домінуючого мотиву при вступі до ЗВО, у отриманні майбутньої 

професії; прагнення до створення відповідного навчального середовища 

через участь у змістовному навчанні (Ворона, 2014). 

Інші дослідники педагогічними умовами вважають обставини, що 

сприяють розвитку чи гальмуванню навчально-освітнього процесу, 

визначаючи їх як комплекс засобів, наявних у навчального закладу для 

ефективного здійснення навчально-виховного процесу; обставини процесу 

навчання, що забезпечують досягнення поставлених цілей. Студіювання 

інформаційно-освітнього контенту виявило наявність численних дефініцій 

категорії «педагогічні умови» та представлення різних підстав для 

класифікації педагогічних умов формування підприємницької 

компетентності (додаток Л). Виходячи із вищезазначеного, робимо висновок, 

що поняття «умова» є загальнонауковим, а його сутність у педагогічному 

аспекті можна схарактеризувати як сукупність обставин, факторів, впливів, 

певних об’єктів, яка визначає розвиток, формування, виховання та навчання 

людини, а також динаміку цих процесів та їх кінцеві результати. 

Н. Сердюк поділяє умови на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні 

забезпечують функціонування педагогічної системи, суб’єктивні – 

відображають потенціал діяльності суб’єктів педагогічної діяльності, рівень 

узгодженості їх дій, особистісну значущість цільових пріоритетів і провідних 

задумів тих, хто навчається. За специфікою впливу дослідниця виділяє 

загальні та специфічні умови. До загальних вона відносить соціальні, 

економічні, культурні, національні, географічні та інші умови; до 

специфічних – особливості соціально-демографічного складу студентів, 

місцезнаходження та матеріальні можливості ЗВО, освітнє середовище тощо 

(Сердюк, 2018).  

Покликаючись на дисертаційне дослідження С. Мінєєвої, А. Умаєв 

виділяє три групи умов: 1) зовнішні (створюють особливе освітнє 
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середовище, що забезпечує освітній процес); 2) внутрішні (визначаються 

власним потенціалом того, хто навчається); 3) матеріальні (створюють 

комфортні умови навчальної діяльності через організацію предметного 

середовища) (Умаев, 2000). 

А. Плєшакова виділяє такі основні компоненти педагогічних умов: 

1) ставлення до того, хто навчається, як до суб’єкту життя, здатного до 

культурного саморозвитку і самозміни; 2) ставлення до освіти як 

культурного процесу, рушійними силами якого є діалог і співробітництво 

його учасників в досягненні цілей їх культурного саморозвитку; 3) ставлення 

до освітньої установи як цілісного культурно-освітнього простору, де живуть 

і відтворюються культурні зразки життя його суб’єктів, відбуваються 

культурні події, здійснюється виховання культури людини 

(Плешакова, 2014). 

Ю. Шаповал серед компонентів педагогічних умов називає вихідні 

умови запровадження відповідної технології професійної підготовки; 

цілісність професійної підготовки та її конкретну спрямованість 

(Шаповал, 2007, с. 9). 

На думку А. Ашерова та ін., педагогічні умови повинні відповідати 

певним вимогам, а саме: мати системний характер; мати чітко визначену 

структуру та забезпечувати зв’язки між елементами цієї структури; 

враховувати особливості професійної підготовки студентів в контексті їхньої 

готовності до професійної діяльності (Ашеров,  Логвіненко, 2005). 

Т. Волошина та ін. наголошують, що сукупність педагогічних умов 

повинна відрізнятися гнучкістю і динамічністю, охоплювати всі сторони 

досліджуваного педагогічного явища і одночасно з цим враховувати 

специфіку професійної підготовки студентів, реагуючи на впливи і можливі 

зміни в цьому процесі (Волошина, Шевченко, Н., Шевченко, В., 201). 

Дослідники визначили такий комплекс педагогічних умов, які ефективно 

впливають на формування підприємницьких якостей студентів: 

1) формування позитивної мотивації до підприємництва; 2) забезпечення 
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цілісного міждисциплінарного змісту і комплексного навчально-методичного 

супроводу дисциплін підприємницької спрямованості; 3) використання форм 

та методів інтерактивного взаємодії суб’єктів у навчальній, позанавчальній та 

практичної діяльності; спрямування освітнього середовища ЗВО на 

підготовку конкурентоспроможного фахівця і реалізацію його особистісного 

ресурсу в підприємницькій діяльності. 

М. Ткаченко провідними характеристиками педагогічних умов 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

ресторанного господарства вважає: 1) універсальність щодо освітнього 

простору навчального закладу; 2) специфічність галузевої підготовки 

фахівців; 3) гнучкість, динамічність, актуальність і доцільність стосовно 

конкретного закладу освіти (Ткаченко, 2018б).  

Підсумовуючи, поділяємо позицію Н. Іпполітової та Н. Стєрхової, що 

педагогічні умови: 1) є складовим елементом педагогічної системи (цілісного 

педагогічного процесу); 2) відображають сукупність можливостей освітнього 

середовища (цілеспрямовано конструюються в заходи впливу і взаємодії 

суб’єктів освіти – зміст, методи, прийоми і форми навчання та виховання, 

програмно-методичне оснащення освітнього процесу) і матеріально-

просторового середовища (навчальне та технічне обладнання, природно 

просторове оточення навчального закладу тощо), що впливають на 

функціонування освітньої системи; 3) у їхній структурі присутні як 

внутрішні елементи, що впливають на розвиток особистісної сфери суб’єктів 

навчального процесу, так і зовнішні обставини навчально-виховного 

процесу;  4) їх належним  чином  обґрунтована  реалізація забезпечує 

результативне функціонування та розвиток педагогічної системи, 

підвищуючи якість освіти (Ипполитова, Н., Стерхова, Н., 2012). 

На думку А. Плєшакової (Плешакова, 2014, с. 121), до педагогічних 

умов відносять також ті умови, які свідомо створюються в навчальному 

процесі та які повинні забезпечити найбільш ефективне формування і 

протікання цього процесу, досягнення цілей; при цьому вони можуть 
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розглядатися і як результат. Такі умови дослідниця визначає як 

організаційно-педагогічні. Вони являють собою сукупність обставин, 

змістовно-технологічних норм, принципів, правил, вимог і домовленостей. В 

той же час Т. Вдовичин вважає, що організаційно-педагогічні умови є 

різновидом педагогічних умов та залежать від особливостей організації 

навчально-виховного процесу (Вдовичин, 2013). З цього приводу Г. Жара 

зазначає, що вітчизняні науковці дискутують щодо визначення понять як 

«педагогічні умови», так і «організаційно-педагогічні умови» (Жара, 2018). 

О. Серебреннікова наголошує, що в результаті створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов формується власна сфера відповідальності, 

ресурси для її освоєння і можливість реального впливу, а випускник стає 

грамотним фахівцем не тільки за отриманою спеціальністю, але й 

підготовленим до ринкових відносин підприємцем (Серебренникова, 2015а). 

Досліджуючи сутність і зміст педагогічних умов, А. Плєшакова вказує 

на той факт, що натепер актуалізувалась проблема визначення соціально-

педагогічних умов і соціальних факторів, які впливають на їх ефективність: 

1) фактору глобалізації культури, що визначає стратегію зміни функції 

сучасного освітнього простору і людський потенціал в цьому розвитку; 

2) фактор соціальної орієнтованості ринкового суспільства; 3) фактор 

конкурентоспроможності, що визначає, з одного боку, суперництво в 

досягненні успіху, з іншого боку, прагнення до рівності можливостей; 

4) фактор діалектичного зв’язку між традиціями і сучасними тенденціями в 

суспільному розвитку; 5) фактор інформаційного розвитку суспільства і 

можливостей людини до засвоєння інформації; 6) фактор створення 

багаторівневої системи безперервної освіти (Плешакова, 2014). 

Сукупність соціально-педагогічних умов А. Плєшакова визначає як 

систему, що складається із взаємозв’язаних компонентів – цілей, завдань, 

принципів, етапів, змісту, засобів, форм, методів і суб’єктів навчальної 

діяльності. Сформованість соціально-педагогічних умов створює передумови 

для зв’язку ЗВО із соціальним оточенням, впорядковує діяльність всіх 
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компонентів освітньої системи в організаційному аспекті, дає можливість 

підвищити наукове обґрунтування функціонування системи (оптимальне 

співвідношення змісту, форм і методів навчання; теоретичне обґрунтування і 

практичну реалізацію; облік індивідуальних потреб суб’єктів освіти), 

оскільки органічне поєднання цих компонентів становить сутнісну 

характеристику діяльності системи освіти. 

З’ясовано, що Н. Іпполітова та Н. Стєрхова (Ипполитова, Н., 

Стерхова, Н., 2012, с. 10), О. Слободянюк (Слободянюк, 2017а, с. 101) 

виділяють дидактичні та психолого-педагогічні умови. На думку дослідників 

дидактичні умови є результатом планомірного добору, конструювання та 

реалізації елементів змісту, методів, прийомів та організаційних форм 

навчання для досягнення конкретних дидактичних цілей. Обґрунтовуючи 

дидактичні умови підготовки вчителів зі спеціальності «Технологія і 

підприємництво», О. Каткова робить акцент на: 1) розробці універсальних 

типових та індивідуальних програм для організації вивчення дисциплін 

підприємницького спрямування; 2) вирішенні в цьому контексті питання 

методичного забезпечення; 3) технічному забезпеченні професійної 

підготовки до підприємництва на основі інформаційних технологій (Каткова, 

2002, с. 37). Досліджуючи особливості формування професійно значущих 

якостей, І. Травін дійшов висновку, що успішність професійного навчання 

залежить від дидактичних умов, в яких відбувається формування особистості 

професіонала, а модульне навчання дозволяє повністю або частково 

вирішити протиріччя традиційної технології набуття професії (Травин, 2003). 

Психолого-педагогічні умови – це цілеспрямовано створені обставини 

(освітнє середовище), в яких забезпечена взаємодія сукупності 

психологічних і педагогічних чинників (відносин, засобів тощо), що 

дозволяють ефективно здійснювати навчальну та виховну діяльність, 

спрямовану на формування необхідних компетентностей і якостей 

особистості та розвиток відповідних аспектів педагогічної системи 

(Слободянюк, 2017а). 
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 Т. Волошина та ін. до переліку зазначених вище додають змістовні 

педагогічні умови: культуроємність програмно-цільового забезпечення 

освітнього процесу; новизну, інформативність навчальної та позаурочної 

діяльності студентів; інтеграцію і диференціацію в навчанні; свободу 

студентів у виборі освітньої траєкторії; гуманістичну, ціннісно-орієнтаційну 

спрямованість виховного процесу тощо). На думку дослідниці мотиваційно-

смислову групу умов складають: стійкий інтерес до навчання; задоволеність 

залученістю до освітнього процесу; розуміння особистісного і суспільного 

значення навчання; емоційно-психологічний клімат аудиторних і 

позааудиторних занять тощо. До процесуально-операційної групи 

педагогічних умов авторка відносить: різноманітність колективних, групових 

та індивідуальних форм пізнавальної діяльності, орієнтованих на творчість 

студентів; оволодіння педагогом сучасними дидактичними і виховними 

технологіями та методиками; оптимальне поєднання методів виховання; 

забезпечення органічної єдності та взаємозв’язку структурних компонентів 

виховних систем на основі їх взаємодоповнення, взаємозбагачення та 

взаємокомпенсації; поєднання розвитку активності студентів і педагогічних 

працівників в організації діяльності (Волошина, Шевченко, Н., Шевченко, В., 

2013, с. 72). 

Осмислення теоретичного і практичного аспектів проблеми 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування засвідчує, що ЗВО мають значний ресурсний потенціал для 

забезпечення сприятливих умов формування означеної компетентності. 

Водночас результати дослідження переконливо свідчили, що формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

ЗВО здійснюється несистемно. У зв’язку з цим актуально постала потреба у 

визначенні й науковому обґрунтуванні умов, які забезпечують 

результативність формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у ЗВО.   
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Встановлено, що до педагогічних умов можна віднести ті, які свідомо 

створюються в освітньому процесі і повинні забезпечувати найбільш 

ефективне протікання цього процесу. У визначенні результативних умов 

формування підприємницької компетентності ми спирались на концепцію 

ефективної бізнес-освіти О. Романовського (Романовський, 2002а). Вважаємо 

цілком слушними позицію Т. Обухової стосовно виключного значення 

накопичення досвіду підприємницької діяльності як умови формування 

підприємницької компетентності студентів у ЗВО (Обухова, 2004). 

Поділяємо міркування Н. Городецької про додаткові можливості 

позааудиторної роботи для розвитку підприємницьких якостей (Городецкая, 

1994) та погляд М. Ткаченка на підприємницькі відносини з позиції їх 

цінності та результативності (Ткаченко, 2018б).  

Результати дослідження за означеною тематикою дозволили 

обґрунтувати, що ефективність формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування забезпечується як суб’єктивними, 

так і об’єктивними педагогічними умовами. Серед суб’єктивних виділені: 

рівень мотивації студентів до заняття підприємництвом; емоційно-

психологічний і фізичний стан  студентів; відповідність змісту і характеру 

освітнього процесу індивідуальним особливостям студентів; досвід 

організації функціонування у ЗВО підприємницького середовища; участь 

ЗВО у реалізації соціального замовлення регіону. До об’єктивних віднесені: 

організаційно-середовищні, т. ч. морально-психологічний клімат та рівень 

діалогічності відносин у ЗВО; система мотивування студентів до 

підприємництва; наявність та дієвість системи зв’язку між ЗВО й органами 

влади і громадськістю; повага до національних, культурних і ділових 

традицій регіону; участь у житті регіону і задоволенні потреб його 

населення; а також ресурсні – матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу; інформаційне забезпечення освітнього процесу; кадрове 

забезпечення освітнього процесу і потенціал у підвищенні рівня кваліфікації 

науково-педагогічних працівників.  
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Припущення щодо результативності умов формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

базувалось на результатах дослідження їх сутності й змісту. За даними 

анкетування з’ясовано, що 34 викладачі, які брали участь в дослідженні, 

вважають вагомими різні групи умов, акцентуючи увагу на конкретних в 

межах групи. Так, серед суб’єктивних умов 100% викладачів наголошують на 

важливості рівня мотивації студентів до заняття підприємництвом; 52,9% 

респондентів виділяють відповідність змісту і характеру освітнього процесу 

індивідуальним особливостям студентів та 61,7% – можливість участі ЗВО у 

реалізації соціального замовлення регіону. На жаль, поза увагою викладачів 

залишились емоційно-психологічний і фізичний стан студентів та досвід 

організації функціонування у ЗВО підприємницького середовища.  

Під час опитування викладачі віддали належне як організаційно-

середовищним, так і ресурсним об’єктивним умовам: 100% респондентів 

вважають важливими морально-психологічний клімат та рівень діалогічності 

відносин у ЗВО; повагу до національних, культурних та ділових традицій 

регіону; відповідне інформаційне та кадрове забезпечення освітнього 

процесу і потенціал у підвищенні рівня кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 73,5% – систему мотивування студентів до підприємництва і 

лише 47,1% – матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. Не 

мають вагомості з точки зору викладачів наявність та дієвість системи 

зв’язку між ЗВО та органами влади і громадськістю, а також участь студентів 

у житті регіону й задоволенні потреб його населення. 

Серед змістовних умов актуальними є інтеграція у змісті професійної 

підготовки освіти, науки і підприємництва (55,9% викладачів). 

Жодна із мотиваційно-смислових педагогічних умов не залишилась 

поза увагою педагогів: 52,9% респондентів підкреслюють важливість рівня 

задоволеності студентів освітнім процесом; 67,6% – позитивної мотивації до 

навчання і підприємництва, 100% – орієнтацію майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на цінності підприємницької діяльності. 
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Одностайною є думка викладачів (100%) стосовно важливості 

процесуальних умов: 70,6% респондентів звернули увагу на значущість 

вибору відповідних технологій і методик навчання. 

Серед педагогічних умов 100% респондентів відмітили організацію 

квазіпрофесійної діяльності студентів для набуття професійного досвіду і 

досвіду підприємницької діяльності. 

Вагомими з точки зору викладачів виявились дидактичні умови: 100% 

респондентів підкреслили значення міждисциплінарного змісту освітнього 

процесу; 67,6% – забезпечення інтелектуального розвитку майбутніх 

фахівців сфери обслуговування; 55,9% – вагомості неформальної 

підприємницької освіти; 50,0% – впровадження системи оцінки результатів 

навчання, а не знань, умінь та навичок. 

Неоднозначною є оцінка викладачами вагомості психологічних умов: 

якщо 100% респондентів виділяють значущість засобів інтерактивної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу, то лише 38,2% – забезпечення 

спрямованого на підприємництво розвитку особистості. 

Полярним є ставлення викладачів до соціальних умов формування 

підприємницької компетентності: 100% респондентів вказують на важливість 

створення умов набуття студентами досвіду самореалізації та соціального 

досвіду. 

Більш ґрунтовна оцінка умов формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти з метою визначення найбільш результативних серед них 

здійснювалась на основі факторно-критеріального аналізу з використанням 

експертного методу (бажана кількість експертів – 5-7 осіб) та методу балів 

(кожен показник оцінювався за п’ятибальною шкалою; максимальній оцінці 

відповідав бал «5», мінімальній – бал «1»). Дана методика ґрунтується на 

використанні досвіду і знань кваліфікованих фахівців, які глибоко обізнані в 

питаннях професійної підготовки фахівців в галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування». Аналіз здійснювався у три етапи. 
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Перший етап потребував вирішення таких питань: формування 

експертної групи; організації роботи експертів; обробки результатів 

експертної оцінки. Ступінь компетентності експертів обчислювався за 

формулою: 

                           К оц j = 0,35Х1 + 0,30Х2 + 0,10Х3 + 0,25Х4,                            (3.1) 

 

де 0,35; 0,30; 0,10; 0,25 – вагомість кожної ознаки; 

Х1, Х2, Х3, Х4 – самооцінки експертів в балах. 

Фахівець може розглядатись як експерт у випадку, якщо К оц. j ≥ 7 

(Іванов, 2010). 

Ступінь компетентності експертів визначалась на основі їх самооцінок. 

Для отримування даних самооцінок експертів як метод їх роботи було 

вибрано «мозковий штурм». Результати самооцінювання наведені в додатку 

Л: як експертів вибрано кваліфікованих фахівців D, G, N, S, Z (табл. Л.4). 

На другому етапі здійснювалось визначення експертами вагомостей 

груп умов (факторів) та вагомостей критеріїв. За результатами оцінок 

експертів визначено 5 основних груп умов (факторів) – змістові, 

процесуальні, мотиваційно-смислові, дидактичні й педагогічні умови (табл. 

Л.3) – та 21 критерій їх деталізації (табл. Л.6).  

Третій етап полягав в обробці отриманих даних і розробці 

кваліметричної моделі умов формування підприємницької компетентності у 

закладах вищої освіти. Алгоритм обробки отриманих первинних даних 

складався з трьох підетапів: визначення часткової оцінки кожного критерію; 

визначення часткової оцінки кожної групи умов (факторів); визначення 

загальної оцінки як комплексного показника.  

Результативність кожної групи умов (факторів) Ф1 (змістові), Ф2 

(процесуальні), Ф3 (мотиваційно-смислові), Ф4 (дидактичні), Ф5 (педагогічні) 

розраховувалась за формулами: 

                                             Ф1=m1*(ν1k1+ ν2k2+ ν3k3),                                      (3.2) 

                                     Ф2=m2*(ν4k4+ ν5k5+ ν6k6+ν7k7+ ν8k8),                            (3.3) 
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                                     Ф3=m3*(ν9k9+ ν10k10+ ν11k11+ν12k12),                              (3.4) 

                                 Ф4=m4*(ν13k13+ ν14k14+ ν15k15 +ν16k16),                              (3.5) 

                             Ф5=m5*(ν17k17+ ν18k18+ ν19k19+ν20k20+ ν21k21),                       (3.6) 

де m1, m2, m3, m4, m5 – вагомість кожної групи умов (факторів), визначена 

на основі оцінок експертів; 

k1, k2, k3, k4, k5 – значення коефіцієнта відповідності по кожному 

критерію (визначається експертами за шкалою): 

0 – не має впливу на результативність («НІ»); 

0,25 – має вплив менше, ніж на половину («НІ > ТАК »); 

0,5 – має вплив на половину («НІ = ТАК); 

0,75 – має вплив більше, ніж на половину, але не на 100% («НІ < 

ТАК»); 

1,00 – має повний 100%-вий вплив («ТАК»); 

ν1, ν2, ν3, ν4, ν5 – вагомість кожного критерію, визначена експертами. 

За результатами проведеного аналізу експертами як найбільш 

результативні (табл. Л.7) виділено педагогічні умови: оновлення змісту 

економічних дисциплін і дисциплін циклу професійної підготовки на основі 

міждисциплінарних зв’язків і увиразнення підприємницького складника; 

упровадження інтерактивних форм і методів навчання з метою стимулювання 

позитивної мотивації студентів до підприємництва як моделі поведінки; 

організація квазіпрофесійної діяльності студентів, яка активізує професійну 

взаємодію із споживачами; моделювання в процесі професійної підготовки 

ситуацій підприємництва для активізації діалогової взаємодії учасників 

підприємницької діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин; створення у 

закладі вищої освіти підприємницько-освітнього середовища з метою 

формування у студентів здатності створювати авторські продукти, прагнення до 

успіху, саморозвитку й самореалізації. 

Погодженість думок експертів визначили за допомогою коефіцієнта 

конкордації (згоди) за формулою: 
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де Н – кількість рангів по досліджуваних об’єктах; 

С – сума квадратів відхилень сум рангів по кожному об’єкту від 

середньої суми рангів по всіх об’єктах і експертах, розраховується як: 
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Коефіцієнт конкордації може бути в діапазоні 01 W . При W=0 

погодженість думок експертів відсутня, а при W=1 – погодженість повна. 

Звичайно вважається, що погодженість цілком достатня, якщо 5,0W . 

Результати виявлення ступеню погодженості думок експертів (табл. 

Л.5) підтвердили, що саме визначені експертами педагогічні умови є 

результативними при формуванні підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Виявлення ступеня здатності студентів після закінчення навчання до 

самостійної фахової діяльності дозволило встановити, що 100% викладачів 

вважають повністю готовими, при цьому 83,4% викладачів наголошують на 

тому, що випускники-фахівці сфери обслуговування не готові до фахової 

самореалізації в підприємницькій діяльності. Рейтинг причин такого стану 

неготовності на думку викладачів наведений в табл. 3.1. 

Серед інших причин неготовності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування до самореалізації в підприємництві 17,1% викладачів 
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назвали низький рівень фахової мовної підготовки. Жоден з респондентів не 

поставив під сумнів психологічну готовність науково-педагогічних 

працівників до підготовки студентів до підприємництва (Майковська, 2020ґ). 

Таблиця 3.1 

Рейтинг причин неготовності студентів до самостійної підприємницької 

діяльності (на думку викладачів) 
Причини неготовності студентів на думку викладачів Значимість для 

викладачів, % 

Надлишкова теоретизація знань в процесі навчання 100 

Відсутність практичної готовності викладачів до підготовки студентів 

до підприємництва 

83,1 

Слабкий взаємозв’язок між теоретичною і практичною складовими 

підготовки або його повна відсутність 

68,1 

Недостатність практичної складової підготовки студентів до 

підприємництва 

67,3 

Відсутність в освітньому процесі комунікації між студентами і 

підприємцями 

66,7 

Відсутність в освітньому процесі аналізу реальних проблем бізнесу та 

внесення пропозицій щодо їх вирішення 

65,9 

Відсутність цілісної міждисциплінарної картини підготовки студентів 

до підприємництва 

33,8 

Відсутність фахової готовності викладачів до підготовки студентів до 

підприємництва 

16,4 

Відсутність готовності викладачів до застосування в освітньому 

процесі форм і методів інтерактивної взаємодії 

15,2 

Складено автором за матералами дослідження 

 

Як вихідні умови у процесі дослідження складено рейтинг важливості 

дій ЗВО у формуванні підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування (використовували трибальну шкалу, виходячи з 

логіки, що «3» – це найвищий бал, «1» – найнижчий бал). Рейтинг важливості 

виглядав таким чином: діяльність ЗВО, спрямовану на отримання студентом 

базових знань про підприємництво 50,9% респондентів оцінили трьома 

балами, 49,1% респондентів – двома, жоден із респондентів не оцінив одним 

балом; діяльність ЗВО, спрямовану на практичну підготовку студента до 

підприємництва – 49,1% респондентів оцінили трьома балами, 33,4% – 

двома, 17,5% – одним балом; діяльність ЗВО, спрямовану на розвиток 

особистості студента через підприємництво – 83,4% респондентів оцінили 
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одним балом, 16,6% – двома балами, жоден з респондентів не оцінив трьома 

балами. 

Наведені результати анкетування дозволили констатувати: місію ЗВО 

щодо формування підприємницької компетентності викладачі вбачають у 

теоретичній і практичній підготовці студентів, при цьому менша увага 

приділяється мотиваційно-ціннісній сфері та формуванню психологічного 

портрету майбутніх фахівців. Аналіз опитувань студентів з цього приводу 

має дещо інший вигляд: 70, 4% погоджуються із викладачами і вважають, що 

підприємницьку компетентність можна сформувати на заняттях з профільних 

дисциплін (як-от «Основи підприємництва»); 65,1% майбутніх фахівців 

сфери обслуговування вказують, що підприємницьку компетентність 

доцільніше формувати шляхом участі студентів у конкурсах, чемпіонатах та 

інших заходах неформальної освіти.  

Результати проведеного нами дослідження дозволили зробити 

висновок, що студенти  надають більшої значущості мотиваційно-ціннісній 

сфері та психологічному портрету майбутнього фахівця як суб’єкта 

підприємницької діяльності. Відтак формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування не можна 

розглядати виключно як «пізнавальний процес, як систему педагогічних дій, 

спрямованих на розвиток економічного мислення, а саме – здатності 

засвоювати економічну інформацію, розуміти базові економічні та фінансові 

категорії, приймати обґрунтовані рішення за результатами аналізу цих 

категорій. У процесі формування підприємницької компетентності увага 

повинна приділятись ціннісно-мотиваційному, організаційно-

комунікативному та рефлексивно-вольовому її компонентам» 

(Майковська, 2019ї). 

Принциповість позиції щодо успішного перебігу формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти полягала в коригуванні процесу професійної 

підготовки через зміну позиції студента в навчально-пізнавальній діяльності: 
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студент виступав не тільки як об’єкт, на який спрямований вплив 

різноманітними засобами, а й суб’єктом взаємозалежної діяльності. З цією 

метою нами була розроблена і впроваджена Програма «Молодь в 

підприємництві» (додаток Р), дієвість якої підтверджується результатами 

опитування: 53,3 % студентів зазначили, що результатом участі у проєктах в 

межах Програми є їх особистісний розвиток; 92,5% студентів вважають, що 

їх участь в проєктах в межах Програми з точки зору формування 

підприємницької компетентності для них самих є виправданою та 

ефективною; 79,8% наголосили на остаточно сформованому намірі після 

закінчення навчання у ЗВО зайнятися бізнесом (Майковська, 2020ґ). 

Характеризуючи професійну освіту країн з ринковою економікою, 

Клаудіо де Моура Кастро зазначає, що через труднощі у відповідності 

підготовки кадрів вимогам підприємців важливого значення набуває тісна 

взаємодія між ЗВО та соціальними партнерами (роботодавцями) 

(Кастро, К. де М., 1993). Е. А. Кіуру розглядає соціальне партнерство як 

педагогічну проблему: розвиток інституту соціального партнерства має 

позитивний вплив на формування нової організаційно-педагогічної системи в 

ЗВО, оскільки в ході соціального діалогу між суб’єктами формується 

мотиваційне середовище, в якому учасники педагогічного процесу 

орієнтуються на підготовку справжніх професіоналів і повну реалізацію своїх 

фізичних, творчих, інтелектуальних сил та здібностей у професійній 

діяльності (Киуру, 2000). 

На жаль, в Україні законодавчо закріплене поняття соціального 

партнерства не стосувалось сфери освіти, а розумілось як система 

колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, 

виконавчою владою, що виступають сторонами соціального партнерства у 

ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів. Наразі Закон 

України «Про організації роботодавців» від 24.05.2001 N 2436-III не є 

чинним. 

В. Крючков в своєму дослідженні термін «соціальне партнерство» 

(Крючков, 2000) розглядає як механізм узгодження інтересів двох основних 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012436?ed=2001_05_24&an=8
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012436?ed=2001_05_24&an=8
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суб’єктів незалежних трудових відносин – працівника і роботодавця; 

В. Казаков (Казаков, 2001) як істотну умову якості професійної освіти; 

Г. Борисова (Борисова, 2000) як особливий тип взаємодії ЗВО з усіма 

суб’єктами ринку праці. Серед зарубіжного досвіду інтерес викликає приклад 

соціального партнерства в Німеччині, де відповідальність за якість 

професійної освіти несуть соціальні партнери в особі держави і 

промисловості, які взяли на себе вирішення різних завдань у професійній 

освіті (Ангеловський, 2004, с. 84). 

Результати аналізу доробків науковців щодо визначення 

результативних умов формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування створили підґрунтя для власних 

міркувань і дозволили розглядати педагогічні умови як цілеспрямовано 

створені в середовищі ЗВО обставини, які забезпечують результативність 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування з урахуванням можливостей соціального партнерства 

(додаток П). Організувати формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в контексті їх професійної 

підготовки як системний освітній процес, цілісність якого забезпечується 

інтеграцією дидактичного змісту навчальних дисциплін із цільовими 

орієнтирами аудиторної й позааудиторної квазіпрофесійної та 

квазіпідприємницької діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

можна з урахуванням впливу чинників: оптимізація змісту професійної 

підготовки через увиразнення підприємницького компоненту; перегляд 

організаційних форм і засобів навчання на основі світового та європейського 

досвіду підготовки студентів до підприємництва; фахове та психолого-

педагогічне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та ін. 

Оптимізація змісту професійної підготовки через увиразнення 

підприємницького компоненту передбачає наявність у робочих навчальних 

планах підготовки здобувачів вищої освіти у галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» вибіркової навчальної дисципліни «Основи 
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підприємницької діяльності» та навчальних планах підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» обов’язкової навчальної дисципліни «Торговельне 

підприємництво»; внесення до змістового наповнення навчальних програм 

дисциплін загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки інформації про механізми, форми і способи 

здійснення підприємницької діяльності, методи визначення її економічної 

ефективності й соціальної значущості.   

Перегляд організаційних форм і засобів навчання на основі світового 

та європейського досвіду підготовки студентів до підприємництва  

розглядався через впровадження в межах реалізації Програми «Молодь в 

підприємництві» конкретного ЗВО (додаток Р) позааудиторного спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві», що дозволило 

упорядкувати залучення студентів до світових програм з підготовки до 

підприємництва (Enactus, YEP, Creative Spark тощо) і до проектної діяльності 

та представлення її результатів в курсових й дипломних роботах, на 

численних конкурсах підприємницької тематики («Бізнес-трамплін», 

Всеукраїнському студентському економічному турнірі, «LoNG», 

«TourSystemUkrChallenge» тощо). Програмою спецкурсу передбачені лекції, 

семінари, круглі столи, тренінги, дебати, майстер-класи, конкурси есе, 

копірайтингу та портфоліо, метою і завданням яких є формування мотивації, 

розвиток підприємницьких якостей, ознайомлення із досвідом 

підприємницької діяльності та становлення компетенцій підприємця. 

Спецкурс значною мірою активізує пізнавальну та практичну діяльність 

студентів на основі виявлення їх інтересів, нахилів та здібностей та є рамкою 

побудови і реалізації ЗВО відносин соціального партнерства. Перегляд 

організаційних форм стосується і практичної підготовки майбутніх фахівців 

сфери обслуговування через переведення її у форму квазіпрофесійної та 

квазіпідприємницької діяльності студентів під час комплексної практики 

бакалаврів за професійним спрямуванням у формі навчального тренінгу. 
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Фахове та психолого-педагогічне підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників ЗВО закладене у програмі спецкурсу «Створення 

власної історії успіху в підприємництві», який впроваджувався в межах 

реалізації Програми «Молодь в підприємництві» у ЗВО-базах дослідження 

(ХТЕІ КНТЕУ, ЧТЕІ КНТЕУ, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», ЧНТУ, Академії 

праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків), ХНУ ім. В. Н. Каразіна і СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка) з метою підготовки 34 науково-педагогічних 

працівників до участі в експериментальній роботі. Фаховому та психолого-

педагогічному підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ЗВО сприяла активність означених науково-педагогічних працівників у 

спільноті Facebook «Освітній хаб «Підприємницький інтенсив» (додаток Р). 

Участь у програмі спецкурсу й активність у спільноті Facebook була 

спрямована на розвиток педагогічної рефлексії. 

Вважаємо, що визначені педагогічні умови сприяли реалізації 

четвертого завдання дослідження, забезпечили інтеграцію педагогічних 

впливів та результативність формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у ЗВО, оскільки сумарний ефект 

від їх впровадження був значно вищий, ніж вплив кожної умови окремо. 

Обґрунтування теоретичних засад визначених педагогічних умов дозволило 

спроектувати модель педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування як логічно-

узагальнюючої схеми, що графічно візуалізує цілісність педагогічного 

процесу формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у ЗВО. 

Позитивні результати дослідження дозволяють констатувати: такий 

комплекс педагогічних умов сприяв розробці стратегії формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців, які опановують фах в 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 241 «Готельно-

ресторанна справа» і 242 «Туризм», та є універсальним і може 
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застосовуватись для розробки стратегії формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців, які опановують фах за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а надалі бути 

адаптованим для формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців будь-якої галузі. Спираючись на власний аналіз доробків науковців 

та підтримуючи їх позицію (Майковська, 2018ж), під педагогічними умовами 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування розуміємо сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, 

необхідних і достатніх для виникнення та раціонального стійкого 

функціонування педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. Експериментальні 

дослідження і практичний досвід у ЗВО дозволяють розглядати педагогічні 

умови як «комплекс специфічних внутрішніх і зовнішніх детермінант 

освітнього середовища, які визначають результати процесу формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування й 

створюють можливість досягнення цих результатів». 

 

3.2. Загальнонаукові засади розроблення педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування 

 

Економічна реформа в Україні ставить нові вимоги до особистості 

майбутніх учасників суспільного виробництва й розподілу. В умовах 

становлення економіки знань імплементація положень Закону України «Про 

вищу освіту» (2014) загострює проблему орієнтації молоді на культуру 

підприємництва та організації бізнесу, на підставі чого О. Слободянюк 

стверджує: «Сучасна вища освіта в Україні стоїть перед розв’язанням 

проблеми формування у майбутніх фахівців здатності включатися в 

прогресивні форми економічних взаємовідносин на основі підприємницького 

світогляду» (Слободянюк, 2017б). Відтак надзвичайної актуальності 
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набирають розробка та обґрунтування моделі педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у ЗВО. Діяльність даної педагогічної системи спрямована на 

досягнення цілей, поставлених суспільством; як і кожна система, вона 

характеризується рівнем досягнутих результатів»).  

Сутність моделювання як методу дослідження, зазначає 

О. Ангеловський, знайшла відображення в роботах В. Афанасьєва, 

В. Бєлікова, В. Беспалька, В. Меншикова, І. Новіка, Г. Сєрікова, К. Шеннона 

та ін. Питання, пов’язані з різними аспектами застосування моделі в 

педагогічному дослідженні, розглядалися в роботах В. Алєксєєва, 

Л. Бородкіна, М. Зав’ялової, Б. Миронова, Ю. Павловського, З. Степанова, 

В. Штоффа та ін. (Ангеловський, 2004, с. 118). 

У філософському енциклопедичному словнику під ред. С. Аверинцева 

(Аверинцев, 1989, с. 382) наводиться таке визначення моделі: «Модель (з 

франц. «Modele», лат. «Modulus») – міра, образ, норма), в логіці і методології 

науки – аналог (схема, структура, знакова система) конкретного фрагмента 

природної та соціальної реальності, породження людської культури, 

концептуально-теоретичного утворення тощо (Каткова, 2002, с. 49). 

А. Уйомов визначає модель як систему, дослідження якої є засобом для 

отримання інформації про іншу систему (Уемов, 1971, с. 48). В. Штофф під 

моделлю розуміє уявну або матеріально реалізовану систему, яка, 

відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його 

таким чином, що її вивчення дає нову інформацію про об’єкт (Штофф, 1978).  

Модель, на думку О. Каткової, виконує пізнавальну роль як засіб 

пояснення, передбачення і евристики (Каткова, 2002, с. 49). В експерименті, 

наголошує О. Ангеловський, модель виконує подвійну роль: вона об’єкт 

вивчення (заміщає інший, подібний до неї об’єкт) і експериментальний засіб 

(як засіб пізнання цього об’єкта). Модель дозволяє виділити ті фактори, 

умови, якими дослідник може реально управляти і визначити передбачувані 

взаємовідносини між ними (Ангеловський, 2004, с. 119).  
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Широке використання методу моделювання в педагогічних 

дослідженнях пояснюється різноманіттям його функцій і можливостей. З 

цього приводу Ю. Бабанський слушно зауважує, що моделювання допомагає 

систематизувати знання про досліджуване явище чи процес, показує шляхи їх 

більш цілісного опису, намічає більш повні зв’язки між компонентами, 

відкриває можливості для створення більш цілісних класифікацій 

(Бабанский, 1989).  

З’ясовано, що моделювання активно застосовується для підвищення 

професійної підготовки фахівців різного фаху в усьому світі. Зокрема, 

зазначає Н. Мукан, у Великій Британії, Канаді та США застосовують 

різноманітні моделі, скеровані на підтримку професійного розвитку вчителів 

загальноосвітніх шкіл впродовж всієї фахової діяльності, які поділяються за 

організаційною ознакою (Мукан, 2011). До першої групи належать 

інституціональні моделі професійного розвитку педагогів: школа 

професійного розвитку (professional-development school),  партнерство 

«університет-школа» (university-school partnership), співпраця між різними 

департаментами однієї інституції (inter-institutional collaboration), інтернет-

мережа спілкування між школами (schools` network), інтернет-мережа 

спілкування між учителями (teachers` network), дистанційна освіта (distance 

education). До другої групи належать індивідуальні моделі професійного 

розвитку педагогів: метод кооперативного або колегіального розвитку (co-

operative or collegial development), метод каскаду або генерації (generational or 

cascade model), метод ситуативного навчання (case-based study), метод 

розвитку вмінь і навичок (skills development model), рефлексивний метод 

(reflective practice), метод проектів (project based model), наративний метод чи 

метод розповіді (teachers` narrative), саморозвиток як форма професійного 

розвитку (self-directed development), семінари, майстер-класи, конференції, 

курси seminars, workshops, conferences, courses), спостереження за діяльністю 

видатних учителів (observation of excellent practice), виконання нових ролей 

вчителями (teachers` participation in new roles), портфоліо як форма 
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професійного розвитку (portfolio), прикладні дослідження (action research), 

оцінювання навчальної діяльності учнів (students performance), наставництво, 

коучинг, менторство (supervision, coaching, mentoring). 

Світова економічна наука створила цілий ряд концепцій моделі 

людини, її світогляду і поведінки в ринковій економіці. В Європі залежно від 

засад класифікації існує від трьох до п’яти основних моделей професійної 

освіти і навчання. Виявлено, що Класифікатор Німецького інституту 

економіки праці (В. Ічхорст, Нурія Родрігез-Планас, Р. Шмідл, 

К. А. Зіммерман) містить п’ять моделей систем професійної освіти і 

навчання: 1) професійно-технічні школи; 2) професійні центри підготовки; 

3) традиційне учнівство; 4) дуальна модель, що поєднує навчання в 

навчальному закладі з навчанням на виробництві (фірмі); 5) професійна 

підготовка на неформальних засадах. Поширеною є низка дуальних моделей, 

що поєднують навчання в освітньому закладі з учнівством на виробництві. 

Класифікатор Грейнерта Вольфома-Дітріха (Берлінський технологічний 

університет) виокремлює такі європейські моделі професійної освіти: 

1) традиційне учнівство, 2) професійні школи, 3) дуальна модель; 4) ринково-

орієнтована модель (EU policy in the field of adult learning, 2019). 

Встановлено, що ринково-орієнтована модель як тип професійної 

підготовки прямо визначається регулятивними факторами категорії «праця» і 

кваліфікаційними потребами ринку праці. З одного боку, ця модель 

розрахована на ініціативу кожного мешканця країни, а з іншого – на 

залучення й зобов’язання посередницького та навчального персоналу з 

різних суб’єктів ринку, який зможе кваліфіковано здійснювати професійну 

підготовку відповідно до сучасної ситуації і вимог виробничого сектора. 

Професійна підготовка за даною моделлю є повністю вільною від державного 

впливу і контролю. Її забезпечують суб’єкти ринку, які є провайдерами. При 

цьому отримання загальної та професійної освіти розглядається як необхідна 

складова кваліфікації для виконання робіт певного рівня (EU programme for 

education, training, youth and sport, 2019).  
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Ринково-орієнтована модель використовується в контексті багатомірної 

моделі безперервної освіти на базі Рамки кваліфікацій та кредитів (РКК), яка 

включає в себе дев’ять рівнів. Вхідний рівень призначений для вирівнювання 

можливостей тих, хто не отримав середньої загальної освіти. На ньому 

отримуються кваліфікації: основи професійної діяльності (за конкретними 

напрямами); курси з розвитку математичних навичок, ІКТ, курси англійської 

мови. Здобуття І рівня підтверджується сертифікатом про загальну середню 

освіту; свідоцтвом / сертифікатом / дипломом, які констатують отримання 

професійної кваліфікації в одній або декількох професійних галузях і 

готують до отримання кваліфікації наступного рівня (терміном 1 рік); 

Національною кваліфікацією професійного навчання – НКПН (в основному 

освоюється й оцінюється на робочому місці). На ІІ рівні нарощуються 

отримані раніше кваліфікації; видається сертифікат або диплом Firsts 

(кваліфікація в промисловому секторі); здобувається самостійна кваліфікація 

початкового професійного навчання (включає теорію і виробничу практику; 

здійснюється переважно на робочому місці). На ІІІ рівні нарощуються 

отримані раніше кваліфікації; видається національний сертифікат /диплом 

/свідоцтво (термін оволодіння 2 роки); видається свідоцтво про середню 

освіту поглибленого рівня (A-level) і (AS-level); опановується самостійна 

кваліфікація підготовки до отримання вищої освіти; видається базовий 

диплом у мистецтві й дизайні; цей рівень прирівнюється до міжнародного 

бакалаврату. На ІV-му рівні не тільки продовжується освоєння професійних 

кваліфікацій, але й розпочинається освоєння кваліфікацій вищої освіти; 

видається державний сертифікат про професійну освіту, що прирівнюється 

до першого року бакалаврату (режим часткового навчального навантаження і 

повний робочий день); видається сертифікат про вищу освіту без присвоєння 

ступеня, що прирівнюється до другого року навчання в бакалавраті; 

присвоюється базовий ступінь як самостійна або включена в бакалаврську 

програму кваліфікація (прирівнюється до 2-х років навчання в бакалавраті). 
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З V по VІІІ рівень відбувається опанування програм вищої професійної й 

академічної освіти. 

Виявлено, що наявні у світі моделі поведінки людини в ринковій 

економіці базуються на результатах досліджень А. Сміта, який вперше 

звернувся до розв’язання даної проблеми і визначив три складові у її 

розв’язанні: 1) визначальна роль власного інтересу особи в мотивації 

економічної поведінки; 2) вихідна компетентність суб’єкта в економічних 

питаннях; 3) конкретність ситуації, в якій має проявлятися сформована 

підприємницька компетентність (Сміт, 2001).  

Поширені в світі моделі поведінки людини в ринковій економіці та 

формування доцільних в даних умовах компетентностей дозволили нам в 

попередніх роботах класифікувати вимоги до працівників на основі 

створених єдиних стандартів. Перша: модель SHL (міжнародні стандарти 

управління – фахівець, менеджер, керівник групи). Дана модель передбачає 

формування підприємницьких якостей (бізнес, творчий підхід, рішучість, 

стратегія); якостей керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація 

на якість, переконливість); професійних якостей (спеціальні знання, аналіз і 

вирішення проблем, усна й письмова комунікація); особистісних якостей 

(гнучкість, стабільність, особиста мотивація, міжособистісне розуміння).  

Друга: модель компанії S. Whiddett & S. Hollyford, розроблена на її власних 

матеріалах. Дана модель передбачає формування здатності до розвитку 

бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування ідей); 

спроможності досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, 

постановка цілей); здатності до аналізу – до роботи з інформацією (аналіз і 

прийняття рішень); спроможності роботи з людьми (робота в команді, вплив, 

керування відносинами). Третя: модель Society for Human Resource 

Management (модель для керування колективом). Дана модель передбачає 

формування знань правил ведення бізнесу; персональної дієздатності; 

спроможності до стратегічного внеску; практичних навичок володіння 

технологіями менеджменту. Четверта: модель «Корпоративні фінансові 
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технології». Така модель передбачає формування системного мислення; 

здатності до прийняття рішень; орієнтації на результат; аналітичних 

здібностей; креативності; гнучкості; швидкої й адекватної реакції; здібностей 

до навчання; організаторського таланту; спроможності до делегування 

повноважень; уміння планувати час; навичок управління проектами; 

здатності працювати в команді; спроможності переконувати; здатності 

відстоювати думку; уміння слухати інших; спроможності підтримувати 

зворотний зв’язок; навичок проведення презентацій і переговорів; здатності 

ретранслювати знання й навички (Майковська, 2020ґ).  

Беручи за основу наведені вище моделі поведінки людини в ринковій 

економіці та формування відповідних компетентностей, вважаємо за 

доцільне сформулювати власне робоче визначення. Моделлю педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування будемо вважати описаний знаковими засобами образ 

процесу їх професійної підготовки, який формує здатність як соціальних 

суб’єктів і суб’єктів фаху до цілеспрямованої взаємодії з навколишнім 

середовищем на основі генерування ідей та ініціатив й перетворення їх в 

цінність в різних сферах життєдіяльності з метою забезпечення 

самозайнятості, підвищення власного статусу і добробуту, розвитку сфери 

обслуговування на користь суспільства і держави. Розробка даної моделі 

спирається на відповідні дослідження за означеною темою. 

Потреба у виявленні чинників, які мають вирішальний вплив на 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, визначила звернення до результатів дослідження 

психологічної природи компетентностей та дозволила з’ясувати, Л. Спенсер і 

С. Спенсер за результатами дослідження психологічної природи 

компетентностей ідентифікували їх на: «знаннєві (у формі наявних знань); 

вміннєві (у формі наявних умінь (навичок) та поведінкові (у формі наявних 

мотивів, психофізіологічних якостей, цінностей, установок), – й довели, що 

знаннєві й вміннєві компетентності є «поверховими характеристиками 
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людини» і є видимими, тоді як поведінкові (мотиви, психофізіологічні якості 

та «Я» - концепція) є прихованими, «глибшими», оскільки розташовані «у 

самій серцевині особистості». Цей факт: 1) створив передумови для визнання 

та виведення на один рівень зі знаннями і вміннями поведінкових 

компетентностей особистості як визначальних для забезпечення формування 

підприємницької компетентності; 2) засвідчив важливість урахування в 

процесі моделювання запропонованої Л. Спенсер і С. Спенсер моделі 

«Айсберг», в якій автори виділяють видиму й невидиму частини особистості 

майбутнього фахівця: видима частина представлена знаннями й навичками, 

невидима – мотивами, психофізіологічними властивостями та ступенем 

реалізації «Я» - концепції (рис. 3.1). Модель демонструє, що структура 

особистості є результатом різних видів діяльності особистості (навчальної, 

трудової, професійної), а також прояву її соціальної активності. При 

створенні моделі встановлено, що вирішальний вплив на особистість мають 

навчальна і професійна активність студента (Спенсер, Л., Спенсер, С., 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модель «айсберг» (за Спенсер, Л., Спенсер, С., 2005) 

 

В обґрунтуванні моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

спираємось на адаптивно-розвивальну модель соціалізації М. Лукашевича, 

сутність якої полягає в розгляді соціалізації як взаємодії людини, що триває 
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впродовж життя, з навколишнім середовищем шляхом адаптацій, котрі 

змінюють одна одну у кожній зі сфер життєдіяльності. Кожна адаптація, як 

особлива діяльність людини, пов’язана із засвоєнням чергової нової 

соціальної ситуації (суб’єктивно нової для конкретного індивіда). Вона додає 

соціального досвіду (що об’єктивно існує як елемент культури цього 

суспільства) і таким чином підвищує рівень соціалізації. Подальша 

соціалізація індивіда, наголошує В. Бобров, спираючись на новий, вищий 

рівень, відбувається ефективніше, уможливлюючи його підвищення на 

чергову сходинку соціалізації (Бобров, 2009). 

При розробці моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

нами взято до уваги результати дослідження А. Харківської 

(Харківська, 2012), яка, базуючись на численних доробках вітчизняних і 

зарубіжних психологів і педагогів стосовно компетентнісного підходу до 

підготовки фахівця у ЗВО (В. Байденка) (Байденко, 2005) і Ю. Татура 

(Татур, 2004), дійшла висновку, що підготовка майбутнього фахівця будь-

якого профілю на основі компетентнісного підходу відбувається на чотирьох 

рівнях і забезпечує формування чотирьох типів компетентностей (рис. 3.2). 

На ключовому рівні на базі сформованих до вступу у ЗВО ключових 

компетентностей формуються ключові професійні компетентності. На 

базовому рівні на основі ключових професійних компетентностей 

формуються базові професійні компетентності. На спеціальному рівні на 

основі розвинених базових компетентностей формуються спеціальні 

професійні компетентності та вузько спеціалізовані компетентності, які 

відображають специфіку діяльності фахівців різноманітних профілів.  

Розуміння підходу А. Харківської доповнювалось позицією Л. Кнодель 

(Кнодель, 2006), яка зазначає, що модель педагогічної системи формування 

професійної компетентності спеціаліста сфери туризму має включати три 

основні компоненти: базову підготовку (комунікативні вміння, професійні 

знання, маркетинг, порядок ведення справи, знання правових проблем, 

маркетингове прогнозування, знання особливостей туристської галузі та її 
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тенденцій, стратегічне планування, технічну підготовка), формування мовної 

та цифрової компетентності і формування особистісних якостей (коректної 

дружелюбної поведінки, здатності приймати рішення тощо). Щодо 

формування концепції моделі, базові елементи моделі мають 

підпорядковуються такій логіці: 1) об’єкти засвоєння в процесі підготовки; 

2) вимоги до особистісних якостей майбутнього спеціаліста; 3) вимоги до 

вмінь, навичок і здатності спеціаліста до діяльності. 

 

 

Рис. 3.2. «Трикутник» формування професійної компетентності фахівця (1, 2, 

3.. , n, п+1 – компетентності, що складають відповідний рівень) 

(за Харківською, 2012) 

 

Пошук і впровадження нових підходів до змісту та організації 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування обумовлені логікою професійної діяльності на засадах 

контекстного підходу. Проблемною є доцільність змін в організації процесу 

професійної підготовки, оскільки превалювання компетентнісного підходу на 

даному етапі не змінило її парадигми: загальноприйнята система вищої 

освіти в Україні відповідає так званій Н-моделі: на першому-другому курсі 

бакалаврського рівня відбувається переважно теоретичне навчання і 

вивчаються дисципліни теоретичного спрямування, в той час як практична 
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підготовка сконцентрована на наступних курсах у формі курсового 

(дипломного) проектування та проходження практики за фахом.  

Приходимо до висновку, що «такий стан речей робить не пов’язаними 

між собою в часі, і, як наслідок, у свідомості студентів, теоретичну і 

практичну підготовку майбутнього фахівця й зменшує результативність 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Надмір суто теоретичних знань, не підкріплених практикою, 

призводить до перевантаження освітнього процесу, знижує його 

ефективність і зменшує здатність майбутніх фахівців до адаптації в умовах 

ринку» (Майковська, 2018ґ).  

Розробка моделі педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування актуалізує 

завдання вибору відповідних технологій, методів та форм, визначення 

критеріїв якості та рівнів сформованості, розробки діагностувального 

інструментарію, що може бути раціонально вирішено при застосуванні так 

званої Z-моделі: вона передбачає одночасне вивчення теоретичних дисциплін 

та організацію практичної діяльності студентів, що поступово зміщує 

акценти навчання з теорії на практику з самого початку процесу навчання 

(рис. 3.3). 

Упровадження Z-моделі дозволяє студентам із першого курсу не тільки 

ознайомитися із теоретичним матеріалом, а й зрозуміти, що означає засвоєна 

інформація, які реальні ринкові пропозиції можуть бути сформовані на її 

основі. Актуальність упровадження системи підготовки під назвою «Z-

модель» полягає в тому, що вона дозволяє значно збільшити 

результативність формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування через постійну взаємодію каналів зворотного 

зв’язку; розвиток інтересу до творчості; формування професійного і 

соціального досвіду. Застосування Z-моделі передбачає використання 

інноваційних засобів навчання, ефективних в умовах групової та 

індивідуальної форм роботи на основі відповідної побудови взаємодії 
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викладачів і студентів на суб’єкт-суб’єктному рівні. Z-модель дозволяє серед 

форм активності студентів віддати перевагу квазіпрофесійній діяльності, 

змоделювати цілісні фрагменти навчально-професійної, професійної та 

квазіпідприємницької діяльності.  

 

 

Рис. 3.3. Н-модель і Z-модель організації освітнього процесу 

(за Бельковою,  Лойко, Терентьєвоюй, 2015) 

 

Рішення проблеми формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в межах Z-моделі, запропонованої 

В. Бельковою та ін., реалізовано шляхом залучення студентів до самостійної 

підприємницької діяльності в рамках створення проєктів малих студентських 

підприємств (Белькова,  Лойко, Терентьева, 2015). Дана форма розкрила 

можливість і перспективи набуття навичок працевлаштування шляхом 

самозайнятості; планування, прогнозування, організації і управління 

діяльністю суб’єкта ринку.  

Уточнення структури моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

відбувалось за результатами дослідження О. Ангеловського, в якому 

запропоновано структурно-функціональну модель педагогічної системи 

формування конкурентоспроможного фахівця, оскільки саме вона 

представлена як складна, динамічна система, що складається із структурних 

компонентів (Ангеловский, 2004). 
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Рис. 3.4. Схема структурно-функціональної моделі педагогічної системи 

формування конкурентоспроможного фахівця (за Ангеловським, 2004)  

 

Застосування методу моделювання дозволило О. Ангеловському 

описати об’єкт з точки зору його компонентів і функцій та як результат 

виявити професійні характеристики конкурентоспроможного студента  

(Ангеловский, 2004) Дослідник в запропонованій моделі виділяє п’ять 

підсистем (блоків): цільовий блок (соціальне замовлення), управлінський 

блок, змістовно-технологічний блок, результативний блок (особистість 

конкурентоспроможного студента ЗВО), блок організаційно-педагогічних 

умов (рис. 3.4). 

Цільовий блок, за задумом автора, втілює в собі соціальне замовлення 

на конкурентоспроможного фахівця. Блок організаційно-педагогічних умов 

представлений комплексом організаційно-педагогічних умов, в яких 

здійснюється життєдіяльність системи і які здатні суттєво вплинути на всі 

компоненти системи і систему в цілому. Управлінський блок спирається на 

найважливішу умову – узгоджену діяльність організаційних одиниць та 

координаційних механізмів на різних рівнях професійної підготовки. Він 

складається з таких елементів, як мета, зміст, методи і форми, а також має 
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такі функції: мобілізаційну (спрямовану на активізацію викладацького 

складу), планово-прогностичну (для співвіднесення цілей з основними 

етапами процесу професійної підготовки), організаційно-виконавську 

(орієнтовану на реалізацію моделі за відповідних умов), контрольно-

діагностичну (для аналізу й оцінки інформації), регулятивно-корекційну (для 

підтримки системи формування конкурентоспроможного фахівця на 

заданому рівні). Основу змістовно-технологічного блоку складають процеси, 

які відбуваються при формуванні конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців, і залежать від трьох складових: цілей навчання, змісту навчання та 

організації й управління освітнім процесом. За своєю сутністю змістовно-

технологічний блок процесу розвитку конкурентоспроможності відображає 

технологію цього процесу. Це системне утворення, яке включає: систему 

знань, умінь, навичок; пізнавальний і культурний потенціал учасників 

процесу; форми, методи і засоби навчання; форми та методи організації 

самостійної роботи. Складовою цієї системи є її підсистема позааудиторної 

та самостійної роботи студента (за загальним для всієї групи графіком; 

індивідуальні завдання, розрахунки, відпрацювання, консультації тощо; 

самостійну роботу поза межами ЗВО). 

При моделюванні беремо до уваги думку Ю. Сухарнікова, який 

наголошує, що педагогічна система формування професійних 

компетентностей студентів має відповідати: потребам й інтересам члена 

суспільства на одержання визначеного соціального статусу, адекватного його 

здібностям і компетенціям; потребам і вимогам юридичних осіб в конкретній 

галузі економіки України; потребам і вимогам держави щодо здатності 

членів суспільства до участі в системі соціопрофесійних відносин відповідно 

до духовно-моральних орієнтирів і соціально-правових норм суспільства; 

потребам та інтересам ЗВО щодо підтримки належного рівня якості освітніх 

послуг за оптимальних витрат на реалізацію педагогічного процесу 

(Сухарніков, 2003).  
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Методологічною основою моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування  

з урахуванням думки означених дослідників було визначено такі теоретичні 

положення і принципи: орієнтація професійного навчання на принципи 

безперервності та багаторівневості, гуманізації й технологізації, науковості і 

творчості; спрямованість процесу професійного навчання на формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в 

мінливих соціально-економічних умовах; єдність і взаємозв’язок 

теоретичної, практичної, виробничої та підприємницької підготовки. 

Для уточнення змісту і структури моделі педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, врахування в ній зв’язків звертаємося до започаткованого в 

Європі об’єднаним дослідницьким центром від імені Генерального 

директорату з питань зайнятості, соціальних справ та суспільної інтеграції 

ЄС у січні 2015 р. дослідження EntreComp, результатом якого стало 

створення концептуальної моделі EntreComp (або Рамки EntreComp). 

Зазначена концептуальна модель EntreComp складається із двох 

основних вимірів: трьох сфер компетентностей («Ідеї та можливості», 

«Ресурси» і «Трансформація в дії») та 15 компетентностей, розподілених за 

цими сферами: здатність до виявлення можливостей, креативність, 

спроможність стратегічного бачення, навички оцінювання ідей, етичне та 

обґрунтоване мислення (в сфері «Ідеї та можливості»); самосвідомість та 

самоефективність, мотивація і наполегливість, спроможність до мобілізації 

ресурсів, фінансова та економічна грамотність, здатність до мобілізації інших 

осіб (в сфері «Ресурси»); ініціативність, навички планування та управління, 

навички долання бар’єрів, пов’язаних із неоднозначністю, невизначеністю та 

ризиками, спроможність до співпраці з іншими, здатність до навчання через 

досвід (в сфері «Трансформація в дії). Разом вони є компонентами 

підприємливості як ключової компетентності для всіх громадян 

(Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016). 
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Три сфери компетентностей у Рамці тісно взаємопов’язані між собою: 

підприємливість як компетентність стоїть над усіма трьома. 

15 компетентностей взаємопов’язані та взаємооб’єднані і розглядаються як 

частини одного цілого. Сутність концептуальної моделі EntreComp 

представлена у табл. К. 1 (додаток К), де подано загальний огляд 

концептуальної моделі EntreComp і показано розподіл компетентності 

«підприємливість» на її складові в межах рамки.  

Рамка EntreComp є докладним та всеохопним інструментом з трьома 

сферами компетентностей, 15 компетентностями, 15 підказками, 

45 дескрипторами, трьома рівнями майстерності та 45 результатами 

навчання. Вона подана у табл. К. 2 (додаток К), де відображено складність 

підприємливості як компетентності й унаочнено, що підприємливість як 

компетентність розвивається в процесі діяльності одних суб’єктів з метою 

створення цінності для інших. Прогресія у навчанні підприємливості 

складається з двох аспектів: 1) розвиток щораз більшої автономії та 

відповідальності у втіленні ідей та можливостей для створення цінностей; 

2) розвиток здатності генерувати цінність – від простих і передбачуваних 

контекстів до складних типів середовища, яке постійно змінюється.  

Концептуальна модель EntreComp не передбачає поділу складових 

підприємливості на обов’язкові та бажані. Рамку EntreComp слід розглядати 

як початкову точку і пов’язувати її з певним контекстом використання. 

Результати навчання в межах EntreComp не повинні сприйматися як 

нормативні твердження. Дана модель також не передбачає лінійної 

послідовності кроків суб’єкта у досягненні відповідного рівня майстерності у 

розвитку підприємливості. Натомість вона показує, що межі особистої та 

колективної підприємливості можна розширити, прагнучи щораз більшого 

впливу на створення цінностей. Модель EntreComp не стосується якогось 

конкретного навчального середовища – вона є наскрізною для формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Рамка EntreComp пов’язує 
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підприємливість із визначенням результатів навчання – положень про те, що 

суспільно значимого знає, розуміє і здатний робити суб’єкт.  

Досліджуючи проблему взаємодії освіти, науки і суб’єктів ринку у 

досягненні підприємницького успіху на базі реального сектора економіки, 

Н. Гедулянова називає моделювання доцільним методом для розуміння 

природи підприємницької компетентності молоді, наголошуючи, що модель 

повинна допомагати у напрацюванні орієнтирів при підготовці фахівців 

(Гедулянова, 2018). Для розрахунку наближеної до реальності моделі, за 

твердженням авторки, необхідно враховувати невизначеність креативно-

теоретичного і креативно-практичного етапів формування підприємницької 

компетентності молоді, які обумовлюються творчим процесом народження і 

вдосконалення ідеї, не мають точної кореляції з витратами і часом та 

подаються як стохастичні процеси. Модель формування підприємницької 

компетентності молоді дослідниця розглядає як синергетичну, виходячи з 

розуміння, що синергетика є міждисциплінарним напрямком науки, що 

вивчає загальні закономірності й процеси в складних системах на основі 

характерних для них принципів самоорганізації.  

Модель педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності молоді, розроблена Н. Гедуляновою як синергетична,  

містить: мету і завдання, наукову концепцію міждисциплінарних 

методологічних підходів, етапи, критерії та показники, умови, прогнозований 

результат. Стратегічною метою даної синергетичної моделі є формування 

інноваційного підприємницького мислення молоді. Основні завдання 

полягають у визначенні шляхів, виявленні механізмів і забезпеченні умов 

ефективного формування підприємницької компетентності молоді.  

Ключовими методологічними підходами, на думку Н. Гедулянової, є: 

синергетичний, компетентнісний і ресурсний. Як прогнозований результат 

створення і реалізації синергетичної моделі розглядається особистість 

майбутнього фахівця. 
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У процесі моделювання за базисну ми обрали дослідницьку позицію 

О. Серебреннікової, яка наголошує, що реалізація компетентнісного підходу 

неминуче тягне за собою зміну змісту, форм і методів навчання, що потребує 

виділення в моделі педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності студентів змістового, організаційно-технологічного та 

результативно-оціночного блоків (Серебренникова, 2013). 

у процесі моделювання враховували результати дослідження 

В. Белькової та ін., яка в моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності студентів виділяє такі компоненти: 

цільовий (цілі формування підприємницької компетентності), змістовий 

(зміст професійної підготовки), процесуальний (методи, форми, засоби, що 

використовуються в процесі формування підприємницької компетентності) і 

оцінно-результативний (оцінка рівнів сформованості підприємницької 

компетентності). Кожний з них, залишаючись елементом цілісності, має 

власне змістове наповнення і функціональну своєрідність 

(Белькова, Лойко, Терентьева, 2015).  

Розглянуті як базисні, моделі у процесі розробки педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування сприймались як типові, що не є ідеальними для 

наслідування, а скоріше слугують як усереднений варіант, котрий можна 

розглядати як зразок або приклад.  

Розроблена у процесі дослідження структурно-функціональна модель 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування є відкритою (взаємодіє з іншими 

системами) і динамічною (її змістове й технологічне наповнення постійно 

удосконалюється), охоплює педагогічні умови та включає такі складові 

(рис. 3.5): цільовий блок, який відображає мету (створення педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти), завдання, чинники 

формування, функції та структурні складові підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  
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Рис. 3.5. Структурно-функціональна модель педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти 

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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У моделі відображені методологічні підходи (системний, діяльнісний, 

контекстний, міждисциплінарний, аксіологічний, компетентнісний, 

практико-орієнтований, інституціональний, синергетичний, інтегративний, 

структурний, функціонально-рольовий, праксеологічний, акмеологічний, 

ресурсний) та принципи формування підприємницької компетентності. 

Змістовий блок моделі забезпечує розкриття змісту формування 

підприємницької компететності майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

технологічний блок – розкриває доцільні методи (проблемний, проєктний, 

мозкового штурму, комплексного занурення у квазіпідприємницьке 

середовище); технології (фреймова, CDIO-навчання), форми й види навчання 

та набуття досвіду (тематичні й настановні лекції; методологічні й семінари-

практикуми; індивідуальні проєктні завдання; кейси; MeetUp з 

підприємцями; інтерактивні кейси; компетентнісно орієнтовані завдання; 

CDIO-завдання; конкурси есе, копірайтингу, портфоліо, студентських бізнес-

проєктів; міжнародні програми YEP, Enactus, Creative Spark) на 

виокремлених етапах формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування (когнітивно-формувальному, 

особистісно-розвивальному, рефлексивному, функціонально-діяльнісному). 

Оцінний блок висвітлює критерії, показники, рівні й результати формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Розроблена відповідно до четвертого завдання дослідження, модель 

уточнює особистісні та професійні орієнтири формування підприємницької 

компетентності і розкриває основні компоненти структури підприємницької 

компетентності майбутнього фахівця сфери обслуговування. 

 

3.3. Критерії, показники та рівні сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Інтеграція вітчизняної економіки у світовий економічний простір 

вимагає сформованості у фахівців тих компетентностей, які дозволяють їм 
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швидко адаптуватися до сучасних соціально-економічних умов, гнучко 

реагувати на запити суспільства й фахово само реалізовуватися як суб’єкти 

підприємницької діяльності.  

Складно не погодитись із думкою М. Ткаченка стосовно вимог всієї 

сфери обслуговування щодо компетентності її майбутніх фахівців різного 

профілю, які визначено нормативними документами України до змісту 

професійного навчання, обсягу освітньої підготовки та рівня фахової 

професійної підготовки (Ткаченко, 2018б). Рівень їх професійної придатності 

забезпечується сукупною наявністю загальноосвітніх і спеціальних знань, 

умінь, здібностей, досвіду та трудових навичок, необхідних для виконання 

робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю. Разом з 

організацією та мотивацією праці рівень сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування стає вирішальною 

ланкою в забезпеченні їх конкурентоспроможності на ринку праці. У зв’язку 

з цим – наголошує автор – виникає потреба в категоризації комплексу 

якостей, умінь і здібностей як вимог до успішного здійснення 

підприємницької діяльності в сфері обслуговування.  

Д. Мещеряков зазначає, що суб’єкта господарювання можна визнати 

компетентним у кожній конкретній економічній ситуації за умови, якщо він 

здатний вирішити економічну проблему шляхом ефективних дій. Дослідник 

наголошує, що оцінку підприємницької компетентності доцільно 

здійснювати на основі прояву властивостей, які відображають зміни, що 

відбуваються під впливом зовнішніх чинників. Оскільки кількісно кожна 

ознака знаходить свій вияв у показниках, з їх допомогою можна визначити 

величину зміни ознаки, а, отже, й рівень компетентності. При цьому автор 

зазначає, що недостатня розробленість і обґрунтованість властивостей є 

однією з основних причин, що ускладнюють оцінку компетентності суб’єктів 

господарювання на практиці (Мещеряков, 1999). 

Посилаючись на структуру особистості, запропоновану К. Платоновим, 

І. Травін  на основі комплексного підходу більш чітко формує вимоги до 
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фахівця: 1) сформованість професійної спрямованості (професійної 

мотивації, орієнтації на професійне удосконалення, колективістської або 

індивідуалістичної спрямованості в освоєнні професії, спроможності до 

самооцінки); 2) наявність професійного досвіду (уявлення про професію, 

присутність професійно важливих якостей; 3) особливість протікання 

психічних процесів (когнітивних та  емоційних); 4) біопсихічні властивості 

(темперамент) (Травин, 2003). 

О. Ангеловський однією із якостей особистості, яка виражає аспект 

взаємовідносин між нею і суспільством, вважає конкурентоспроможність 

(Ангеловский, 2004). Стосовно цього, О. Ангеловський пропонує такий 

перелік функціональних і особистісних якостей, які можуть її забезпечити: 

1) високий професіоналізм і компетентність; 2) фундаментальна теоретична і 

практична підготовка; 3) висока адаптивна здатність, пов’язана з готовністю 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 4) розвинуті комунікативні 

здібності; 5) установка на свідому професійну творчість та інноваційність; 

6) наявність економічної та підприємницької свідомості, організаційних 

здібностей, прагнення і готовності до ризику, до фінансової, юридичної та 

іншої відповідальності за результати власної праці); 7) моральне виховання і 

розвиток особистісних якостей. Погоджуємось із Ф. Хайеком, який зазначає, 

що саме конкурентоспроможність дозволяє особистості самостійно будувати 

власний життєвий порядок (Хайек, 2004). Наголошуємо, що соціальне 

замовлення до системи професійної освіти на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців є наслідком розвитку малого 

підприємництва, який вимагає підготовки фахівців, здатних самостійно 

створювати робочі місця та реалізовувати принцип самозайнятості.  

Розв’язуючи проблему критеріїв, показників та рівнів сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

звертаємося до переліку якостей особистості фахівця. При цьому виходимо з 

результатів дослідження П. Канівця, який розглядає якість фахівця як 

об’єктивно існуючу сукупність властивостей і характеристик, що визначають 
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особу як фахівця певної професії (Канивец, 2004). Аналіз інших літературних 

джерел дозволяє під якістю фахівця розуміти сукупність властивостей, які 

дозволяють фахівцю кваліфіковано виконувати професійну роботу 

відповідно до спеціальності, фахово самореалізовуватись і за потреби 

своєчасно змінювати професію. 

Важливість сформованості й розвинутості відповідних рис в 

особистості фахівця, що є суб’єктом підприємницької діяльності, 

підтверджується й відповідною статистикою: за даними досліджень CEUME, 

65% представників бізнесу вважають, що найважливішими рисами молодого 

спеціаліста є бажання працювати, ініціативність, чесність, порядність та 

відданість компанії, 19% – навички аналізувати та узагальнювати, 

виконувати певні професійні функції, 16% – наявність спеціалізованих знань 

та відповідних функцій. 

Г. Матукова висуває більш чіткі вимоги до особистісних характеристик 

успішного підприємця, серед яких загальні особистісні якості 

(комунікабельність, працездатність, наполегливість, моральність, 

креативність, активність, організованість, самовладання, спостережливість) 

та характерні риси особистості (схильність до організаторської діяльності; 

здатність до емоційно-вольового впливу та підприємницьке чуття 

(практичний розум, психологічний такт) (Матукова, 2015б). 

Виходячи з думки, що спеціальності галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» належать 

до розряду соціономічних (тобто типу професій «людина – людина»), беремо 

до уваги результати дослідження С. Кожушко, яка, спираючись на доробок 

О. Смирнової, яка висуває такі вимоги до якостей працівників сфери 

обслуговування: вміння встановлювати та підтримувати ділові контакти; 

розуміти стан іншої людини; розбиратися у взаємовідносинах; знаходити 

спільну мову з людьми; здатність впливати на них; мати добру пам’ять; 

виявляти витримку, терпіння, спокій і доброзичливість (Кожушко, 2014). 

В. Шадриков, посилаючись  на класифікацію  Є. Клімова,  зазначає, що 
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загальними якостями фахівців соціономічних професій є: спрямованість на 

міжособистісні відносини; високий рівень комунікативності; емпатія; 

здатність адекватно сприймати й оцінювати людей; чіткість і виразність мов-

лення; вміння володіти собою і впливати на інших; витримка, такт; організа-

ційні вміння (Шадриков, 2010). 

Стосовно вимог сфери обслуговування до компетентності її майбутніх 

фахівців вважаємо за потрібне як фундаментальну навести думку 

С. Кожушко, відповідно до якої організація зв’язків між фахівцями (в даному 

випадку – сфери обслуговування) та клієнтами (споживачами товарів та 

послуг) відбувається у формі реалізації опосередкованої професійної 

взаємодії (Кожушко, 2014). взаємодія у сфері обслуговування має 

діалогічний характер: вона можлива виключно на засадах діалогічних 

відносин між людьми. Діалогічний принцип взаємодії є психологічною 

підставою співробітництва. Відтак суб’єктам взаємодії у сфері 

обслуговування необхідно набути рис «інтеркультуральної» особистості: 

мати сформовану мотивацію до міжкультурної взаємодії, стати «своїм» в 

іншій культурі, бути здатним працювати у міжкультурних «командах», 

здійснювати комунікацію і проводити переговори у міжкультурному 

середовищі. Погоджуючись із С. Кожушко, робимо спробу зафіксувати 

кваліфікаційні вимоги до майбутніх фахівців сфери обслуговування і 

констатувати, що діяльність з надання послуг потребує готовності 

ризикувати і брати за це на себе відповідальність; здатності передбачати і 

прораховувати всі можливі варіанти дій; наявності бажання служити своїй 

справі; присутності в структурі особистості чесності, надійності, вірності 

даному слову, ініціативності, кмітливості, рішучості, завзятості, 

цілеспрямованості, навичок лідерства, відповідальності. 

На думку І. Лантуха, в сучасних умовах господарювання вельми 

актуальною стає соціальна відповідальність, оскільки пов’язана із такими 

категоріями моралі, як шляхетство, надійність, відкритість та етика 

успішного бізнесу. Як зазначає дослідник, підприємницька етика спирається 
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на властиву їй систему цінностей: базовими в цій системі є доброчесність, 

сумлінність (integrity), обов’язкове виконання обіцянок (promise – keeping), 

надійність (fidelity), порядність (fairness), публічна підзвітність 

(accounttability). Значну соціоморальну значущість мають такі цінності етики 

підприємницького бізнесу, як турбота про інших, доброзичливість, 

надійність – саме вони утворюють ядро етичних кодексів всесвітньовідомих 

підприємницьких корпорацій (Лантух, 2019). 

Як потенційна сфера бізнесу, галузь із надання туристичних і готельно-

ресторанних послуг характеризується дуже специфічними рисами: послуги 

цієї галузі не існують до моменту їх надання, а відтак спостерігається 

нерозривність процесів виробництва і споживання послуг, протягом чого 

споживачі й підприємці вимушені брати участь і різних етапах взаємодії. 

С. Кожушко слушно зауважує, що послуга як специфічний товар надає суто 

суб’єктивного забарвлення цьому процесу – взаємодія щодо їх виробництва і 

споживання в своїй основі має за домінанту суб’єктивний людський чинник 

(Кожушко, 2014). Це означає, що рівень якості послуг в готельно-

ресторанному і туристичному бізнесі залежить від рівня фахової підготовки 

підприємця, який їх надає.  

Потреба у визначенні рівня сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування акцентує увагу на 

дослідженні М. Льовочко (Льовочко, 2009), в якому окреслені такі вимоги до 

майбутніх підприємців: 1) здатність по-новому мислити, генерувати 

інноваційні бізнес-ідеї, перетворюючи їх в нові технології з метою отримання 

доходу; 2) уміння здійснювати пошук нових ринкових можливостей; 

3) здатність оперативно оцінювати перспективи нових ринкових 

можливостей, економічні та соціальні умови підприємницької діяльності; 

4) здатність працювати в умовах невизначеності; 5) здатність розробляти 

бізнес-плани створення і розвитку нових організацій, напрямків діяльності, 

продуктів; 6) здатність до прийняття рішень та їх наслідків; 7) здатність 

формулювати цілі й перемикатися на альтернативні стратегії їх досягнення; 
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8) розуміння суті проблеми та вміння знаходити її рішення в стандартних і 

нестандартних ситуаціях; 9) здатність налагоджувати зв’язки і здійснювати 

комунікацію; 10) уміння контролювати використання ресурсів та їх 

раціональний розподіл; 11) уміння створювати з різних учасників ділові 

мережі; 12) здатність привертати до себе увагу; 13) готовність ризикувати, 

вміння керувати ризиком; 4) готовність до особистого і професійного 

саморозвитку; 15) здатність до критичної оцінки власних переваг і недоліків. 

З урахуванням особистісних якостей, властивостей і компетентностей 

нами здійснена спроба визначення критеріїв підприємницької 

компетентності, які можуть бути закладеними у кваліфікаційних вимогах, 

правових та галузевих актів з питань підприємництва і підготовки до 

підприємницької діяльності, а також виявлення різниці між дефініціями 

«підприємливість» і «підприємницька компетентність», оскільки обидві 

наявні в науковій літературі за темою дослідження і законодавчих актах. 

В попередніх дослідженнях нами виявлено, що підприємливість 

громадян як одна з провідних умов реалізації реформ і суттєва ознака 

оновлення суспільства стала об’єктом і предметом досліджень багатьох 

вітчизняних і закордонних вчених (О. Агєєв, В. Беспалов, Р. Брокгауз, 

А. Гельбак, В. Кузін, Г. Назаренко, А. Омаров, Р. Хізрич та ін.). Як 

властивість особистості, підприємливість спирається на вроджені задатки, які 

в наукових джерелах залежно від галузевої належності називаються по-

різному: «схильність до обміну» (А. Сміт), «додаткова властивість» 

(Г. К. Гінс), «здатність до матеріального самозабезпечення» (Д. Кітова), 

«економічна самоефективність» (І. Котова) (Майковська, 2020ґ). Внутрішня 

будова підприємливості передбачає наявність: почуття часу (спроможності 

виявити момент, коли безперервно мінлива господарська ситуація може 

спрацювати в потрібному напрямку); почуття небезпеки (яка може 

загрожувати діловим зусиллям); почуття слабкої ланки в ланцюзі 

економічних подій; уміння ризикувати (своєчасно приймати необхідні 

рішення у невизначених господарських ситуаціях); готовність взяти на себе 
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відповідальність за невдалі наслідки прийнятих рішень; здатність не 

розгубитися у випадку невдачі, винести позитивний урок з помилок і 

оперативно виправити становище. У більшості робіт, присвячених цій 

проблемі, у підприємливості як єдиній інтегративній якості особистості 

об’єднуються всі підприємницькі якості. О. Чарушина зазначає, що у 

визначенні підприємливості В. Кузіна наголошується, що підприємливість 

містить елементи новизни і реалізується в діяльності, орієнтованій на 

прийняття і реалізацію високоефективних рішень (Чарушина, 2006). 

В. Беспалов визначає підприємливість як активність, ініціативність, творчість 

працівників, спрямовані на підвищення якості і ефективність прийнятих 

рішень (Беспалов, 1985). У наведених визначеннях домінує економічний 

зміст підприємливості. 

У соціальній психології підприємливість розглядається в двох 

аспектах: як властивість особистості і як умова сучасного управління. Вона 

проявляється не тільки у сфері бізнесу, а й у генеруванні ідей в науці, 

розробці винаходів, у культурній творчості, в політичній діяльності тощо, 

коли людина не займається підприємницькою діяльністю професійно. Маємо 

зазначити: саме вміння поставити нестандартну ідею і втілити її в життя 

відрізняє підприємливу людину від звичайної, що проявляється в ситуації, 

яка характеризується оригінальністю та непередбачуваністю (Р. Брокгауз, 

І. Луньова, А. Омаров, І. Родак, Р. Хізрич та ін.) (Майковська, 2019ї). О. 

Чарушина підкреслює, що підприємливість за П. Блонським і 

Н. Половниковою є скріпленням соціального та індивідуального, що з одного 

боку виражає відмінності й несхожість кожної людини, а з іншого – 

характеристику такого рівня її розвитку, досягнувши якого вона може 

досягти лише як соціально-активна особистість (Чарушина, 2006). За 

результатами власних досліджень Н. Мурадова вказує на два можливі прояви 

підприємливості: 1) виражається у реалізації підприємницьких ідей; 2) 

другий – у їх генеруванні (Мурадова, 2013). 
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На думку А. Омарова, з якою погоджується В. Лаврик,  

підкреспідприємливою може вважатися людина, яка мислить гнучко, 

масштабно і перспективно; є енергійною; здатна проявляти наполегливість у 

реалізації рішень; готова йти на ризик (Лаврик, 1992). Р. Хізрич підкреслює, 

що підприємливість характеризується незалежністю мислення, його 

нестандартністю, почуттям господаря своєї долі, здатністю йти на ризик 

(Хизрич, Питерс, 1992). У дослідженнях В. Кузіна зазначається, що 

підприємливість має індивідуально-особистісний характер, проявляючись 

лише в певних економічних, соціальних, політичних, правових ситуаціях 

(Кузин, 1991). Е. Телєгіна вважає, що підприємливість відображає особливу 

суспільну якість людини і впливає на її здатність як соціального суб’єкта до 

цілеспрямованої взаємодії з середовищем, вказує на підприємливість як рису, 

що базується на потребах та інтересах особистості, проявляється у формі 

більш-менш енергійної самодіяльності, спрямована на перетворення різних 

сфер дійсності особистості й самої особистості як суб’єкта (Телегина, 1994). 

Е. Глущенко та ін. під підприємливістю розуміє універсальну складну 

властивість, що охоплює ініціативність, енергійність, гнучкість, схильність 

до ризику, спритність, розглядаючи її як узагальнене вираження набору 

якостей, якими повинен володіти підприємець (Глущенко, Капцов, 1996). 

У наших дослідженнях, що базуються на попередніх розвідках, 

присвячених проблемі формування підприємливості як професійно-ділової 

якості багатьма дослідниками (В. Беспалов, В. Зябкін, Л. Кудряшова, 

В. Маріщук та ін.) підкреслюється її інтегративна природа: підприємливість 

розуміється і як сукупність властивостей, і як окрема властивість. Таке її 

розуміння ґрунтується на філософському положенні про те, що 

інтегративність обумовлена психологічною структурою особистості: будь-

яка риса, властивість особистості є продуктом якостей системи більш 

низького рівня (Майковська, 2020ґ). 

Д. Коняєв розглядає підприємливість як інтегративну якість 

особистості, що виражається в позитивному мотиваційному ставленні до 
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нововведень; в оперативному самостійному і творчому вирішенні завдань; 

що виявляється в активності, ініціативності, відповідальності, здатності йти 

на ризик (Коняев, 1999). О. Чарушина визначає підприємливість як 

інтегративну властивість особистості, яка забезпечує досягнення мети і 

успіху в певних економічних, соціальних, політичних, правових ситуаціях, 

коли індивіду необхідно висунути ідею і втілити її в життя. Підприємливість 

як інтегративна якість особистості має свій склад і структуру. Дослідниця 

наголошує, що поняття «структура» К. Платоновим і Н. Овчинниковим 

визначається як єдність елементів, їх зв’язків і цілісності. Структурний підхід 

передбачає розгляд особистості не тільки з точки зору набору певних 

властивостей, а й відносин між ними (Чарушина, 2006).  

Проведені розвідки дозволили з’ясувати, що у джерелах мають місце 

різні наукові уявлення про сутність і структуру підприємливості, й кожен з 

дослідників пропонує свій набір властивостей особистості, що характеризує 

підприємливість. На думку І. Сасової та ін., ядро системоутворюючих 

компонентів підприємливості складають 8-10 якостей (Сасова, Аменд, 1988). 

У дослідженнях Л. Міхальової підприємливість класифікується поряд з 

ініціативністю, цілеспрямованістю, наполегливістю, проте названі 

властивості доречніше було б визначити як складники підприємливості 

(Михалева, 1995). Н. Чигиринська до структури підприємливості додає «над-

професійні» (загальні) якості особистості (самостійність, відповідальність, 

комунікабельність) і підкреслює суто професійні якості підприємця 

(делегування повноважень, чіткі цінності, передбачення та ін.) 

(Чигиринская, 1995). Д. Коняєв складниками підприємливості вважає такі 

особистісні якості, як схильність до ризику, упевненість у собі, рішучість, 

цілеспрямованість, самостійність, творчість, організаторські здібності, 

організованість, комунікабельність (Коняев, 1999).  

Дефініція «підприємливість», за твердженням дослідників, означає 

здатність особи втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі аспекти, як 

креативність, потяг до інновацій і вміння ризикувати, а також здатність 
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планувати заходи і реалізовувати їх. Ця компетентність є базовою для 

щоденного приватного, суспільного і професійного життя особи, вона 

перетинається з усвідомленням етичних цінностей. Нижче наведені необхідні 

знання, уміння й установки, пов’язані з цією компетентністю.  

На думку А. Гельбак, знання як надважливий складник 

підприємливості забезпечують здатність особи ідентифікувати доступні 

можливості в особистій, професійній або економічній діяльності. Уміння з 

точки зору А. Гельбак забезпечують проактивне управління проектами, 

ефективне представлення і ведення переговорів, реалізацію відповідних 

здібностей як в індивідуальній роботі, так і в співпраці з колективом. 

Підприємницька установка, як наголошує А. Гельбак, характеризується 

ініціативністю, активністю, незалежністю й інноваційністю в особистому, 

суспільному і професійному житті; вона формує мотивацію й надає рішучості 

у реалізації особистих і спільних цілей, забезпечує соціальну активність.  

Окресливши структуру підприємливості, А. Гельбак зазначає, що її 

можна і потрібно розвивати, попередньо діагностувавши наявність чи 

можливу відсутність. Робота в даному напрямку має бути спрямована на 

утвердження бажаної поведінки (Гельбак, 2017).  

Результати аналізу наукових філософських джерел дозволяють 

визначити єдність структури і функцій підприємливості як цілісного явища 

Ю. Жадаєв (Жадаев, Жадаева, 1999) у своїх дослідженнях виділяє такі 

функції підприємливості: інноваційно-прагматичну (створення молоддю 

суб’єктивно нових форм діяльності, орієнтованих на досягнення найвищого 

результату); стимулюючу (підприємливість виступає як сила саморозвитку 

особистості); захисну (відстоювання власних інтересів, утвердження свого 

«Я», динамічна єдність соціального та індивідуального); активізуючу 

(підприємливість підвищує загальний тонус життєдіяльності); комунікативну 

(забезпечує взаємодію індивіда з оточуючим і соціальним середовищем). 

Погоджуючись із Ю. Жадаєвим, вважаємо за доречне до наведеного переліку 

функцій підприємливості додати прогнозуючу, яка виражається в умінні 
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прораховувати наперед результати своєї діяльності, передбачати наслідки 

своїх рішень і оцінювати ризики. Узагальнення підходів до сутності 

підприємливості дозволяє визначити підприємливість як інтегративну 

властивість особистості, яка забезпечує досягнення мети і успіху в певних 

економічних, соціальних, політичних та правових ситуаціях, розв’язання 

котрих можливе шляхом генерування ідеї та втілення її в життя. у результаті 

аналізу яскраво проявляється соціальна сутність підприємливості, оскільки 

соціальна сутність людської природи не передається у спадок від батьків 

дітям: ініціативність, самостійність, відповідальність не є вродженими 

якостями. Вони формуються і розвиваються в суспільстві як результат 

спільної діяльності. Таким чином, створивши відповідні умови, можна 

управляти процесом формування і розвитку підприємливості. 

Необхідно відзначити, що формування та розвиток будь-якого якості 

особистості неодмінно має на меті не тільки чітко виявити і зафіксувати 

зміни, що відбуваються в даному процесі, а й визначити ступінь якості 

зафіксованих змін в момент дослідження, що дозволяє встановити рівень 

розвитку досліджуваної якості. Відтак для успішного формування 

підприємливості в дослідженні нами виявлено критерії її сформованості – 

показники, за якими можна судити, наскільки в кожної конкретної особи 

сформовані основні компоненти підприємливості (Майковська, 2020ґ).  

Загальновідомо, що критерій є мірилом будь-якого явища і дозволяє 

визначити його рівень. Стосовно підприємливості, під критеріями будемо 

розуміти ознаки, на підставі яких можна здійснити її оцінку та визначення 

стану її сформованості. Наразі проблема полягає в тому, якими засобами і 

методами можна здійснити дане вимірювання: в умовах запровадження 

компетентнісного підходу, який базується на результатах навчання, ні бальна 

тестова система, ні шкільна оцінна не є адекватними даному завданню. В 

даному контексті інтерес викликає підхід, запропонований М. Вудкоком і 

Д. Френсісом, відповідно до якого такими критеріями є: 1) здатність 

особистості до творчого вирішення підприємницьких завдань; 2) навички і 
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вміння вирішення проблем економічного характеру (Вудкок, Френсис, 1991). 

Зазначений підхід передбачає ідентифікацію підприємливості за чотирма 

рівнями (в напрямку зростання): 1) рутинний (на ньому потреба в творчому 

підході відсутня, оскільки всі процедури заздалегідь запропоновані); 

2) селективний (є потреба в частковій ініціативі та свободі дій в певних 

межах; результативність залежить від здатності особистості вибирати 

напрямок дій з максимальною ймовірністю, що саме він виявиться 

прийнятним); 3) адаптаційний (є потреба у прийнятті творчого рішення, яке 

може виявитись абсолютно новим, створює додаткові труднощі; успіх 

залежить від ініціативності особистості та її здатності зробити прорив у 

невідоме); 4) інноваційний (є потреба у пошуку способів розуміння 

абсолютно несподіваних проблем, вирішення яких вимагає розвитку в особи 

здатності мислити по-новому). 

Рівні сформованості підприємливості як якості особистості дослідник 

Н. Чигиринська (Чигиринская, 1995) оцінює на підставі сформованості в її 

структурі двох компонентів: мотиваційного і змістовно-операційного. При 

вивченні змістовно-операційної сфери як єдиний критерій для визначення 

рівня сформованості підприємливості нею вибрано вільне застосування знань 

для організації діяльності, в процесі якої може проявлятися підприємливість. 

М. Умутбаєв для визначення рівня підприємливості розробив три 

основні критерії (когнітивний, мотиваційний та операційно-діяльнісний) і за 

повнотою їх прояву оцінив рівень її сформованості. Когнітивний критерій 

передбачав виявлення знань з основ підприємництва та усвідомлення 

залежності свого успіху від розвитку суспільно-економічних відносин. 

Мотиваційний критерій виявляв прагнення до участі в конкретних видах 

діяльності, спрямованість на досягнення результатів, ставлення до ресурсів, 

які сприяють досягненню поставленої мети. Операційно-діяльнісний 

критерій оцінював активність участі в пошуку шляхів реалізації своїх 

інтересів і здібностей через реальне включення в різні види діяльності, прояв 

ініціативи, здатність йти на обґрунтований ризик, прояв діловитості, 
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ощадливості, відповідальності, наявність економічного типу мислення 

(Умутбаев, 1997). 

Беручи до уваги досвід Н. Чигиринської, М. Умутбаєва та ін., 

результати дослідно-експериментальної роботи робимо спробу визначити 

такі критерії сформованості підприємливості: ціннісно-мотиваційний, 

творчий і діяльнісний. 

Ціннісно-мотиваційний є інтегративним критерієм, що опосередковано 

проявляється в інших та виражається в зміні ставлення особи до інших 

людей, до себе, до підприємницької діяльності. Показниками вираженості 

даного критерію є рівень сформованості таких рис особистості, як 

відповідальність, цілеспрямованість, комунікативність, рішучість. 

Творчий критерій виражається в здатності особистості генерувати ідеї, 

її спроможності виявити можливості отримання вигоди (зиску), не помічених 

іншими особами. Показниками цього критерію є ступінь вираженості 

ініціативності, винахідливості, креативності. 

Діяльнісний критерій відстежується через фактичну участь особистості 

в спеціально-організованій підприємницькій діяльності. Його показниками є 

прояв самостійності, рівень розвитку організаторських якостей, здатність до 

ризику. 

З метою реалізації ідеї, що підприємливість необхідно розвивати, а 

підприємницьким умінням, знанням та установкам вчитися, у січні 2015 р. 

Об’єднаним дослідницьким центром від імені Генерального директорату з 

питань зайнятості, соціальних справ та суспільної інтеграції ЄС було 

започатковане дослідження EntreComp (Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den 

Brande, 2016) з метою побудови зв’язків між сферами освіти та праці через 

краще розуміння та підтримку підприємливості в Європі. Місією EntreComp 

є сприяння обміну досвідом між країнами і досягнення позитивного впливу 

на мобільність, здатність до працевлаштування та активну участь громадян у 

суспільстві й економіці. Формуючи загальне підґрунтя для ініціатив, 

пов’язаних з просуванням підприємливості як компетентності, EntreComp 
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сприяє вивільненню потенціалу європейців до участі у всіх сферах життя 

суспільства через втілення ідей у дії. Дослідження мало на меті виконання 

таких завдань: 1) визначення ключових компонентів підприємливості як 

компетентності; 2) опис цих компонентів для розробки спільної 

концептуальної моделі навчання підприємливості;  3) створення системи 

результатів навчання, щоб мати змогу визначити, що повинні знати, розуміти 

та бути здатні робити громадяни Європи, аби демонструвати певний рівень 

майстерності в компетентності «підприємливість». 

За результатами дослідження підприємливість характеризується як 

«наскрізна компетентність, яка застосовується у всіх сферах життя: від 

піклування про власний розвиток до активної участі у житті суспільства, 

входження (повторного входження) на ринок праці як працівника або 

самозайнятої особи, а також до заснування будь-якого підприємства 

(культурного, соціального чи комерційного характеру)» 

(Bacigalupo, Punie, Van den Brande, 2016). Дане поняття випливає з широкого 

визначення підприємливості, яке ґрунтується на створенні культурної, 

соціальної чи економічної цінності. Воно охоплює різні види 

підприємництва. Поняття підприємливості стосується окремих осіб і груп та 

означає створення цінності у приватному, публічному й інших секторах, а 

також у будь-якому гібридному поєднанні трьох вищевказаних. Поняття 

підприємливості є нейтральним стосовно сфер діяльності: будь-яка особа 

може виходити з ідей та можливостей з метою генерування цінності для 

інших у будь-якій сфері діяльності та будь-якому можливому ціннісному 

ланцюжку.  

У широкому розумінні підприємливість можна визначити як здатність 

втілювати ідеї, що генерують цінність, в певні дії. Це наскрізна ключова 

компетентність, необхідна кожному громадянину для самореалізації та 

розвитку, активної громадянської позиції, суспільної інтеграції та зайнятості 

у суспільстві, що ґрунтується на знаннях. У матеріалах дослідження 

EntreComp прямо наголошується: «Підприємливість – це коли Ви 
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користуєтесь можливостями та ідеями і втілюєте їх у цінність для інших. 

Створена таким чином цінність може бути фінансовою, культурною або 

соціальною».   

Концептуальна модель EntreComp (або Рамка EntreComp) складається з 

двох основних вимірів: трьох сфер компетентностей  та 15 компетентностей, 

розподілених за цими сферами. Разом вони є компонентами підприємливості 

як ключової компетентності для всіх громадян. 

Рамкою передбачені 4 рівня створення цінностей (основний, середній, 

вищий та експертний) і 45 результатів навчання, що їм відповідають. 

Відповідно кожен рівень поділяється на два підрівні, наведені в додатку К. 

На основному рівні цінність створюється за зовнішньої підтримки; на 

середньому – зі щораз більшою автономією; на вищому – розвивається 

відповідальність за втілення ідей в дії. «На експертному рівні створена 

цінність має значний вплив на свою еталонну сферу використання. 

Створення цінності та навчання підприємливості можуть здійснюватися у 

будь-якій сфері життя» (Bacigalupo, Punie, Van den Brande, 2016). Модель 

поступу EntreComp не стосується якогось конкретного середовища, зокрема 

середовища формальної освіти. Зосереджуючись на розвитку 

підприємливості через фактичне створення цінності, модель поступу 

розбиває кордони між освітою, зайнятістю та участю у житті суспільства. 

Тому дана модель є наскрізною для середовищ формального, неформального 

та інформального навчання. 

Рамкою EntreComp розвиток підприємливості пов’язаний із 

визначенням результатів навчання – тверджень про те, що знає, розуміє і 

здатний робити суб’єкт після закінчення навчання.  

Оскільки підприємливість пов’язана зі створенням цінності, яка не 

існувала до початку навчання підприємливості, існує певна проблема у 

визначенні системи фіксованих та завчасно сформульованих показників для 

оцінки результатів навчання. Однак позиції щодо результатів навчання 

вважаються надзвичайно важливими для дієвості рамки, тому що нами в 
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попередніх дослідженнях встановлено, що вони «розроблені як еталони для 

різних цілей: їх можна використовувати у секторі формальної освіти та 

виховання для розробки навчальних планів; у контексті неформального 

навчання вони можуть надихати на створення програм, спрямованих на 

сприяння підприємливості всередині організацій» (Майковська, 2020ґ). У 

галузі вузькоспеціалізованої педагогіки вони придатні для запровадження 

інноваційних методів оцінювання та типів навчального середовища, які 

сприяють ефективному навчанню підприємливості.  

Загальна таблиця EntreComp, представлена в додатку К, демонструє 

три сфери та всі 15 компетентностей і розвиває їх на трьох рівнях 

майстерності, які можуть бути застосовані до всіх громадян: основний, 

середній та вищий рівні. За своїм визначенням експертний рівень передбачає 

рівень майстерності, який є вищим від середнього, більше залежить від 

контексту і, як наслідок, не представлений у загальній таблиці докладно. 

Загальна таблиця складається з дескрипторів, які передають суть різних 

рівнів майстерності. Її мета полягає у наданні широкій спільноті загального 

уявлення про Рамку EntreComp. 

Результати навчання у межах Рамки EntreComp не повинні 

сприйматися як нормативні твердження, що мають бути безпосередньо 

перенесені у фактичну навчальну діяльність або використані для оцінювання 

діяльності конкретної особистості. За своєю сутністю вони є підґрунтям для 

розробки індикаторів продуктивності. Переважна більшість результатів 

навчання сформульована від першої особи однини, проте йдеться також, що 

суб’єктом навчання підприємливості може бути група осіб (додаток К). 

Модель не зобов’язує кожну особу досягати найвищого рівня 

майстерності у всіх 15 компетентностях або мати однаковий рівень 

майстерності за всіма компетентностями, однак передбачає, що 

підприємливість як компетентність складається з 15 структурних блоків. Для 

зручності в моделі компетентності пронумеровані, але порядок, у якому вони 

представлені, не означає послідовності процесу їхнього набуття чи їх 
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ієрархію: жодний елемент у структурі підприємливості не є першим і жодний 

з них не є важливішим за інші. Модель EntreComp не передбачає поділу 

складових підприємливості на обов’язкові та бажані. Залежно від 

поставлених завдань, що визначають контекст освітнього процесу, деяким 

ключовим компонентам підприємливості може приділятися більше уваги, 

іншим – менше або порядок їх набуття може бути змінений.  

Модель EntreComp не є директивною, вона уможливлює спільне 

розуміння того, що означає бути підприємливим, може використовуватись як 

багатоцільовий довідник. Її слід розглядати як початкову точку, як еталонну 

рамку, пристосовуючи її до власних цілей та до потреб. Дана модель 

розвитку підприємливості (модель поступу EntreComp) не передбачає 

лінійної послідовності кроків, які повинен здійснити суб’єкт, аби стати 

відповідного рівня майстерності у розвитку підприємливості. Натомість вона 

показує, що межі особистої та колективної підприємливості можна 

розширити, прагнучи щораз більшого впливу на створення цінностей. 

 Беручи до уваги економічний і соціальний зміст підприємливості як 

базису підприємницької компетентності, ми здійснили спробу визначити 

критерії результативності формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування (Майковська, 2017а). Відповідно, 

до таких віднесені: «1) ступінь задоволення потреб соціуму у якісно 

підготовленому підприємницькому потенціалі; 2) ступінь задоволення потреб 

освітньої галузі як структурної одиниці невиробничої сфери економіки 

країни у створенні можливостей для професійної самореалізації молоді 

шляхом підприємництва;  3) ступінь задоволення потреб ЗВО у забезпеченні 

власної конкурентоспроможності, стабільного функціонування й розвитку в 

умовах ринку; 4) задоволення потреб майбутніх фахівців сфери 

обслуговування як споживачів освітніх послуг в якісній професійній 

підготовці, що гарантує їм успіх майбутньої самозайнятості».  

З метою деталізації критеріїв М. Ткаченко при визначенні рівня 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 
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ресторанного господарства пропонує застосовувати когнітивний, 

мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-практичний, розвивальний і адаптований 

критерії. За когнітивним (пізнавальним) критерієм дослідник оцінює рівень 

теоретичної підготовки; за мотиваційно-ціннісним – сформованість 

професійно-важливих якостей, свідоме ставлення до підприємництва та 

розуміння значущості підприємницької компетентності в структурі 

особистості фахівця; за діяльнісно-практичним – здатність до використання 

підприємницької компетентності на практиці; за розвивальним – усталеність 

потреби особи в саморозвитку; за адаптованим – уміння пристосовуватися до 

мінливих умов зовнішнього середовища на основі економічних і соціально 

значимих цілей підприємництва. Відтак запропоновані М. Ткаченком 

критерії сформованості підприємницької компетентності доцільно 

застосовувати при оцінюванні результатів навчання студента на таких рівнях: 

когнітивному; мотиваційно-ціннісному та діяльнісно-практичному 

(Ткаченко, 2018б). 

Критерії оцінюваня сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування визначаємо такі: когнітивний, 

діяльнісний, мотиваційний і рефлексивний. Підставою для визначення таких 

критеріїв слугують результати дослідження М. Ткаченка, Е.Луговської 

(Луговська, 2013), які визначили критерії оцінювання фахової 

компетентності. Приймаємо до уваги той факт, що підприємницька 

компетентність є складовою професійної компетентності; фахова 

компетентність є системною властивістю особистості, яка проявляється при 

реалізації професійної компетентності в межах конкретної спеціалізації. 

Рефлексивні компетентності посідають особливе місце у структурі 

мотиваційно-вольового блоку підприємницької компетентності, оскільки 

рефлексія – це особлива здатність людини осмислювати власні дії та їх 

закономірності  (рис. 3.6). 

Когнітивний критерій відповідає інтелектуальному компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє з’ясувати усвідомленість, міцність, 
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глибину, оперативність і гнучкість знань та здатність їх застосовувати в 

підприємництві (показник «Знання»). 

Діяльнісний критерій відповідає комунікативно-організаційному 

компоненту підприємницької компетентності, дозоляє оцінити 

поліфункціональність умінь, усвідомленість і оперативність дій, що складають 

сутність підприємницької діяльності (показники «КОС (комунікативно-

організаційна схильність)», «Вербальна креативність», «Рівень товариськості») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.6. Критерії та показники сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Мотиваційний критерій відповідає мотиваційно-ціннісному компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє визначити рівень сформованості 

мотивів і цінностей, що спонукають до підприємництва (показники «Орієнтація 

на результат», «Орієнтація на свободу», «Орієнтація на гроші»). 

Рефлексивний критерій відповідає рефлексивно-вольовому компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє на основі самооцінювання 

моніторити динаміку сформованості підприємницьких якостей і поведінки, 

Критерії оцінювання сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 

когнітивний діяльнісний мотиваційний рефлексивний 

Показники оцінювання сформованості підприємницької компетентності 

«Знання»: 

усвідомленість, 
міцність, глибина, 

оперативність, 

гнучкість та 
здатність їх 

застосовувати в 
підприємництві 

«КОС 

(комунікативно-
організаційна 

схильність)», 

«Вербальна 
креативність», 

«Рівень 

товариськості» 

«Орієнтація на 

результат», 

«Орієнтація на 
свободу», 

«Орієнтація на 

гроші» 

«Здатність до 

самооцінки в 
підприємництві», 

«Мотивація до 

успіху», «Мотивація 

до уникнення невдач» 
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досліджувати прагнення до успіху (показники «Здатність до самооцінки в 

підприємництві», «Мотивація до успіху», «Мотивація до уникнення невдач»). 

Виділені вище, відповідно до п’ятого завданння дослідження, критерії 

та показники є вихідною інформацією для визначення рівнів сформованості 

компонентів підприємницької компетентності (додаток Н): низький, 

достатній, високий, творчий. Визначення рівня сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

на кожному етапі реалізації педагогічної системи обумовлювало зміст і 

напрями коригування процесу формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

За низького (початкового) рівня майбутній фахівець байдуже ставиться 

до підприємницької діяльності, сумнівається в її доцільності та ефективності, 

не усвідомлює її соціально-економічного значення. Достатній 

(репродуктивний) рівень характеризують: зацікавлене ставлення студентів до 

підприємницької діяльності; володіння технологіями, сучасними методами і 

засобами функціонування на ринку; відсутність стійкого прагнення до 

підприємництва як соціально-економічного явища. Високому 

(продуктивному) рівню відповідають глибокі знання з фахових дисциплін та 

підприємництва, уміле володіння технологіями, сучасними методами і 

засобами функціонування на ринку; наявність бажання створити власний 

бізнес. Творчий (креативний) рівень характеризується стійким позитивним 

ставленням майбутніх фахівців сфери обслуговування до підприємницької 

діяльності, глибоким усвідомленням ролі та значення професії, бездоганним 

володінням технологіями, сучасними методами і засобами функціонування 

на ринку. 

Підсумовуючи все викладене вище, вважаємо цілком слушною думку 

Т. Волошиної (Волошина, 2011), що сучасні тенденції розвитку суспільства, 

пов’язані з впровадженням ринкових механізмів в економіку країни і 

спрямовані на розвиток підприємництва, визначають нові вимоги до 

компетентності фахівців та їх діяльності в цьому соціально-економічному 
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середовищі. Освітня установа повинна орієнтуватися на конкретний еталон 

фахівця із закладеними в нього вимогами. Відтак освітня політика ЗВО 

цілком має відповідати актуальним і перспективним потребам особистості, 

суспільства і держави. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі розроблено, теоретично обґрунтовано та змодельовано 

педагогічну систему формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти; окреслено 

педагогічні умови; розроблено критерії, визначено їх показники, 

схарактеризовано рівні сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

На основі абстрагування, системного структурування та теоретичного 

моделювання розроблено, теоретично обґрунтовано педагогічну систему 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти.  

Доведено, що структурно-функціональна модель педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, яка є відкритою (взаємодіє з іншими системами) і 

динамічною (її змістове й технологічне наповнення постійно 

удосконалюється), охоплює педагогічні умови та включає такі складові 

(рис. 1): цільовий блок, який відображає мету (створення педагогічної 

системи формування ПК майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти), завдання, чинники формування, функції та 

структурні складові підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування, методологічні підходи (системний, діяльнісний, 

контекстний, міждисциплінарний, аксіологічний, практико-орієнтований, 

компетентнісний, інституціональний, синергетичний, інтегративний, 

структурний, функціонально-рольовий, праксеологічний, акмеологічний, 
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ресурсний), принципи; змістовий блок – забезпечує розкриття змісту 

формування підприємницької компететності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; технологічний блок – унаочнює доцільні методи 

(проблемний, проєктний, мозкового штурму, комплексного занурення у 

квазіпідприємницьке середовище); технології (фреймова, CDIO-навчання), 

форми й види навчання та набуття досвіду (тематичні й настановні лекції; 

методологічні й семінари-практикуми; індивідуальні проєктні завдання; 

кейси; MeetUp з підприємцями; інтерактивні кейси; компетентнісно 

орієнтовані завдання; CDIO-завдання; конкурси есе, копірайтингу, 

портфоліо, студентських бізнес-проєктів; міжнародні програми YEP, 

Enactus, Creative Spark) на виокремлених етапах формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

(когнітивно-формувальному, особистісно-розвивальному, рефлексивному, 

функціонально-діяльнісному); оцінний блок, який висвітлює критерії, 

показники, рівні й результати формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Використання методу конкретизації дозволило виявити доцільні за 

вектором впливу й результативністю для формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування педагогічні умови: 

оновлення змісту економічних дисциплін і дисциплін циклу професійної 

підготовки на основі міждисциплінарних зв’язків і увиразнення 

підприємницького складника; упровадження інтерактивних форм і методів 

навчання з метою стимулювання позитивної мотивації студентів до 

підприємництва як моделі поведінки; організація квазіпрофесійної діяльності 

студентів, яка активізує професійну взаємодію із споживачами; моделювання в 

процесі професійної підготовки ситуацій підприємництва для активізації 

діалогової взаємодії учасників підприємницької діяльності на основі суб’єкт-

суб’єктних відносин; створення у закладі вищої освіти підприємницько-

освітнього середовища з метою формування у студентів здатності створювати 

авторські продукти, прагнення до успіху, саморозвитку й самореалізації.  
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Виявлено чинники впливу на процес формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування: оптимізація 

змісту професійної підготовки через увиразнення підприємницького 

компоненту; перегляд організаційних форм і засобів навчання на основі 

світового та європейського досвіду підготовки студентів до 

підприємництва; фахове та психолого-педагогічне підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та ін. 

На основі контент-аналізу й застосування класифікації проміжних 

результатів дослідження, аналізу нормативно-правової бази, з урахуванням 

структурних складових підприємницької компетентності розроблено 

критерії, визначено їх показники та схарактеризовано рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування.  

Когнітивний критерій відповідає інтелектуальному компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє з’ясувати усвідомленість, міцність, 

глибину, оперативність і гнучкість знань та здатність їх застосовувати в 

підприємництві (показник «Знання»); діяльнісний – відповідає комунікативно-

організаційному компоненту підприємницької компетентності, дозоляє оцінити 

поліфункціональність умінь, усвідомленість і оперативність дій, що складають 

сутність підприємницької діяльності (показники «КОС (комунікативно-

організаційна схильність)», «Вербальна креативність», «Рівень товариськості»); 

мотиваційний – відповідає мотиваційно-ціннісному компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє визначити рівень сформованості 

мотивів і цінностей, що спонукають до підприємництва (показники «Орієнтація 

на результат», «Орієнтація на свободу», «Орієнтація на гроші»); 

рефлексивний – відповідає рефлексивно-вольовому компоненту 

підприємницької компетентності, дозволяє на основі самооцінювання 

моніторити динаміку сформованості підприємницьких якостей і поведінки, 

досліджувати прагнення до успіху (показники «Здатність до самооцінки в 

підприємництві», «Мотивація до успіху», «Мотивація до уникнення невдач»).  
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Відповідно до критеріїв і показників схарактеризовано такі рівні 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: низький, достатній, високий, творчий. Визначення рівня 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування на кожному етапі реалізації педагогічної системи 

обумовлювало зміст і напрями коригування процесу формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Отже, на основі структурно-функціональної моделі розроблено й 

теоретично обґрунтовано педагогічну систему формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти, яка характеризується певною метою та завданнями, ґрунтується на 

загальнонаукових і специфічних принципах та методологічних підходах, 

охоплює блоки (цільовий, змістовий, технологічний, оцінний), реалізується 

поетапно через модернізований зміст, форми, методи, технології професійної 

підготовки у закладах вищої освіти.  

Основний зміст першого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Майковська, 2016г; 2017г; 2017д; 2018г; 2018ж; 2018л; 2018н; 2018с; 

2019б; 2019г; 2019д; 2019ж; 2019с; 2019т). 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Проектування цілей і змісту професійної підготовки та 

методико-технологічних засобів формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Вивчення проблеми формування підприємницької компетентності 

студентської молоді як питання стратегічного розвитку держави та спроби її 

розв’язання шляхом розробки й обгрунтування відповідної педагогічної 

системи окреслили цілі формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування: аналіз і оцінка власних 

професійних можливостей, співвідношення їх із потребами ринку праці; 

співвідношення власних економічних інтересів із наявними ресурсами та 

потребами суспільства; спроможність створення суб’єкта господарювання й 

управління його виробничо-господарською діяльністю в умовах ринкової 

економіки; спрямованість на досягнення успіху в професійній самореалізації 

як підприємця; здатність до функціонування на світових ринках, до 

самостійного визначення в організації особистої та колективної 

підприємницької діяльності; обґрунтоване вирішення бізнес-завдань, 

розроблення бізнес-моделей та моделей прийняття рішень; мотивація до 

прояву ініціативи в підприємництві. 

Досягнення означених цілей виявилось можливим в умовах: 

1) високого рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу; 

2) оптимальних організаційно-педагогічних умов ефективної освітньої й 

науково-дослідної діяльності та наявності індивідуального підходу до 

кожного студента; 3) впровадження в освітній процес інноваційних освітніх 

технологій; 4) високого рівня вимог до освітньої й науково-дослідної 
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діяльності студента; 5) сучасної матеріальної й інформативної бази ЗВО; 

6) практичної та підприємницької орієнтованості навчально-наукового, 

суспільно-морального та соціально-культурного середовища перебування 

студента у ЗВО. 

Підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування до 

функціонування в умовах економіки знань потребує увиразнення у змісті 

професійної підготовки підприємницького складника. Цілком погоджуємось 

із Г. Матуковою (Матукова, 2016), обрати за змістову основу професійної 

підготовки вважаємо: 1) дисципліни фундаментальної підготовки, що 

формують ключові професійні та метакомпетентності в структурі 

підприємницької компетентності; 2) дисципліни соціально-гуманітарної 

підготовки, які забезпечують вироблення й розвиток компетентностей 

організаційно-комунікативного й мотиваційно-ціннісного компонентів 

підприємницької компетентності; 3) інтегровані спеціальні дисципліни, які 

закладають спеціальні й предметні компетентності інтелектуального та 

рефлексивно-вольового компонентів; 4) виробничу практику, що 

уможливлює формування здатності майбутніх фахівців до підприємництва, 

малого й середнього бізнесу. 

Важливим для успішного розвитку у студентів компетентності до 

підприємницької діяльності вважаємо забезпечення взаємозв’язку 

навчального матеріалу означених дисциплін зі змістом господарської 

діяльності підприємств, включення до змісту професійної підготовки завдань 

на контекстній основі, які забезпечують студентів обсягом знань щодо 

законів підприємницької діяльності, формують практичні навички ведення 

бізнесу, навчають плануванню комплексу практичних дій щодо створення 

індивідуального бізнес-проекту. Освітні програми мають містити достатню 

кількість годин практичної роботи для розв’язання цих завдань з метою 

підготовки до започаткування напрямів індивідуального підприємництва та 

обґрунтування власних бізнес-проектів. 
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При проєктуванні змісту професійної підготовки і виборі методико-

технологічних засобів формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування ми виходили з того, що в Україні 

на нормативно-законодавчому рівні ЗВО отримали можливість самостійно 

обирати форми організації освітнього процесу для отримання очікуваних 

результатів навчання в компетентнісному форматі. У процесі дослідження 

з’ясовано, що традиційно професійна підготовка розпочиналася з розробки 

змісту кожної конкретно взятої дисципліни, в межах якої викладач 

самостійно розробляв зміст, планував методи і способи його донесення до 

студента, на основі чого вибирав методи і способи оцінювання результатів 

його діяльності. Такий підхід називають центрованим на викладачі, оскільки 

за нього увага першочергово фокусується на внеску викладача і на 

оцінюванні того, в якій мірі добре зміст дисципліни донесений ним до 

студента.  

При плануванні змісту дисциплін у компетентнісному форматі у 

процесі дослідження нами було запропоновано: «1) здійснювати групове 

проектування кожної з дотичних дисциплін силами викладачів, які мають 

різний вік і досвід педагогічної діяльності; 2) робити  акцент на досягненні 

цілей професійної підготовки, базуючись на компетентнісний моделі 

випускника та її декомпозиції в розрізі курсів і навчальних дисциплін; 

3) вибирати доцільні освітні технології на підставі спільного групового 

обговорення; 4)  здійснювати розробку оціночних засобів відповідно до 

вибраних освітніх технологій, передбачаючи процедуру самооцінювання; 

5) проєктувати самостійну та індивідуальну роботу студентів як особливу 

складову дисципліни, застосовуючи специфічні інструменти оцінювання 

(SWOT – аналіз, есе, портфоліо тощо)». При цьому зміст освітніх програм 

мав відповідати таким вимогам: можливість отримання фундаментальних 

знань; набуття науково-дослідного, практичного і підприємницького досвіду; 

формування ключових і затребуваних в майбутній практичній діяльності 

фахівця сфери обслуговування компетентностей (Майковська, 2020ґ). 
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Проєктування змісту професійної підготовки і методико-технологічних 

засобів формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування вимагало зміни не тільки, власне, самої процедури 

розроблення програм, а й формату побудови їх змісту. У попередніх наших 

роботах на основі досвіду С. Калашникової та ін. (Калашникова, 2011; 

Kuptasthien, Triwanapong, Kanchana, 2014) зазначається, що доцільною була 

структура навчальних програм професійної підготовки фахівців на основі 

застосування функціонально-компетентнісного аналізу професійної 

діяльності (додаток П, табл. П.1).; «при цьому дефініція «компетенція», 

вживана в табл. П.1, стосується особи фахівця сфери обслуговування, що 

обіймає конкретну посаду із переліком певних функцій та повноважень, і не 

стосується у відриві від посади і повноважень» (Майковська, 2020ґ). 

Результати проведеної нами дослідно-експериментальної роботи 

свідчать, що «освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів і магістрів 

та складені на їх підставі програми навчальних дисциплін містять спільні 

переліки загальних і фахових компетентностей без поділу за темами 

дисципліни. При цьому закладене в них поняття «компетентність» визначає 

загальну професійну підготовленість кожного конкретного майбутнього 

фахівця. Зміст кожної навчальної дисципліни лишається структурованим за 

темами в розрізі форм навчання і відведеного на них обсягу годин (табл. П.2). 

Структурою програми передбачається проведення лекцій (Л), семінарських 

(СЗ), практичних (ПЗ) і лабораторних занять (ЛЗ), відводяться години на 

самостійну роботу студента (СРС). Проте така структура програми не 

відображає, яким чином в процесі опанування дисципліни організоване 

набуття студентами підприємницького досвіду та формування ключових 

компетентностей і компетенцій, затребуваних в майбутній практичній 

діяльності фахівця сфери обслуговування. У програмі не прописані конкретні 

форми організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, котрі 

сприяють набуттю зазначеного досвіду – лише присутні посилання 

загального характеру на Положення про самостійну роботу студентів та 
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Положення про організацію освітнього процесу конкретного ЗВО» 

(Майковська, 2020ґ). 

Прийняте у програмах навчальних дисциплін структурування за 

навчальними роками (табл. П.3) не фіксує доцільних освітніх технологій та 

інструментів оцінювання результатів навчання, що суперечить розумінню 

компетентнісного підходу (Competence-based approach), викладеному в 

Національному освітньому глосарії (Кремень, 2014б), оскільки саме він є 

ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського 

процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. 

Традиційна спрямованість вищої освіти України на розвиток 

евристичного потенціалу освітнього процесу  потребує уваги до відповідних 

навчальних дисциплін. При аналізі змісту професійної підготовки ми 

виходили з того, що відповідно до КВЕД для публікації статистичних даних 

секціяї G «Оптова та роздрібна торгівля» (Розділ 47 – Роздрібна торгівля) та І 

«Тимчасове розміщування й організація харчування» (Розділ 56 – Діяльність 

із забезпечення стравами і напоями) об’єднані разом і у спеціальній 

літературі мають загальну назву «ритейл» та відокремлені від секції N 

«Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» 

(Клас 79 – діяльність туристичних агентств і операторів), проте фахівців для 

секції G готують за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 

(спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), а для 

секцій І та N – за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування». 

Зв результатами вивчення змісту професійної підготовки констатуємо: 

до початку дослідження лише в межах спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» дисципліни «Основи підприємництва» (ІІІ 

семестр, бакалаврський рівень) і «Торговельне підприємництво» (V семестр, 

бакалаврський рівень) викладались як нормативні в обсязі 108 год. 

Одностайність у цьому питанні у всіх ЗВО-баз дослідження відсутня, проте 

прослідковувалась щодо студентів, які опановували фах за напрямками 

підготовки «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» в частині повної 
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відсутності даних навчальних дисциплін. З 2014 р. до навчальних планів 

майбутніх готельєрів і фахівців з туризму уводяться дисципліни, що мають 

на меті підготовку до підприємницької діяльності. Так, у ХТЕІ КНТЕУ 

майбутні фахівці сфери торговельного обслуговування вивчають 

«Торговельне підприємництво», для фахівців готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу передбачена навчальна дисципліна «Основи 

підприємництва»  (табл. П.5). У випадку відсутності профільної дисципліни 

її зміст частково «перерозподілявся» на «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Економіку туризму», «Економіку готелів і ресторанів». 

Подібною є освітня політика ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (табл. П.6). 

Зазначимо, що, починаючи з 2019-2020 н. р., у ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» 

підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування до підприємницької 

діяльності стала більш ґрунтовною і різноплановою.  Для студентів, які 

опановують фах за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», до освітніх програм як обов’язковий компонент у третьому 

семестрі уведено тренінг-курс «Техніки продажів» обсягом 90 год., що 

посилює підприємницьке спрямування професійної підготовки.  

ХНУ ім. В. Н. Каразіна є класичним університетом, а тому не має, як 

попередні два, сталого досвіду підготовки фахівців для сфери 

обслуговування і став його набувати в період дослідження за означеною 

темою, що обумовлене попитом на ринку праці на фахівців даного профілю. 

У період з 2016 по 2018 рр. підготовка студентів, які опановували фах за 

спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 

«Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм», здійснювалась за тією ж 

самою схемою, що і у ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». З 2019-2020 н. р. вона має 

інший вигляд (табл. П.7). За даними таблиці можна зробити висновок про 

ґрунтовність підходу до формування підприємницької компетентності в 

межах навчальних дисциплін. У плануванні освітнього процесу в цілому 

простежується послідовність і логічність. Позитивним є той факт, що дана 
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діяльність не завершується на бакалаврському рівні й має продовження на 

магістерському рівні. 

Так само, як і ВНЗ «Укоопспілки «ПУЕТ», для спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма: 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») рівня «бакалавр» в ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна в сьомому семестрі передбачене проведення тренінгу 

«Техніка продажів» (або – за вибором – «Заснування власної справи») в 

обсязі 150 год. Інновацією – на фоні інших ЗВО – є проведення для тієї ж 

спеціальності й освітньої програми у третьому семестрі для ступеню вищої 

освіти «магістр» «Комплексного тренінгу з розвитку власної торговельної 

справи в обсязі 90 год.  

Аналіз процесу професійної підготовки за спеціальностями 241 

«Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» доводить, що в першому 

варіанті в освітньому процесі передбачене формування підприємницької 

компетентності в майбутніх готельєрів в межах відповідної обов’язкової 

профільної дисципліни «Підприємництво» з посиленням її можливостей 

такими обов’язковими навчальними дисциплінами, як «Маркетинг 

готельного і ресторанного господарства» і «Менеджмент готельного і 

ресторанного господарства». На магістерському рівні формування 

підприємницької компетентності завершує обов’язкова дисципліна «Ділові 

комунікації та етика бізнесу». 

Для формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців з 

туризму не передбачено відповідних профільних дисциплін – їх навчальний 

матеріал розподілено між такими обов’язковими дисциплінами, як 

«Маркетинг у туризмі», «Економіка туристичного підприємства» та 

«Міжнародний туристичний бізнес». На магістерському рівні формування 

підприємницької компетентності здійснюється в межах обов’язкової 

дисципліни «Бізнес-планування в туризмі».   

У ХНУ і. В. Н. Каразіна здійснюється підготовка й за близькою до 242 

«Туризм» спеціальністю 106 «Географія» (освітня програма: «Географія 
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рекреації та туризму» (галузь знань 10 «Природничі науки»). Для даної 

спеціальності передбачена вибіркова дисципліна «Основі підприємництва» 

обсягом 36 лекційних год. як міжкафедральна.  

ЧНТУ є класичним технологічним університетом і не має сталого 

досвіду підготовки фахівців для сфери обслуговування та став його набувати 

у період дослідження за означеною темою, що обумовлене попитом на ринку 

праці на фахівців з організації туристичної діяльності. У період з 2016 до 

2018 рр. підготовка студентів, які опановували фах за спеціальністю 242 

«Туризм», здійснювалась аналогічно, що і у ХТЕІ КНТЕУ. Формування 

підприємницької компетентності відбувалось у межах нормативної 

дисципліни «Основи підприємництва», яку викладали у шостому семестрі в 

межах 90 год. З 2019-2020 н. р. в ЧНТУ панує інший підхід (табл. П.4). За 

даними таблиці можна зробити висновок про відсутність відповідної 

профільної дисципліни та перерозподіл її завдань в питанні формування 

підприємницької компетентності серед інших, зазначених в таблиці. 

Таким чином, у процесі дослідження не виявлено жодного ЗВО, який 

зміг би забезпечити повноцінне формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців, котрі опановують фах у галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» у межах змісту професійної підготовки, втіленого в 

змісті профільних навчальних дисциплін. Окрім того, виявлено, що різні ЗВО 

мають різне бачення стосовно змісту цієї підготовки. Результати проведеного 

дослідження дають підстави стверджувати, що заплановані наведеним вище 

чином навчальні дисципліни не досягають головної мети – визнання та 

виведення на один рівень зі знаннями і вміннями поведінкових 

компетентностей особистості, в т. ч. підприємницької, як визначальних для 

забезпечення ефективного використання набутих знань і вмінь. В контексті 

виявлених тенденцій вчасним є зауваження О. Овчарук: навчальні програми 

підготовки фахівців традиційно залишаються предметно спеціалізованими, й 

за таких умов практично неможливо розвивати компетентності, затребувані 

на ринку праці (Овчарук, 2004). 
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У процесі проєктування змісту професійної підготовки нами 

досліджувався рейтинг навчальних дисциплін у формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування з точки зору 

студентів і викладачів. За результатами дослідження виявлено, що майже 

протилежними є оцінки таких дисциплін, як «Маркетинг», «Економіка 

туризму» (для спеціальності 242 «Туризм») або «Економіка готелів і 

ресторанів» (для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»). Учасники 

освітнього процесу підкреслюють важливість дисципліни «Бухгалтерський 

облік» (табл. 4.1). Якщо для викладачів бажаними в навчальному плані є 

дисципліни суто прагматичного спрямування («Господарське право» і 

«Бізнес-планування»), то для студентів – дисципліни, які забезпечують їх 

професійно-особистісний розвиток як майбутнього суб’єкта підприємницької 

діяльності («Основи лідерства» і «Дисципліна та етика підприємця»). 

Потенціал у формуванні підприємницької компетентності студенти вбачають 

в таких дисциплінах, як «Основи організації в готельно-ресторанному 

бізнесі» та «Основи стандартизації, метрології та сертифікації», які – з точки 

зору викладачів – є абсолютно не значущими (Майковська, 2020ґ). 

На думку студентів, для розвитку підприємливості й формування 

підприємницької компетентності найбільш значущими є такі дисципліни, як 

«Маркетинг» (94,7%), «Основи підприємництва» (91,3%), «Менеджмент» 

(85,1%), «Інформаційні системи і технології» (79,9%), «Економічна теорія» 

(75,3%), «Підприємницьке право» (48,7%), «Інші дисципліни» на розсуд 

респондентів, в т. ч. «Основи лідерства», «Бухгалтерський облік», 

«Дисципліна та етика підприємця», «Основи стандартизації, метрології та 

сертифікації»» (33,1%).  

На пропозицію оцінити сім навчальних дисциплін, зміст яких сприяє 

формуванню підприємницької компетентності, за семибальною шкалою, 

виходячи з умови, що «7» – це найвищий бал, а «1» – найнижчий, студенти 

відреагували таким чином (табл. 4.2 – наведено усереднені результати). 
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Таблиця 4.1 
Результати визначення ролі навчальних дисциплін у формуванні 

підприємницької компетентності  
Вибір студентів Вибір викладачів 

Навчальна дисципліна Кількість 
відповідей,% 

Навчальна дисципліна Кількість 
відповідей,% 

Маркетинг 94,7 Основи підприємництва 51,9 

Основи підприємництва 91,3 Інформаційні системи і 
технології 

49,8 

«Економіка туризму» (для 
242 «Туризм») або 
«Економіка готелів і 
ресторанів» (для 241 
«Готельно-ресторанна 
справа») 

85,6 Менеджмент 48,3 

Менеджмент 85,1 Підприємницьке право 33,8 

Інформаційні системи і 
технології 

79,9 Маркетинг 32,6 

Економічна теорія 75,3 Економічна теорія < 20 

Підприємницьке право 48,7 «Економіка туризму» 
(для 242 «Туризм») або 
«Економіка готелів і 
ресторанів» (для 241 
«Готельно-ресторанна 
справа») 

< 20 

Інші дисципліни на розсуд 
33,1% респондентів:  

- Інші дисципліни на 
розсуд 52,5% 
респондентів: 

- 

Основи лідерства - Господарське право - 

Дисципліна та етика 
підприємця 

- Бухгалтерський облік - 

Бухгалтерський облік - Бізнес-планування - 

Основи організації в 
готельно-ресторанному 
бізнесі 

- - - 

Основи стандартизації, 
метрології та сертифікації 

- - - 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

Інші пропозиції студенти визначили як малозначущі. Думка викладачів 

щодо цих питань є іншою: викладачі віддали перевагу дисциплінам «Основи 

підприємництва» (51,9%), «Інформаційні системи і технології» (49,8%), 

«Менеджмент» (48,3%), «Маркетинг» (32,6%) й вказали на інші малозначущі 

пропозиції (табл. 4.2). 

При розв’язанні проблеми вибору методико-технологічних засобів 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування для уточнення ситуації опитано 57 вчителів ЗНЗ Харківської, 
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Полтавської, Сумської та Чернігівської областей і 34 викладачі ЗВО-баз 

дослідження.  

Таблиця 4.2 

Результати оцінки навчальних дисциплін, які мають потенціал у 

формуванні підприємницької компетентності студентів 
Навчальна дисципліна Оцінка респондента / місце в 

рейтингу 

«Маркетинг» 5,4 бали / 1 місце 

 «Основи підприємництва» 4,6 бали / 2 місце 

«Менеджмент» 4,4 бали / 3 місце 

«Інтернет-технології в бізнесі» 4,2 бали / 4 місце 

«Економічна теорія» 4,0 балів / 5 місце 

«Економіка туризму» (для спеціальності «Туризм») або 

«Економіка готелів і ресторанів» (для спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа») 

3,8 балів / 6 місце 

«Економічна інформатика» 3,4 бали / 7 місце 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

З’ясовано, що педагоги серед ефективних інноваційних засобів 

формування підприємницької компетентності називають метод проєктів 

(53,04%) та розрахункові задачі і графічні матеріали (40,42%). Учителі 

віддають перевагу цитатам (38,56%), тоді як для викладачів пріоритетними є 

завдання текстового характеру (36,16%) і у формі відеоматеріалів (29,69%). 

Проте, з усіх перерахованих засобів завжди використовуються лише метод 

проектів (12,03%) та розрахункові задачі та графічні матеріали (2,78%). Дуже 

високими є відсотки у часових проміжках «ніколи» та «рідко». Так, 

періодичність використання «ніколи» є характерною для відеоматеріалів 

(31,51% педагогів); періодичність «рідко» – для цитат (47,21%), текстових 

завдань (43,27%) та відеоматеріалів (40,24%), що певною мірою є суголосним 

результатам дослідження кейс-спільноти CASERS. Рейтинг (усереднені дані) 

причин недостатньої уваги з боку викладачів до інноваційних технологій, 

методик і засобів формування підприємницької компетентності подано в 

табл. П.8. 

Встановлено, що формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в контексті їх професійної 

підготовки вимагає специфічних форм взаємодії викладачів та студентів на 



314 
 

основі контекстного і практико-орієнтованого навчання. З метою 

впровадження контекстного підходу (додаток П) та організації практико-

орієнтованого навчання ХТЕІ КНТЕУ разом з НДІ хімії при Харківському 

національному університеті ім. В. Н. Каразіна укладено договір про науково-

методичне та науково-практичне співробітництво, в рамках якого відповідно 

до міжнародних стандартів ISO розроблено наскрізні індивідуальні завдання 

для визначення в питній воді високолетких галогенопохідних вуглеводнів, 

поверхнево-активних речовин, окремих хлорорганогенних інсектицидів, 

поліхлорованих біфенолів, хлорбензолів, амонію, мікроелементів. Виконання 

завдань здійснювалось на базі лабораторій обох навчальних закладів. 

Студенти працювали над визначенням рівня якості води із природних джерел 

Слобожанщини на замовлення Харківської обласної спілки садівничих 

товариств (садівничого товариства «Донець» (с. Первомайське Харківської 

обл.) та садівничого товариства «Рогозянське» (с. Рогозянка Харківської 

обл.). Ця діяльність організовувалась в контексті програми «Молодь в 

підприємництві» ХТЕІ КНТЕУ (додаток Р), що дозволило студентам взяти 

участь у проєктах соціальної й підприємницької спрямованості, представляти 

їх широкій публіці на національних і міжнародних конкурсах, провокуючи 

інтерес ділових кіл та громадськості до своїх розробок і себе як фахівців. 

Групові завдання з визначення питомої електропровідності, жорсткості 

й водневого показника води з джерел централізованого водопостачання 

Харківщини і підземних джерел Слобожанщини дозволили організовувати 

проведення лабораторних робіт на якісно новому рівні. Технологічно етапи 

організації діяльності студентів мали такий вигляд: 1) початок роботи 

(ознайомлення із запитом суб’єкта ринку, визначення теми, мети, 

формування робочих груп за видами досліджуваних компонентів); 

2) планування (аналіз проблеми якості води, постановка завдань, уточнення 

вимог до якості, синтез ідей); 3) прийняття рішення (обговорення 

альтернатив, вибір оптимального варіанту на основі «мозкового штурму»); 

4) виконання (робота з виконання завдань); 5) перевірка і оцінка результатів 
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(з’ясування причин досягнень і невдач); 6) захист (колективний аналіз 

результатів, презентація, складання звіту для замовника). 

Результати констатувального й формувального етапів експерименту 

дозволили виявити, що проблема формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в Україні 

спровокована вузькою спеціалізацією здобувачів вищої освіти, недостатньою 

практичною спрямованістю аудиторних занять, відірваністю їх методичного 

забезпечення від запитів ринку, переважанням в освітньому процесі 

традиційних неігрових форм проведення практичних і лабораторних занять. 

Розв’язанню даної проблеми сприяє ідея проєктного навчання, оскільки 

навчальне проектування є методом навчання та засобом перетворення 

засвоєних знань в систему поглядів і компетентностей (додаток М). 

Встановлено, що робота над проектами скорочує термін соціальної і 

професійної адаптації та формує здатність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування до професійної самореалізації в підприємництві.  

Студентські бізнес-проєкти здійснювались як цілеспрямований, 

обмежений в часі й ресурсах захід, орієнтований на створення унікального 

товару або послуги (табл. С.1, додаток С). й за своєю сутністю були 

соціальними; технічними; освітніми; комерційними; із заявкою на 

фінансування й мали чітко визначену структуру: початок і кінець; очікувані 

результати; очікуваний рівень якості товару або послуги; передбачувану 

вартість реалізації бізнес-ідеї. Як параметри зовнішньої оцінки проєкту 

використовувались: значущість і актуальність висунутої проблеми; 

коректність запропонованих методів її розв’язання; глибина проникнення в 

проблему; колективний характер прийняття рішень й активність кожного 

учасника; лаконічність і аргументованість висновків; естетичність 

оформлення результатів тощо. Досвід застосування методу проектів дозволив 

зробити висновок щодо доцільності започаткування діяльності у ЗВО 

Проєктної студії.  
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Відповідно до Положення про Проєктну студію її діяльність 

здійснювалась в організаційних формах: тематичні семінари, міні-

презентації, case-study, тренінги, самостійна робота студентів (додаток Р). 

Провідними особливостями бізнес-підготовки у форматі проєектної студії 

стали: 1) підготовка в межах студії організовувалась як проєктне навчання, 

орієнтоване на практично значимий результат, і тривала на протязі семестру 

або навчального року. Замовниками проєктів виступали конкретні суб’єкти 

ринку, які очікували на розв’язання певних прикладних проблем; 

2) практико-орієнтований характер проєктів забезпечувався їх 

формулюванням представниками суб’єктів ринку, їх участю в освітньому 

процесі на різних стадіях створення і реалізації проєкту. 

Формування підприємницької компетентності в контексті професійної 

підготовки здійснювалось під час комплексної практики бакалаврів за 

професійним спрямуванням у формі навчального тренінгу. Відповідно до 

навчального плану загальний обсяг часу на проведення навчального тренінгу 

був встановлений в обсязі 108 год., з них аудиторних – 72 год. і самостійної 

роботи – 36 год. Упродовж семи тижнів студентами створювались віртуальні 

підприємства, сферами діяльності яких є надання туристичних послуг і 

послуг з розміщення та харчування, а також роздрібна торгівля у форматі 

«Мінімаркет». Для фахівців кожного підприємства щоденно проводились 

шість тренінгових занять по 6 год. кожне. До керівництва навчальним 

тренінгом залучались досвідчені викладачі, за кожним з них закріплювалось 

одне віртуальне підприємство: кожен ніс відповідальність за видачу 

студентам індивідуальних завдань; забезпечення проведення всіх 

організаційних заходів перед початком тренінгу; надання студентам 

методичного забезпечення та програми тренінгу; складання графіку 

виконання програми тренінгу; здійснення контролю за виконанням окремих 

завдань і програми тренінгу в цілому, а також надання відповідних 

консультацій; перевірки звітів і допуску їх до захисту; участі в роботі комісій 

по захисту звітів за результатами діяльності віртуальних підприємств; 
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підготовки і подання завідувачеві кафедри письмового звіту про результати 

проведення тренінгу в поточному навчальному році із зауваженнями й 

пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів в 

майбутньому.  Обов’язками студентів були: «регулярне відвідування занять 

за графіком для виконання програми тренінгу; особиста відповідальність за 

виконану роботу; вчасне складання звіту та його захист у встановлений 

термін. Навчальний тренінг проводився у формі ділової гри, що передбачає 

розробку концепції діяльності та формування стратегії розвитку віртуального 

підприємства з урахуванням наявного ресурсного потенціалу й особливостей 

зовнішнього середовища» (Майковська, 2016б). 

В умовах формування економіки знань важливого значення набуває 

здатність суспільства створювати, адаптувати й перетворювати знання в 

джерело розвитку та доходу. Новий етап розвитку людства потребує іншої 

системи мислення, зміни поглядів на потреби його членів, освоєння нових 

інструментів управління на навчання. Актуальності набуває проблема 

бенчмаркінгу в освіті як методу вивчення чужого результативного досвіду, 

який не є комерційною таємницею (Benneworth, 2010). 

 У контексті означеного дослідження освітній бенчмаркінг визначений 

як методологія і технологія виявлення, вивчення та ефективної адаптації 

кращого досвіду освітньої діяльності. Як елемент бенчмаркінгу у процесі 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування використано workshop. Доцільність його застосування 

пояснюємо позицією студентів, які за результатами опитування 

продемонстрували відмінну від викладачів думку: 70, 4% стверджували, що 

підприємливість доцільно розвивати, а підприємницьку компетентність 

формувати на заняттях з різних дисциплін, в т. ч. «Основи підприємництва». 

при чому 65,1% в цьому процесі віддали перевагу інноваційним методико-

технологічним засобам, які не тільки забезпечують розвиток евристичного 

потенціалу освітнього процесу, а й мотиваційно-ціннісну сферу та 

психологічні характеристики. 
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Даний метод навчання базується на інтенсивній груповій взаємодії з 

акцентом на отриманні динамічного знання, яке є продуктом активної 

діяльності учасників; всі учасники діють самостійно (Mavinkurve, Patil, 2016). 

З комунікативної точки зору workshop – це формат групової роботи, що має 

на меті активне вирішення певного питання його учасниками. Це навчальний 

захід, на якому його учасники отримують знання самостійно за умови 

високої інтенсивності групової взаємодії, активності та самостійності 

учасників, використання життєвого досвіду і особистих переживань. 

Керівник (наставник) допомагає учасникам визначити мету, завдання, 

підбирає методи і прийоми взаємодії, контролює процес, спрямовуючи 

діяльність групи (Майковська, Юрко, 2019, с. 119). 

Workshop являє собою дослідження певної проблеми. Результатом 

workshop стає раніше невідоме рішення даної проблеми та заповнення 

дефіциту колегіального професійного спілкування студентів у неформальній 

обстановці. Після закінчення роботи над проблемою у членів групи 

сформована модель поведінки як певний інструментарій в конкретній 

ринковій ситуації. Виходячи із сутності підприємницької компетентності, 

workshop є ефективним методико-технологічним засобом її формування у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Параметри workshop як методико-технологічного засобу формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

наведені в додатку П (табл. П.9). Цілі і специфіка організації навчальних 

занять для майбутніх фахівців сфери обслуговування у форматі workshop 

були обумовлені вибором його типу: «Дискусійний клуб» («Проблемний»), 

«Мозковий штурм», «Ігровий майданчик» (або «Тімбілдинг»), «Workshop-

круїз», «Майстерня», «Студія». Вибір типу workshop для організації заняття 

дозволяв вирішити питання тривалості заходу такого формату: мінімальною 

тривалістю є половина дня, максимальною тривалістю – п’ять-сім днів; 

мінімальний формат був розрахований на вирішення однієї комплексної 

проблеми впродовж двох-трьох практичних (або лабораторних) занять, 
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згрупованих у розкладі одночасно; максимальний формат застосовувався для 

організації позааудиторної активності студентів і підготовки їх до участі у 

різноманітних заходах (конкурсах, олімпіадах, кейс-марафонах тощо).  

Застосування workshop у процесі формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування сприяло 

удосконаленню оцінювання результатів освітньої діяльності на основі 

принципу рейтингового оцінювання. Наявна у процесі дослідження практика 

дозволила на підставі функцій workshop виділити критерії рейтингового 

оцінювання діяльності студентів (табл. П.10). Сутність полягає у визначенні 

відсотка (від 1 до 100%) для кожного студента в кожній із десяти позицій. 

При перевищенні бар’єру у 50% кожним студентом можна констатувати, що 

результат є позитивним. У зазначеній системі оцінювання перевагу надаємо 

критеріям осмисленості та дієвості знань, застосування яких на основі 

традиційних тестів і завдань є неможливим, а також береться до уваги 

критерій міцності знань, застосування якого є проблематичним. 

Типи workshop «Ігровий майданчик» і «Студія» як методико-

технологічний засіб формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування активно застосовувались при створенні 

студентами проєктів в межах Проєктної студії, тип «Мозковий штурм» – при 

розв’язанні кейсів від кейс-спільноти CASERS, тип «Дискусійний клуб» 

(різновид – «Проблемний») – для напрацювання шляхів розвитку 

підприємницької освіти (додаток Д) і при розробці студентами заходів, 

покладених в основу Регіональної програми  розвитку підприємництва, 

прийнятої та затвердженої на сесії міської ради м. Полтава (2018-2019 рр.).  

Окрім студентів і викладачів, до складу робочої групи workshop 

увійшли представники структурних підрозділів виконавчого комітету та 

органів Полтавської міської ради, державної податкової служби України, 

Полтавської торгово-промислової палати, громадських організацій 

підприємців і ради підприємців м. Полтава. Технологія проведення workshop 

включала сім етапів. 
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На першому етапі («Виявлення проблем») у результаті 30-хвилинної 

роботи групи були виявлені 44 проблеми, що заважають розвиватися малому 

підприємництву в Полтаві; серед них виділено п’ять основних, розв’язання 

яких можливе через цілеспрямоване формування підприємницької 

компетентності. На другому етапі («Групування проблем») у межах першого 

засідання робочої групи було сформульовано 44 проблеми, що структуровані 

за походженням; підкреслені загальні фактори, що провокують проблеми 

розвитку економіки України в цілому і фактори, що створюють проблеми, які 

безпосередньо пов’язані з регіональним розвитком підприємництва. Для 

спрощення організації та проведення ІІІ етапу («Індивідуальне 

обмірковування проблем») результати попередньої роботи були оформлені у 

вигляді таблиці із згрупованими проблемами, в якій кожен учасник 

напрацьовував можливі шляхи вирішення. З готовими власними рішеннями 

учасники взяли участь в другому та третьому засіданнях робочої групи на IV 

етапі («Обговорення шляхів вирішення проблем»). У ході обговорення 80 

можливих рішень згруповано за чотирма напрямками: 1) упорядкування 

нормативного регулювання підприємницької діяльності; 2) фінансово-

кредитна та інвестиційна політика в регіоні; 3) ресурсне та інформаційне 

забезпечення підприємницької діяльності; 4) формування інфраструктури 

підтримки підприємництва. П’ятий («Формулювання розділів Програми 

розвитку підприємництва»), шостий «Затвердження програми розвитку 

підприємництва») і сьомий («Ревізія виконання Програми розвитку 

підприємництва») етапи виконували спеціалісти міськвиконкому на підставі 

запропонованих студентами-учасниками workshop варіантів рішень і були 

покладені в основу Регіональної програми  розвитку підприємництва в 

м. Полтава (Майковська, 2019і).  

Використання workshop має на увазі кейс-спільнота CASERS, яка за 

підтримки МОН України на базі web-платформи для організації кейсів 

casers.org. сприяє майбутнім фахівцям у пошуку роботи або стажування 

шляхом розв’язання реальних завдань від бізнес-структур у вигляді кейсів 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcasers.org%2F&h=AT3uhbOOVn_08J9XSNh21UkJ8J2X20SwYOYZY0IF1pbTPrUvNOMcOwtWTOMm8JlP_f9YEpkykkrf5EcJ7iQHpLhrtfPblhHvsPMaAyReHPQpcqDX2Ra9hEQlcujzgXWP0dgdYvDLZ-a14QDODg
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(Головна кейс-спільнота України CASERS, 2018). Ця діяльність базується на 

ст. 54 Закону «Про освіту»: реальні кейси поглиблюють співпрацю з бізнесом 

і органами влади; замінюють неефективні реферати, курсові та інші види 

самостійної роботи; розглядаються замість розрізнених задач на практичних і 

семінарських заняттях. Рішення кейсів, а також стажування, екскурсії та 

квести від CASERS 81% студентів оцінюють позитивно як форму взаємодії з 

бізнесом під час навчання. Студенти, у яких викладачі постійно або часто 

використовують в навчанні кейси, на 38% вище оцінюють якість освіти; 

студенти, у яких викладачі ніколи не використовують кейси, задоволені на 

31% менше. Партнери-кейсодателі CASERS пропонують завдання для різних 

галузей економіки. Лідерами серед ЗВО з використання кейсів в освітньому 

процесі є представники північного регіону за рахунок київських ЗВО; 

аутсайдерами – західного; в інших регіонах workshop-активність є доволі 

рівномірною: в центральному регіоні – 10 ЗВО (м. Дніпро і 

Дніпропетровська обл., м. Вінниця, м. Полтава); в східному – 16 (м. Харків, 

м. Маріуполь, м. Донецьк, м. Запоріжжя), в північному – 23 (м. Київ та 

Київська обл., м. Житомир, м. Суми, м, Чернігів й м. Рівне), в південному –11 

(м. Одеса, м. Запоріжжя і Запорізька обл., м. Херсон), в західному –6 

(м. Львів, м. Луцьк і м. Чернівці). Виявлено, що питома вага цього методико-

технологічного засобу формування підприємницької компетентності в 

аудиторній професійній підготовці перевищує позааудиторні форми (76,12% 

проти 23,88% відповідно). 

З урахуванням дослідження Г. Матукової (Матукова, 2015б), яка 

наголошувала, що система професійної підготовки майбутнього фахівця не 

забезпечує повноцінного формування й розвитку його підприємницької 

компетентності, вважаємо за доцільне до педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

включити додаткові позааудиторні заходи на основі кластерної парадигми 

освіти, яка – на відміну від традиційної – є гнучкою і адаптивною до 

мінливих умов ринку. 
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Термін «кластер» (від англ. cluster – «рости разом», «гроно», 

«скупчення») дослідники визначають як об’єднання кількох однорідних 

елементів для інтенсифікації їх зусиль, можливостей й потенціалу 

(Майковська, 2015а). Залежно від мети створення розрізняють галузеві, 

освітні кластери корпорацій та бізнес-інкубатори ЗВО (або кластери 

локального партнерства ЗВО). Бізнес-інкубатори можуть бути загального і 

спеціального призначення. В дослідженні брали участь освітній кластер 

регіонального призначення ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (бізнес-інкубатор 

загального призначення) та бізнес-інкубатор спеціального призначення ХТЕІ 

КНТЕУ.  

Бізнес-інкубатор ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» має на меті сприяння 

зростанню підприємницької активності та комерціалізації інновацій у 

Полтавські обл. Його функції: організація навчання інноваційному 

підприємництву, допомога в розробці бізнес-ідей та бізнес-проектів, 

консультування при створенні бізнес-продуктів, допомога в знаходженні 

інвесторів (бізнес-агентів) для реалізації StartUp-ів, супровід запуску бізнес-

проекту. До екосистеми бізнес-інкубатора належать: Молодіжний бізнес-

центр ПУЕТ, StartUp YEP!CLUB PUET і Конкурс стартапів ПУЕТ. 

Метою Молодіжного бізнес-центру, про що йшлося в попередніх 

наших роботах, є «створення можливостей для формування якостей і навичок 

підприємця, сприятливих умов для наближення до реалізації власного бізнес-

проекту, а також допомога у підготовці студентів до майбутньої професійної 

діяльності через участь у маркетингових та соціологічних дослідженнях. 

Місія StartUp YEP!CLUB PUET полягає у розвитку підприємницької 

культури та мислення у студентів; стимулюванні StartUp-руху серед молоді 

та зародженні тренду на створення StartUp-ів в університеті. Метою 

Конкурсу StartUp-ів ПУЕТ є визначення найактуальніших проєктів у різних 

галузях економіки та надання авторам допомоги в організації власної справи, 

комерціалізації ідей, створенні успішних StartUp-компаній та супровід 

проектів наставниками-консультантами. Учасники Конкурсу укладають 
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протоколи про наміри з діючими підприємцями та розпочинають підготовку 

до спільного виконання проекту» (Майковська, 2020ґ ). 

До екосистеми бізнес-інкубатора ХТЕІ КНТЕУ належать: Проектна 

Студія ХТЕІ КНТЕУ, Освітній хаб «Підприємницький інтенсив» у спільноті 

Facebook, щорічний конкурс студентських бізнес-проектів «Молодь в 

підприємництві», «Команда «ХТЕІ-Enactus» і StartUp YEP!CLUB ХТЕІ 

КНТЕУ. Їх діяльність здійснюється в контексті Програми ХТЕІ КНТЕУ 

«Молодь в підприємництві» та реалізується через програму спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві». 

Підсумки проектування змісту професійної підготовки і вибору 

методико-технологічних засобів формування дозволили встановити, що 

результат забезпечується не самим типом застосованих технологій і засобів, а 

адекватністю їх застосування в освітньому процесі. Результати застосування 

означених методико-технологічних засобів сприяли осучасненню 

професійної підготовки майбутніх фахівців та розробці теоретико-

методичного супроводу поетапної реалізації педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

 

4.2 Інноваційні методики і технології формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування дозволило виявити такі реалії професійної підготовки 

у ЗВО України: 1) переобтяженість навчальних планів теоретичними 

дисциплінами; 2) перевантаженість студентів інформацією; 3) недосконалість 

структурно-логічних схем викладання фундаментальних і професійно-

орієнтованих курсів; 4) неузгодженість міждисциплінарних зв’язків; 

5) відсутність розуміння студентами необхідності інтеграції знань із різних 

навчальних дисциплін. Як наслідок, на констатувальному етапі експерименту 
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знання студентів діагностувались як недостатньо структуровані, що мають 

фрагментарний характер при низькому рівні навчальної мотивації. Як 

ефективна альтернатива традиційним технологіям навчання визначена 

фреймова педагогічна технологія, що передбачає вивчення навчального 

матеріалу, структурованого певним чином у спеціально організованій 

періодичній часовій послідовності (за сценарієм) й основною ознакою якої є 

збільшення обсягів знань без збільшення навчального часу.  

Наразі фреймові моделі представлення знань науковцями (М. Полані 

(Полани, 1985), Д. Поспєлов (Поспелов, 1989 та ін.) оцінюються як 

перспективні. Аналіз численних досліджень, що спираються на ідею 

«згущення» навчальної інформації та збільшення щільності одиниці 

навчального процесу, показує, що до найбільш значущих педагогічних ідей 

відносяться: укрупнення дидактичних одиниць (П. Ерднієв, Б. Ерднієв); 

метод проектів (В. Гузєєв); проблемно-модульне навчання (М. Чошанов), 

концентроване навчання (Г. Ібрагімов, А. Остапенко), інтегральна технологія 

(В. Гузєєв) (Шарко, 2016; 2017). Фреймові підходи у навчанні фрагментарно 

обговорювались в роботах Р. Гуріної, Л. Дольникової, Л. Ковальчук, 

Т. Колодочки, А. Медведєвої, Т. Межової, Е. Мироненко, М. Пентилюк, 

Н. Саєнко, Р. Черабаєвої, Є. Соколової, Г. Тюріної, І. Халєєвої, 

В. Штейнберга, С. Шубіна, О. Шуневич та ін. (табл. 4.13) (Минский, 1979: 

Филлмор, 1988; Колодочка, 2004). 

За результатами експерименту встановлено, що використання 

фреймового навчання (додаток Т) при формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування дає такі 

результати: 1) підвищує систематизацію і цілісність навчального матеріалу 

дисципліни за рахунок зменшення кількості дидактичних одиниць, що 

полегшує його засвоєння; 2) створює умови для економії навчального часу; 

3) посилює ефективність освітнього процесу, що виражається в підвищенні 

рівня навченості, інтелектуального розвитку, креативності мислення та 

інтересу студентів до навчання. 
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Таблиця 4.3 

Підходи науковців до трактування поняття «фрейм» 
Науковець Авторське трактування науковцем фрейму 

М. Мінський Фрейм – це мінімізований опис певного явища, факту чи об’єкта, що 
володіє властивістю, завдяки якій вилучення з цього опису будь-якої 
складової призводить до того, що це явище, факт або об’єкт перестають 
правильно класифікувати. Фрейм – один із перспективніших видів 
сприйняття об’єкта, який може бути формально представлений деякою 
структурою у вигляді графи 

Т. Колодочка Фрейм – це рамочна структура ключової ідеї навчального матеріалу, 
яку можна «накласти» на більшість тем і розділів, що виражене в 
графічній формі 

Р. Гуріна, 
Е. Соколова 

Фрейм – це каркас, схема, кліше, болванка, модель, структура даних 
для представлення стереотипних ситуацій при організації значних 
об’ємів пам’яті. Фреймова схема містить пусті рядки, графи, вікна – 
слоти (від англ.. «slot» - щілина, паз), які заповнюються інформацією 
(варіативна частина) і постійні ключові слова, які входять до каркасу-
схеми (інваріантна частина). 
Фрейм у навчанні – це каркасна структура представлення стереотипної 
навчальної інформації (висловлювання, комунікативні ситуації), що 
містить слоти – пусті вікна або строки, які студенти заповнюють 
текстом; ключові слова як зв’язки між слотами і правила, що задають 
методику й умови проговорювання тексту. Фреймова схема-опора – це 
візуалізований фрейм.  Рами-каркаси і слоти в них можуть бути різної 
форми 

Е. Козаренко Фрейм – це вид логіко-лінгвістичної моделі представлення знань 

Е. Кубрякова, 
В. Дем’янков, 
Ю. Панкрац, 

Л. Лузіна 

Фрейм у сучасному розумінні – це структура даних для представлення 
стереотипних ситуацій, особливо під час організації значних об’ємів 
пам’яті. Фрейм – це бланк, що має пусті рядки, графи, вікна-слоти, які 
мають бути заповнені 

Е. Гоффман Поняття «фрейм» асоціюється з англ. «framework» (каркас) і вказує на 
наявність деякої постійної стереотипної когнітивної конструкції, за 
допомогою якої переробляється навчально-наукова інформація 

Є. Тарасов Фрейм – це певна структура, що містить відомості про певний об’єкт і 
виступає як цілісна і відносно автономна одиниця знання. Його 
ототожнюють із стандартною, стереотипною ситуацією, що включає 
множину конкретних однорідних ситуацій 

С. Маланов Фрейми – це схеми ситуацій. Схеми – це узагальнені абстрактні 
когнітивні структури, які можна застосувати для опису декількох 
ситуацій або подій. Без спеціальної побудови знаково-символьних схем 
інформації схеми розумових дій формуються стихійно  

Складено автором 

 

На сучасному етапі в науці не існує єдиного підходу до тлумачення 

дефініції «фрейм» (табл. 4.3). Під фреймом Т. Колодочка розуміє періодично 

повторюваний спосіб організації навчального матеріалу (фрейм як концепт) і 

навчального часу (фрейм як сценарій) для дисциплін, теоретичний матеріал 

яких піддається «згущенню» і має універсальну каркасну структуру 

(Колодочка, 2004). Виявлено, що «фрейм як дидактичний засіб можна 
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розглядати з позицій двох аспектів: 1) змістовного (фрейм як інформаційний 

масив, який характеризується конкретним способом структурування та 

інтегрування навчальної інформації); 2) часового (фрейм як алгоритм 

послідовності вивчення навчального матеріалу)» (Минский, 1979).  

Встановлено, що структурування навчального матеріалу з 

використанням фреймових структур забезпечує високий рівень 

систематизації знань студентів. У цьому розумінні фрейм є каркасною 

структурою для запам’ятовування студентами навчальної інформації, 

лаконічної фіксації її найбільш значущих моментів із метою їх подальшого 

відтворення. В основу фреймових технологій покладено логізацію складних 

процесів та явищ, що вивчаються студентами. Фрейми бувають вищого і 

нижчого рівня, інформація про атрибути фреймів вищого рівня 

використовується у фреймах нижчих рівнів. 

  
 

Рис. 4.1. Ознаки фреймів як дидактичних засобів навчання  

 

Організаційно-методичний аспект фреймової технології розглядався 

І. Алексєєвою (Алексеева, 1992), М. Ісідзука, Х. Уено (Уэно, Исидзука, 1989) 

і полягає в тому, що в ситуації, коли послідовність вивчення слотів одного 

фрейму співпадає з послідовністю вивчення відповідних слотів інших 

фреймів, засвоєння наступних фреймів потребує менших часових витрат. 
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Вивільнений бюджет часу може бути використаний для розвитку 

самостійності студентів шляхом збільшення частки завдань творчо-

пошукового характеру. 

Визначено, що основними ознаками фреймових структур є: 

1) дидактична операційність – обов’язковість виділення базових елементів 

знань, визначення логічних взаємозв’язків між ними за рахунок 

горизонтальної (всередині дисципліни) та вертикальної (між дисциплінами) 

інтеграції; 2) системність – чітка орієнтація на розвиток цілісних уявлень про 

об’єкт чи процес, які вивчаються; 3) інваріантність – включення до 

фреймових структур не лише предметних знань, а й компонентів знань 

логіко-методологічного характеру, що дозволяє сформувати у студентів 

навички інваріантного переносу знань і умінь у нові умови; 4) ергономічність 

– підвищення інформативної ємкості змісту навчального матеріалу, 

засвоєння в одиницю часу більшого обсягу знань; 5) економічність 

скорочення часу для пошуку та відтворення навчального матеріалу 

студентами (рис. 4.1). 

Набутий у процесі дослідження досвід дозволив з’ясувати, що за 

рахунок погодженості концепту і сценарію при впровадженні фреймової 

технології навчання підвищується рівень залучення студентів до освітнього 

процесу; рівень мотивації до пізнання; розвиток здібностей до проектування; 

рівень системності й цілісності знань; на 25-30% заощаджується навчальний 

час. Фрейми не є постійними і незмінними, вони створюються відповідно до 

навчальних можливостей і конкретних потреб студентів.  

Вхідне діагностування показало, що кожен студент має різні здібності, 

звички, особистий багаж знань, асоціації дефініцій «підприємець», 

«підприємництво», «підприємницька діяльність», які можуть допомогти у 

процесі запам’ятовування інформації при формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. Найскладнішим 

завданням навчальних дисциплін є становлення підприємницького світогляду 

студента на основі окресленого вхідного особистого багажу.  

http://mediku.com.ua/poyasnyuvalena-zapiska-cikl-urokiv-zaproponovanih-v-roboti-oby.html
http://mediku.com.ua/poyasnyuvalena-zapiska-cikl-urokiv-zaproponovanih-v-roboti-oby.html
http://mediku.com.ua/referat-formi-i-metodi-naukovogo-piznannya-sistemnij-pidhid-ya.html
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Рис. 4.2. Підприємницький світогляд людини [авторська розробка] (змістова фреймова схема) 
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Доведено, що фреймовий підхід до організації освітнього процесу 

базується на фреймуванні, яке є високоефективним способом стиснення 

дискурсивної інформації. В цьому контексті фрейм як структура, яка містить 

ядро або ключове тематичне поняття, і периферію, тобто решту тематичної 

лексики, згрупованої навколо ядра, може значно збільшити ефективність 

навчання. На рис. 4.2 представлена змістова фреймова схема 

«Підприємницький світогляд людини», що відображає зміст дисципліни 

«Основи підприємництва», викладений за фреймовою технологією.  

З позицій змістовного аспекту каркасна структура фрейму дозволяє 

систематизувати значний обсяг інформації, залишаючи її при цьому 

максимально зручною для використання студентами. Кожен змістовний 

фрейм складається зі слотів (терміналів), заповнених конкретним змістом. В 

одній системі фрейми можуть мати однакові слоти, що необхідно для 

встановлення зв’язків між інформацією, яка міститься в цих фреймах. 

Структуруванню навчальної інформації фреймовим методом характерний 

процес зіставлення, у ході якого перевіряється правильність вибору слота. 

З позицій часового аспекту фреймовість полягає у повторюваності 

сценарію (послідовності) вивчення різних частин різноманітних концептів. 

Абсолютно очевидно, що вивчення кожного наступного фрейму вимагає 

значно менших часових витрат, ніж попереднього (додаток Т). 

Встановлено, що дана технологія максимально ефективна при вивченні 

тих дисциплін, у яких можна виділити змістове ядро (функції, процеси, 

властивості, характеристики тощо), яке розглядається і повторюється в усіх 

темах і розділах.  Вона є абсолютно придатною для дисципліни «Основи 

підприємництва», оскільки фреймовий підхід краще використовувати при 

вивченні матеріалу, розбитого на блоки, в кожному з яких зустрічаються 

близькі за структурою і формою теми.  

На основі припущення, що згущення навчального матеріалу звільнює 

час для продуктивної діяльності студентів, дидактичні можливості фреймової 

технології розглядались в двох напрямках: 1) фрейм як концепт або 
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впорядкована структура навчального матеріалу (структурно-змістовний 

аспект) – табл. 4.4 і 4.5; 2) фрейм як сценарій навчального процесу (часовий 

аспект) – рис. 4.3. Концепт дисципліни «Основи підприємництва» на основі 

фреймової технології розроблений викладачем у вигляді схеми і таблиці у 

найзручнішій для образного сприйняття студентами формі. Концепт являє 

собою «каркас» ключової ідеї навчального матеріалу, яка «накладається» на 

всі наступні теми або розділи. Таким чином утворюється ієрархічна 

структура, особливість якої полягає в тому, що інформація про атрибути, яку 

містить фрейм верхнього рівня, спільно використовується всіма фреймами 

нижніх рівнів, пов’язаних з ними.  

Таблиця 4.4 

«Класична» структура дисципліни «Основи підприємництва» 

та розподіл годин за темами на прикладі ХТЕІ КНТЕУ  
Тема дисципліни Обсяг навчальних 

годин 

Тема 1. Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері 

торгівлі 

6 

Тема 2. Умови, чинники і принципи розвитку підприємництва 4 

Тема 3. Організаційно-правові форми підприємництва 5 

Тема 4. Державне регулювання підприємницької діяльності та 

самоорганізація суб’єктів підприємництва 

5 

Тема 5. Стратегія підприємництва 4 

Тема 6. Етична, соціальна та інші види відповідальності суб’єктів 

підприємництва 

4 

Тема 7. Утворення суб’єктів підприємництва 12 

Тема 8. Підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі 7 

Тема 9. Підприємницька діяльність у сфері ресторанного 

господарства 

7 

Тема 10. Підприємницька діяльність у сфері оптової торгівлі 7 

Тема 11. Підприємницька діяльність у сфері зовнішньої торгівлі 6 

Тема 12. Підприємницька діяльність у сфері комерційної 

нерухомості 

4 

Тема 13. Підприємницька діяльність у сфері послуг 5 

Тема 14. Основи бізнес-планування підприємницької діяльності 14 

Разом за дисципліною 90 

Складено автором 

 

У табл. 4.4 представлена «класична» структура дисципліни «Основи 

підприємництва» та розподіл годин за темами. Табл. 4.5 містить ідею 

фреймової моделі дисципліни «Основи підприємництва» як технології 

навчання. На рис. 4.3 подана сценарна фреймова схема змісту комерційного 
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підприємництва, в якій уточнюються дії викладача щодо навчального 

матеріалу дисципліни за фреймом вищого рівня «Комерційне 

підприємництво». 

Фрейм є одним із способів подання стереотипної ситуації, що 

відображає найбільш характерні, основні моменти ряду близьких ситуацій, 

які належать до одного класу. Будь-який фрейм складається зі слотів. Кожен 

фрейм має єдине в даній фреймовій структурі ім’я (ідентифікатор). Слот, в 

свою чергу, має ім’я, унікальне в своєму фреймі. Кількість слотів у фреймі 

може бути різною.  

Слот має стандартну структуру: ім’я та сукупність конкретних 

атрибутів, –  і може нести конкретне значення або виступати функцією, що 

передбачає подальшу дивергентну деталізацією інформації, а також містити 

посилання на інший слот чи фрейм. Ланцюг фреймових структур нижчих 

рівнів ієрархії формує фрейм вищого рівня (за принципом «підведення 

видового поняття під родове»). Отже, слотова декомпозиція різнорівневих 

фреймів відображує їх ієрархічну взаємозалежність і взаємопов’язаність. 

За допомогою фреймів нова інформація вбудовується до вже існуючих 

когнітивних схем, обробляє їх і формує нові когнітивні схеми та 

інтелектуальні операції. При цьому встановлюються зв’язки між вже 

відомими студенту поняттями й способами дій і новими знаннями.   

Для того щоб вивчений матеріал «вбудувався» до когнітивних схем 

студента, його доцільно закріпити відповідним чином в пам’яті за допомогою 

вже встановлених зв’язків. Фреймові схеми спрямовані на виявлення таких 

зв’язків і представлення їх за допомогою графічних або символьних 

структур. Розумові репрезентації з’являються і зберігаються у свідомості у 

вигляді оперативних одиниць знань (образів, знаків, формул, скорочених 

речових оборотів тощо). Вони формуються в основному за участю візуальної 

або мовної інформації. Такі згорнуті тексти, логічні схеми, описи явищ, 

сприйняття яких дозволяє швидко й якісно засвоювати нові системи понять, 

способи дій та інтелектуальні операції можуть бути створені в результаті 

фреймового структурування і представлення навчального матеріалу. 
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Таблиця 4.5 

Фреймова модель дисципліни «Основи підприємництва» як технологія 

навчання  
1. Фрейми вищого рівня 1.1 Філософські аспекти підприємництва 

1.2 Психологічні аспекти підприємництва 

1.3 Соціально-гуманітарні аспекти підприємництва 

1.4 Економічні аспекти підприємництва 

1.4.1 Соціальне підприємництво 

1.4.2 Комерційне підприємництво (Підприємницька 

діяльність у сфері роздрібної, оптової та зовнішньої 

торгівлі; у сфері ресторанного господарства, послуг і 

комерційної нерухомості) 

1.4.3 Фінансово-кредитне підприємництво 

1.4.4 Виробниче підприємництво 

2.1 Фрейми нижчого рівня 2.1.1 Мотивація і філософія підприємництва 

2.1.2 Соціально-психологічний портрет підприємця і риси 

його особистості 

2.1.3 Морально-етична відповідальність підприємця 

2.1.4 Соціальна та екологічна відповідальність підприємця 

2.1.5 Професійна відповідальність підприємця 

2.1.6 Економічна відповідальність підприємця 

2.1.7 Юридична відповідальність підприємця 

2.1.8 Кар’єра в бізнесі 

2.2 Фрейми нижчого рівня 2.2.1 Вибір ідеї, зміст підприємництва і функції підприємця 

2.2.2 Історія кожного виду підприємництва, зазначеного 

програмою дисципліни 

2.2.3 Умови, чинники і принципи кожного виду 

підприємництва, зазначеного програмою дисципліни 

2.2.4 Середовище, ресурси і місце кожного виду 

підприємництва, зазначеного програмою дисципліни, в 

суспільстві 

2.2.5 Державне регулювання кожного виду підприємництва, 

зазначеного програмою дисципліни 

2.2.6 Форми організації підприємницької діяльності та 

критерії їх ви бору 

2.2.7 Стратегічне планування кожного виду підприємництва, 

зазначеного програмою дисципліни 

2.2.8 Бізнес-планування кожного виду підприємництва, 

зазначеного програмою дисципліни 

Сценарна схема (в розрізі слотів) вивчення фрейму «Комерційне підприємництво» 

Підприємницька діяльність в сфері роздрібної торгівлі (рис. 2) 

Фрейми нижчого рівня 

(рис. 4.10) 

Мотивація і філософія підприємництва 

Вибір ідеї, зміст підприємництва і функції підприємця 

…………….. 

Підприємницька діяльність у сфері ресторанного господарства 

…………….. 

Складено автором 
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Запропонований Т. Колодочкою і перевірений у процесі дослідження 

процес структурування навчального матеріалу забезпечив: 1) систематизацію 

знань за рахунок визначення зв’язків («горизонтальних» всередині теми і 

«вертикальних» між темами навчального матеріалу); 2) ефективність 

використання навчального часу за рахунок фреймової стрункості алгоритму 

(сценарію) навчального процесу (Колодочка, 2004). 

Підсумовуючи, наголосимо, що в узагальненому вигляді роботу над 

змістом дисципліни за фреймовою технологією можна розподілити на чотири 

етапи: 1) ознайомлення (опанування тексту дисципліни в цілому); 

2) узагальнення (осмислення змісту дисципліни з метою виявлення основних 

структурних одиниць інформації та встановлення зв’язку між ними); 

3) укрупнення (об’єднання більш дрібних одиниць інформації у більш 

значні); 4) фіксування змісту створеної структури (фіксування укрупнених 

дидактичних одиниць у вигляді знаково-символьних структур). 

З’ясовано, що розробка фреймових структур передбачає виокремлення 

таких рівнів систематизації навчальної інформації: 1) виділення ключових 

понять; 2) виділення сутнісних ознак цих понять; 3) порівняльне 

співставлення ознак різних понять, що вивчаються;  4) встановлення ієрархії 

понять, що вивчаються; 5) знаково-змістовне «згущення» навчального 

матеріалу (переведення інформації в графічно-символічну, структуровану 

форму). 

У дисципліні «Основи підприємництва» фрейм має вигляд малюнків, 

схем, таблиць і алгоритмів (додаток Т). Фреймова технологія забезпечує 

зрозумілість, місткість, образність, компактність сприйняття матеріалу 

дисципліни, ефективну актуалізацію в пам’яті студентів навчальної 

інформації, сприйняття та відтворення її у мові. Доведено, що тримаючи в 

пам’яті візуальну картинку окремого фрейму, студент може логічно, повно і 

систематизовано відтворити значний обсяг інформації в межах дисципліни.  
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Рис. 4.3. Сценарна фреймова схема змісту комерційного підприємства [авторська розробка]
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Виявлено, що фреймове представлення навчальної інформації 

підвищує системність і цілісність навчального матеріалу та полегшує його 

засвоєння. Безумовною перевагою застосування фреймової технології є 

швидке пригадування значного обсягу інформації через певний час. 

Інтенсифікація навчання завдяки застосуванню фреймової технології 

пояснюється властивостями мозку сприймати образну інформацію з меншою 

напругою: навчальний матеріал стає більш доступним і добре 

запам’ятовується. Фреймова технологія може бути застосована до різних 

вікових категорій студентів 

Запропонована фреймова технологія при структуруванні навчального 

матеріалу дисципліни «Основи підприємництва» відрізняється від інших 

технологій тим, що в процесі навчання на аудиторних заняттях створюються 

умови економії часу для викладу нового теоретичного матеріалу або творчої 

самостійної роботи студентів. При потребі допускається зміна розміру (тобто 

обсягу) фрейму, що підвищує ефективність вирішення таких проблем, як 

сприйняття сенсу і значущості текстів і символів. 

Водночас, дослідження виявило певні труднощі при впровадженні 

фреймової технології: 1) відсутність друкованої навчальної літератури, яка 

повністю відповідає вимогам даної технології; 2) відсутність програм 

підготовки викладачів, здатних працювати за даною технологією. 

Актуальність орієнтації на результати діяльності студентів у процесі їх 

професійної підготовки обумовлюється розвитком ринкових відносин, 

формуванням нової структури власності, зміною традиційних систем 

управління, розширенням сфери господарської самостійності суб’єктів 

ринку, що вимагає формування у молоді адекватних цим процесам 

менталітету і культури підприємництва на основі навичок створення нових 

товарів і послуг, їх впровадженням у виробництво і продаж та підкреслення 

соціальної значущості для суспільства і бізнесу. Майбутні фахівці сфери 

обслуговування повинні бути здатними до інженерної підприємницької 

діяльності, невід’ємним складником якої є планування і проєктування нових 
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товарів та послуг й організація їх реалізації у мінливому ринковому 

середовищі. Інструментом осучаснення освіти в напрямку інженерного 

підприємництва виступила всесвітня Ініціатива CDIO (Conceive – Design – 

Implement – Operate: «Задумай – Спроектуй – Спробуй реалізувати – Керуй» 

(Woollcott, 2009). 

Концепція CDIO-навчання як міжнародний проект із реформування 

вищої освіти задля забезпечення якості професійного навчання і отримання 

результатів, необхідних для професійного зростання, набув поширення в 

усьому світі: натепер ініціативу CDIO підтримують у понад 120 ЗВО із 30 

країн Європи, Північної і Латинської Америки, Азії, Австралії, Нової 

Зеландії та Африки, повний перелік яких представлений на офіційному веб-

сайті ініціативи CDIO (табл. 4.6) (Гутман, 2013).  

Таблиця 4.6 

Представництво ініціативи CDIO за регіонами світу (Гутман, 2013)  
Регіон Кількість 

ЗВО 

Координатор ініціативи CDIO в регіоні 

Австралія та Нова 

Зеландія 

8 Duncan A. Campbell, Queensland 

University of Technology (Австралія) 

Азія 19 Changchun Li, Beijing University (Китай), 

Peihua Gu, Shantou University (Китай), 

Helene Leong, Singapore Polytechnic (Сінгапур) 

Африка 2 Joshua Meyer, University of Pretoria (Південна 

Африка) 

Великобританія та 

Ірландія 

11 Paul Herman, Queen’s University 

(Великобританія), 

Matt Murphy, University of Liverpool 

(Великобританія) 

Європа 56 Jens B. Bennedsen, Aarhus University (Данія), 

Juha Kontio, Turku University of Applied 

Sciences (Фінляндія), 

Fredrik Georgsson, Umea University 

(Швеція) 

Латинська Америка 10 Francisco Viveros, Pontificia Universidad 

Javeriana (Колумбія), 

Patricio Poblete, Universidad de Chilie 

(Чілі) 

Північна Америка 20 James Leylek, University of Arkansas (США), 

Ron Hugo, University of Calgary (Канада) 

 

Ініціатива CDIO була створена як сучасний інструмент практико-

орієнтованої системи навчання у відповідь на вимоги стейкхолдерів внести 



337 
 

практичний підприємницький аспект у навчальний процес. В Україні досвід 

упровадження ініціативи CDIO мають Сумський державний університет, 

Луцький національний технічний університет, Харківський національний 

технічний університет «ХПІ», а також ЗВО-учасники педагогічного 

експерименту за означеною темою дослідження (додаток Т).  

Встановлено, що ініціатива CDIO – це міжнародний проєкт, 

спрямований на усунення протиріч між теорією і практикою шляхом 

посилення практичної спрямованості навчання й введення системи 

проблемного і проектного навчання (Долженко, 2017). Отже, концепція 

CDIO є комплексним інтегративним підходом до організації освітнього 

процесу та формування підприємницького університетського середовища для 

підготовки нового покоління еліти, спроможної до ефективної, ринково 

затребуваної інженерної діяльності. 

У ході педагогічного експерименту виявлена доцільність застосування 

концепції CDIO-навчання з метою формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, обумовлена 

створенням таких особливостей навчання: 1) побудова освітнього процесу з 

урахуванням кращих світових практик розробки товарів та послуг, здатних 

до реалізації; 2) введення в робочий навчальний план ЗВО спеціальних 

дисциплін і модулів, розроблених спільно з реально діючими суб’єктами 

ринку; 3) застосування активних засобів навчання (сучасних педагогічних 

технологій, в т. ч. ігор, тренінгів; комп’ютерних технологій навчання); 

4) розвиток soft skills майбутніх фахівців сфери обслуговування; 5) побудова 

освітнього процесу з урахуванням можливостей договорів про співпрацю між 

ЗВО та реально діючими суб’єктами ринку; 6) реальне працевлаштування 

(участь роботодавців в навчальному процесі як викладачів, експертів, 

керівників проектів; теоретичне і практичне навчання майбутніх фахівців 

сфери обслуговування на підприємствах; працевлаштування після закінчення 

навчання) (Kuptasthien, Triwanapong, Kanchana, 2014).  
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З’ясовано переваги впровадження концепції CDIO-навчання: 

1) посилення готовості до участі в конкурсах і проектах регіонального, 

галузевого, національного та міжнародного рівня; 2) долучення майбутніх 

фахівців сфери обслуговування до реальної ринково обґрунтованої 

інженерної діяльності (створення студентами персональних і групових 

проектів як обов’язкова частина навчального процесу, публічне 

представлення проектів викладачам, іншим студентам та стейкхолдерам); 

3) вибір траєкторії навчання (створення можливості для вибору студентами 

дисциплін); 4) залучення студентів до управління освітнім процесом на 

основі опитування, регулярного спілкування та врахування їх думки 

керівниками освітніх програм і дирекцією ЗВО; 5) створення можливостей 

для навчання англійською мовою (введення в робочий навчальний план 

дисциплін на основі англомовних програм викладання, поширення практики 

захисту студентських проектів, курсових і дипломних робіт). 

Вивчення контенту щодо ініціативи CDIO дозволило виявити наявність 

Syllabus v2, в якій представлені структура і зміст планованих результатів 

навчання як системостворюючі фактори при проектуванні структури і змісту 

освітніх програм. У додатку Т) наведена структура CDIO Syllabus v2, яку 

доцільно застосовувати для планування результатів навчання (Learning 

Outcomes) при проектуванні освітніх програм майбутніх фахівців сфери 

обслуговування (Соколов, 2019). Результати навчання згруповані за 

розділами і деталізовані для зручності. Дисциплінарні знання та основи 

інжинірингу, втілені у базових знаннях математики і природничих наук 

(розділ 1.1), методів та інструментарію (розділ 1.3), покладених в основі 

інженерної справи (розділ 1.2) повинні набуватись в повному обсязі при 

освоєнні освітніх програм бакалаврату.  

Аналітичне обґрунтування і рішення проблем (розділ 2.1), особливо в 

частині їх формулювання, аналізу та оцінки в умовах невизначеності, а також 

в частині вироблення рекомендацій щодо їх вирішення, експериментування, 

дослідження і набуття нових знань (розділ 2.2) більшою мірою відносяться 
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до вимог до компетентностей випускників магістратури та аспірантури. Від 

випускників магістратури та аспірантури більшою мірою, ніж від 

випускників бакалаврату, вимагається системне мислення (розділ 2.3) для 

оцінки та збалансованого рішення різних питань при визначенні пріоритетів і 

досягненні компромісів в процесі інноваційної й дослідницької інженерної 

діяльності. Фахівці всіх рівнів мають усвідомлювати важливість 

самонавчання і освіти протягом усього життя, інтеграції знань і формування 

власної позиції, мислення і пізнання (розділ 2.4), а також значення етики, 

справедливості й відповідальності (розділ 2.5) на своєму робочому місці. Не 

менш важливими для будь-якого рівня вищої освіти є готовність до роботи в 

команді (розділ 3.1) і комунікацій (розділ 3.2), в тому числі іноземними 

мовами (розділ 3.3) (Woollcott, 2009). 

Від майбутніх фахівців всіх рівнів вищої освіти вимагається розуміння 

соціального та екологічного контексту (розділ 4.1) інженерної діяльності, а 

також підприємницького і ділового контексту (розділ 4.2). Більшою мірою 

для випускників магістратури та аспірантури, ніж бакалаврату, є важливим 

досвід планування, системного інжинірингу та менеджменту (розділ 4.3), 

проектування (розділ 4.4) і виробництва (розділ 4.5) як прояв здатності до 

виробничого менеджменту. Важливість досвіду застосування (розділ 4.6) 

різна для випускників бакалаврату та магістратури: для магістрів найбільш 

затребуваними є навички проектування і оптимізації, сталого і безпечного 

застосування продукції, досвід системного її поліпшення. Водночас, як для 

бакалаврів найбільш актуальними є навички управління процесами 

застосування продукції, підтримки її життєвого циклу, виведення з 

експлуатації та утилізація з припиненням дії у навколишньому середовищі. 

Для випускників аспірантури підготовка до більшості етапів застосування 

продукції не є актуальною. Компетентність лідерства на інженерному 

підприємстві (розділ 4.7) має істотне значення для фахівців, які зайняті в 

інноваційній та дослідницькій діяльності, а тому актуальна для випускників 

аспірантури і магістратури як здатність до творчого мислення, розробки і 
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захисту проектів, планування і управління ними, контролю над їх 

виконанням до повного завершення. За експертними оцінками, 

компетентність лідерства менш затребувана для випускників бакалаврату, що 

доцільно врахувати при розробці освітніх програм.  

Здатність до інженерного підприємництва (розділ 4.8) проявляється в 

інноваційній інженерній діяльності. Випускники бакалаврату можуть брати 

участь у підприємницькій діяльності при створенні підприємств і організації, 

розробці маркетингових заходів та інноваційної продукції. У магістерських 

програмах мають бути передбачені достатні науково-освітні ресурси, 

спрямовані на формування у випускників підприємницької культури. Для 

випускників аспірантури актуальними є  навички підприємництва при бізнес-

плануванні наукомістких розробок, проектуванні виробництва продукції та 

послуг з використанням новітніх технологій, стимулюванні інженерних 

процесів, створенні інноваційної інфраструктури, управлінні 

інтелектуальною власністю (Woollcott, 2009). 

Виявлено, що в CDIO Syllabus v2 формуванню підприємницької 

компетентності приділяється особлива увага: створенню підприємницького 

та ділового контексту професійної підготовки (розділ 4.2) та підготовці до 

соціальної і екологічної відповідальності за результатами підприємницької 

діяльності (розділ 4.8). 

Встановлено, що CDIO – це комплексний підхід, який передбачає набір 

загальних принципів створення освітніх програм, їх матеріально-технічне 

забезпечення, а також орієнтує на відповідне навчання викладачів. На основі 

CDIO Syllabus v2 можна сформувати оптимальні структуру, зміст і технології 

реалізації та оцінки якості освітніх програм підготовки майбутніх фахівців 

сфери обслуговування різного рівня (Edström, Kolmos, 2014).  

Вимоги до освітніх програм різного рівня вищої освіти, вимоги до 

навчальних планів, освітнього середовища, технологій навчання, кваліфікації 

науково-педагогічних працівників та методів оцінки програм і результатів їх 

освоєння детально окреслені у 12 CDIO Standards. З’ясовано, що у межах 
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ініціативи CDIO розроблено ресурси, які можуть бути адаптовані та 

впроваджені в діяльність ЗВО з урахуванням специфіки конкретних освітніх 

програм підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування та використані 

для досягнення вищезазначених завдань. Ці ресурси призначені для набуття 

студентами досвіду ринково орієнтованої проектно-конструкторської 

діяльності, командного спілкування та розвитку персональних (особистісних) 

підприємницьких якостей (Worldwide CDIO Initiative, 2020).  

Стандарти – це зразки, еталони, моделі, прийняті за вихідні для 

зіставлення з ними інших подібних об’єктів. Будь-який стандарт встановлює 

комплекс правил і вимог до об’єкта стандартизації та є не жорстко 

зафіксованою вимогою, а відправною точкою для заходів з вдосконалення 

діяльності ЗВО. 

У наведених на сайті www.cdio.org. 12 стандартах CDIO прописана 

загальна філософія ініціативи (Стандарт 1), розробка навчальних планів 

(Стандарти 2, 3 і 4), розробка практичних завдань та проектування 

приміщень для занять (Стандарти 5 і 6), нові методи викладання і навчання 

(Стандарти 7 і 8), підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу (Стандарти 9 і 10), а також аудит і оцінка програми й успішності 

студентів (Стандарти 11 і 12). З 12 стандартів CDIO сім є істотними 

(обов’язковими), оскільки визначають відмінності підходу CDIO від інших 

концептуальних реформ у галузі вищої освіти (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11). П’ять 

додаткових стандартів (4, 6, 8, 10, 12) мають рекомендований характер, 

оскільки відображають досвід найкращих практик інженерної освіти та 

значно збагачують вимоги CDIO, викладені в обов’язкових стандартах.  

У кожному стандарті пропонується опис, обґрунтування використання 

та очікувані результати від впровадження ініціативи CDIO. У розділі «Опис» 

наводиться формулювання стандарту та пояснюється його значення, 

окреслюються ключові терміни і наводиться основна інформація. Розділ 

«Обґрунтування» містить аргументи на користь прийняття стандарту, які 

базуються на дослідженнях у галузі освіти, а також ураховують досвід 

http://www.cdio.org/
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кращих практик в інженерній діяльності та вищій освіті. Цей розділ 

підкреслює відмінні якості ініціативи CDIO від інших реформ у галузі освіти. 

Кожен стандарт містить таблицю із критеріями самооцінки ЗВО рівня 

виконання вимог стандарту (від 0 до 5). Нульове значення оцінки по 

кожному із стандартів показує, що ЗВО не робить ніяких дій щодо 

впровадження різних аспектів CDIO у власну діяльність. Кожен наступний 

рівень передбачає виконання вимог попереднього. Розробники ініціативи 

CDIO уточнюють, що саме 4-й рівень показує, наскільки освітня установа 

впровадила всі вимоги, передбачені стандартом. 5-й рівень потрібний для 

підтвердження факту наявності в освітній установі процедур, які 

передбачають гарантоване продовження впровадження і використання вимог.  

Виходячи з наведеної логіки розробників ініціативи CDIO, в результаті 

самооцінки за всіма стандартами кожна освітня установа має отримати не 

менше 48 балів, що підтверджує загалом факт впровадження нею CDIO 

initiative в освітній процес (при цьому максимальна кількість білів за всіма 12 

стандартами дорівнює 60 балів). У додатку Т наведені документи, які 

підтверджують факт упровадження ініціативи CDIO в діяльність ЗВО-баз 

дослідження шляхом осучаснення дипломних проектів: майбутні фахівці 

сфер обслуговування в дипломних проектах виконують замовлення реальних 

суб’єктів ринку, які оцінюються цими суб’єктами, а також результати 

самооцінки ЗВО-учасниками експерименту власних спроб долучитися до 

ініціативи CDIO. Наведені результати сканують упровадження ініціативи 

CDIO в межах 1, 2, 3, 5 і 7 стандартів та висвітлюють нерозуміння науково-

педагогічними працівниками важливості оцінювання навчання і 

удосконалення педагогічних компетенцій викладачів, оскільки діяльність 

ЗВО оцінена у 39 балів, що нижче мінімально встановлених 48.   

Результати дослідження свідчать, що впровадження ініціативи CDIO 

вимагає співпраці між ЗВО та роботодавцями й формування сталого діалогу 

між науковцями та суб’єктами ринкових відносин на основі розуміння 

місцевих потреб ринку праці та необхідних компетентностей випускників; 
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розроблення навчального плану та навчальних матеріалів з урахуванням 

вимог ринку; модифікації програм навчальних дисциплін у тісній співпраці з 

потенційними роботодавцями. Впровадження ініціативи CDIO підвищило 

результативність заходів з профорієнтації, сприяло працевлаштуванню і 

посилило мотивацію майбутніх фахівців сфери обслуговування на 

подальший безперервний професійний розвиток як суб’єктів 

підприємництва. 

 

4.3. Оцінювання результатів навчання при формуванні 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти 

 

При запровадженні у професійній підготовці компетентнісного підходу 

В. Луговий наголошує на зміщенні акцентів із власне процесу на освітній 

результат, з процесуальної складової освітнього процесу на результативну, 

виражену в термінах компетентностей (Луговий, 2011). Перевагою 

фокусування на результатах навчання є чіткість формулювання досягнень, 

які може продемонструвати студент на базі ресурсів власної особистості. 

Результати навчання дозволяють ставити точні цілі професійної підготовки і 

забезпечують прозорість програм підготовки на локальному й міжнародному 

рівнях (Кеннеди, Хайленд, Райан, 2009). 

У процесі дослідження встановлено, що під результатами навчання 

дослідники розуміють знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та 

розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 

окремих освітніх компонентів. Огляд літератури дозволяє констатувати 

інтерес зарубіжних вчених до дефініції «результати навчання». Проблеми 

оціночної діяльності ЗВО при запровадженні компетентнісного підходу у 

вищій школі досліджували С. Адам (S. Adam, 2004), Дж. Биггс (J. Biggs, 
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2003), П. Блэк и Д. Уильямс (P. Black and D. Williams,1998), С. Браун і 

П. Кнайт (S. Brown and P. Knight,1994), А. Дженкинс и Д. Анвин (A. Jenkins 

and D. Unwin,2001), Р. М. Гарден (R. M. Harden, 2002), П. Рамсден 

(P. Ramsden, 2003) (Кеннеди, Хайленд, Райан, 2009), С. Тухи 

(S. Toothy, 1999). Проблема оцінювання рівня сформованості 

компетентностей є однією з важливих і найбільш складних. Концептуально-

методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх 

результатів в центрі уваги С. Калашникової, Л. Карташової, Б. Корольова, 

М. Левшина, В. Лугового, О. Слюсаренко, Ж. Таланової, О. Ярошенко та ін. 

(Луговий; Ярошенко та ін. 2014). 

Виявлено, що проблема їх оцінювання результатів навчання має 

психологічний характер, оскільки для викладача оцінювання є послідовним 

етапом в кінці процесу навчання, а для студента – на початку (рис. 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Процес оцінювання з позицій викладача і студента 

 

З’ясовано, що, на думку викладача оцінювання підсумовує результати 

процесу навчання та узагальнює саму навчальну діяльність. З точки зору 

студентів оцінювання мотивує до навчання, тому студент вивчає те, що буде 

оцінюватися, а не те, що складає зміст навчальної дисципліни. 
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https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+Knight%22
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Компетентнісний підхід створює унікальну можливість для викладача в тому, 

щоб забезпечити відповідність методів навчання, процедур оцінювання, 

критеріїв оцінювання та результатів навчання і максимально усунути 

психологічну різницю в процесі оцінювання результатів навчання, 

забезпечивши його об’єктивність. С. Тухі доводить, що кращий спосіб 

допомогти студентам зрозуміти, яким чином вони можуть досягти 

встановлених результатів навчання, – чітко пояснити методи і критерії 

оцінювання (Toothy, 1999). 

Між результатами навчання, навчальною діяльністю студентів і 

відповідними інструментами оцінювання як компонентами освітнього 

процесу існує наявність динамічної рівноваги (табл. 4.7) (Майковська, 2019г). 

 

Таблиця 4.7  

Матриця зв’язку результатів навчання, форм організації навчальної 

діяльності та інструментів оцінювання (Майковська, 2019г) 
Результати навчання Форми організації 

навчальної діяльності 

Інструменти оцінювання 

Когнітивні 

Демонстрація знань 

↓ 

розуміння 

↓ 

Демонстрація навичок 

застосування 

↓ 

аналізу 

↓ 

синтезу 

↓  

оцінювання 

Лекції 

Лабораторні заняття 

Практичні заняття 

Семінарські заняття 

Консультації 

Самостійна робота 

Індивідуальна робота 

Створення науково-

дослідної продукції 

Тести 

Задачі 

Вправи 

Есе 

Реферати 

Презентації 

Проектна діяльність 

«Польова» робота (збір 

інформації, спостереження, 

експерименти тощо за 

межами ЗВО) 

«Клінічна» практика 

(квазіпрофесійна діяльність 

за межами ЗВО на базі 

матеріалів діяльності 

реально діючого суб’єкта 

ринку) 

Курсові роботи 

Дипломні роботи 

Афективні 

Прояв інтеграції цінностей, 

ідей, переконань і ставлення 

Психомоторні 

Набуття фізичних навичок 

на основі координації 

мозкової та м’язової 

діяльності 

 

Встановлено, що результати навчання задають мінімально прийнятний 

стандарт, котрий дозволяє студенту успішно завершити процес навчання на 
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кожному конкретному етапі. Успішність вище цього мінімального рівня 

диференціюється за допомогою оціночних критеріїв, що визначають, яким 

вимогам повинен відповідати студент для отримання більш високого рівня 

кваліфікації. Критерії допомагають диференціювати рівні успішності 

студента. Якщо вони зрозумілі для студентів, то дозволяють сподіватися на 

мотивацію до більш високого рівня успішності. Водночас, виставлення 

оцінки за традиційною парадигмою не дає адекватної інформації про роботу 

студента, а лише вказує на загальний рівень його навченості. Виявлення 

сильних і слабких сторін конкретних результатів навчання можливе за умови, 

якщо оціночна система прив’язана до певних принципів виставлення балів та 

базується на засадах формування ключових компетентностей ціложиттєвої 

освіти (Майковська, 2019б). Дж. Біггс наголошує, що означені вище процеси 

вимагають конструктивної узгодженості. Поняття «конструктивна» 

характеризує тип навчання і сутність навчальної діяльності студента, а 

поняття «узгодженість» – сутність діяльності викладача. Вдало 

скоординовані, вони забезпечують підтримку студентів. За традиційного 

(центрованого на викладачі) підходу така узгодженість ігнорується. 

Узгоджені принципи виставлення балів при оцінюванні складають суть 

оціночної таблиці. Це оціночний інструмент, в якому виписані критерії 

виставлення оцінок за роботу студентів. У загальних рисах, кожна оціночна 

таблиця складається з набору критеріїв і оцінок або балів, пов’язаних з цими 

критеріями. Оціночна таблиця допомагає встановити рівень успішності на 

підставі опису рівня відповідності в різних точках шкали оцінок. Приклади 

оціночних таблиць, що активно використовуються в оціночній діяльності 

ЗВО, розміщені на сайті Університету Монмута (США) (Monmouth 

University, 2019) та Університетського коледжу Корка (Ірландія) 

(Spector J. M., Ileana, de la T., 2001). Оціночні таблиці є основою розробки 

компетентнісно орієнтованих завдань як інноваційного оціночного засобу, 

застосування якого впроваджувалось в процесі формування підприємницької 
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компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування при оцінюванні 

результатів навчання студентів. 

Виявлено, що ефективна реалізація оціночної діяльності при 

запровадженні компетентнісного підходу вимагає від ЗВО розв’язання трьох 

основних завдань, окреслених в попередніх наших роботах: 1) «чіткого 

формулювання результатів навчання; 2) вибору доцільних форм організації 

оціночної діяльності; 3) оцінки результатів навчання із застосуванням 

відповідних інструментів оцінювання і визначення ступеню відповідності 

отриманих результатів запланованим. Застосування в освітньому процесі 

поняття «результати навчання» дозволяє для підприємницької 

компетентності: 1) розробити еталонні вимоги для швидкого визначення 

рівня її сформованості в залежності від ситуації й мети оцінки; 2) розробити 

типові рекомендації щодо застосування еталонних вимог; 3) визначити 

способи або методики для оцінювання рівня сформованості компетентності із 

наперед заданим рівнем об’єктивності» (Майковська, 2019є). 

З’ясовано, що для об’єктивного оцінювання підприємницької 

компетентності необхідно уникати неточності у її визначенні; чітко розуміти 

структуру; використовувати індикатори діяльності та поведінки; знати 

технологію формування компетентності; забезпечувати однакові умови і 

єдині вимоги до всіх студентів. Система оцінювання у ЗВО повинна бути 

багаторівневою; сприйматися усіма учасниками освітнього процесу як 

складова професійної підготовки; за змістом передбачати наявність 

міжпредметних знань, загальноінтелектуальних вмінь та ціннісних 

параметрів. Розробка інноваційних оціночних засобів для виявлення рівня 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування виявилась можливою при створенні у ЗВО умов 

квазіреальної діяльності шляхом розв’язання проблем і отримання 

матеріального продукту в тій чи іншій формі або шляхом формалізованого 

спостереження за діяльністю (групова робота, діалог, рішення проєктів, 

публічний виступ тощо).  
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Встановлено, що формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування не може здійснюватись на підставі 

окремо взятих навчальних дисциплін. Компоненти в її структурі 

закладаються всім робочим навчальним планом, у процесі аудиторної та 

позааудиторної практичної й самостійної роботи студента. Розподіл змісту 

освітньої програми за дисциплінами, передбачений навчальними планами, 

забезпечує предметне структурування професійної підготовки, а розподіл 

змісту освітньої програми за компетентностями вимагає її діяльнісного 

структурування. Окреслені вимоги до результатів навчання зумовлюють 

необхідність розробки нових принципів оцінки, у т. ч. рівня сформованості 

підприємницької компетентності та здатності ефективно її застосовувати. 

Доцільно враховувати складну компонентну структуру підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування: 

1) інтелектуальний компонент; 2) організаційно-комунікативний компонент; 

3) мотиваційно-ціннісний компонент; 4) рефлексивно-вольовий компонент. 

Система оцінювання результатів навчання має відштовхуватись від даної 

чотирьохкомпонентної структури підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування й спиратись на засоби, які 

дозволяють діагностувати дану структуру. 

У дослідженні при виборі арсеналу оціночних засобів рівня 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування ми виходили з установки К. Кемпбелл (Campbell, C., 2006), 

що оціночні засоби поділяються на засоби з низькою формалізацією і високо 

формалізовані. До перших відносимо суб’єктивні експертні, коли діагност за 

певною системою ознак оцінює поведінку студента або продукти його 

діяльності. Під час експерименту експертна оцінка досягнень студентів 

здійснювалась в межах базових дисциплін на основі спостереження і аналізу 

результативності, тестування або опитування і виконання навчальних 

завдань. Як оціночні засоби та процедури з високим ступенем формалізації 

використовувались: 1) стандартизовані тести на основі вибору відповіді 
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серед запропонованих варіантів (відповіді студентів оброблялись із 

застосуванням статистичних норм і шкал оцінювання); 2) тести-

опитувальники для діагностики особистісних якостей і характерних рис, в 

яких із запропонованих варіантів відповідей студент вибирав ті, що 

співвідносяться з його індивідуальними особливостями та відповідають 

рівню сформованості його підприємницької компетентності (обробка 

відповідей здійснювалась за допомогою особливих психометричних 

процедур); 3) методики суб’єктивного шкалування і самооцінки, які 

передбачали експертну перевірку компетентності оцінюваного студента та 

інтерпретацію його відповідей за ступенем подібності. 

Погоджуючись із К. Кемпбелл (Campbell, C., 2006), залежно від 

отриманого результату серед інноваційних засобів оцінювання рівня 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в експерименті використовувались кількісні 

(стандартизовані тести, стандартизовані анкети) та якісні (портфоліо, 

опитувальники для виявлення практичних вмінь, вимірювальні кейси, 

завдання творчого рівня) засоби. До уваги нами було взято той факт, що в 

своїх дослідженнях К. Кемпбелл виділяє групу тестів, які поєднують якісне 

та кількісне вимірювання і оцінювання. В експерименті такими були 

компетентнісно орієнтовані завдання. 

Загалом в експерименті був використаний арсенал різноманітних 

оціночних засобів: тести «на застосування» при визначенні предметних і 

міжпредметних компетентностей; рейтингова модель для визначення 

динаміки просування студента по сходах успіху в однотипному середовищі; 

моніторингова модель для створення «портфоліо досягнень» або «портфоліо 

документів», що відображають діяльність студента; обговорення і дискусія; 

написання текстів різного змісту; презентації під час публічних виступів; 

ситуаційно-поведінкові тести; тести на ефективність обробки інформації; 

особистісні опитувальники із набором стандартизованих запитань закритого 

типу; інтерв’ю для обговорення слабких і сильних сторін процесу 
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формування підприємницької компетентності; стратегічне інтерв’ю для 

висловлення власної думки чи позиції; спостереження; анкетування на час 

для знаходження і обробки правильних даних (фактів); контент-аналіз 

документації. Серед технік оцінювання, у межах яких застосовувались 

названі вище інноваційні засоби: спостереження, контент-аналіз документів, 

інтерв’ю, бесіда, анкетування, порівняння, класифікація, тестування, аналіз 

продуктів діяльності, активно-ігрові діагностичні методики та технології 

(методи розв’язання ситуацій, case-method тощо), проектні діагностичні 

методики.  

Проєктування і розробка оціночних засобів у ході експерименту 

розглядались як процес встановлення відповідності: 1) змісту і структури 

ключових компетентностей студентів – вимогам Рамкової програми 

оновлених ключових компетентностей (схваленої 17.01.2018 р.); 2) рівня 

сформованості компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування – 

критеріям, закладеним в стандарти вищої освіти за спеціальностями та 

кваліфікаційними рівнями, визначеними Національною рамкою кваліфікацій; 

3) комплексу оціночних засобів – змісту освітніх програм.  

Потреба у вимірюванні результатів навчання майбутніх фахівців сфери 

обслуговування зумовлювала потребу створення інноваційних оціночних 

засобів. Як один з найважливіших технологічних інструментів оцінювання 

майбутнього фахівця було визначено компетентнісно-орієнтовані завдання 

(КОЗ), які виконуються студентом самостійно за консультативної допомоги 

викладача. Їх дієвість обумовлювалась психологією людини: основою 

формування підприємницької компетентності є розумові операції, які 

реалізуються при розв’язанні навчальних завдань і полягають в уявному 

перетворенні на особистісні конструкти матеріальних і нематеріальних 

об’єктів в розмаїтті властивостей і зв’язків з навколишнім світом 

(Майковська, 2019в). 

Конструкт (від лат. «constructio») – це оцінна система, яку індивід 

використовує для класифікації різних об’єктів власного життєвого простору. 

Термін у психології особистості вперше було запропоновано Дж. Келлі 
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(Kelly, G. A.). З допомогою конструктів в процесі навчання складається 

технологія процесу мислення і впливу на нього ззовні, що дає змогу 

формувати компетентність майбутнього фахівця із застосуванням КОЗ.  

КОЗ дозволяють оцінити рівень сформованості підприємницької 

компетентності як результату навчання у вигляді освоєних способів 

діяльності. КОЗ не містять фактичного програмного матеріалу з конкретних 

навчальних дисциплін. В іншому випадку вони є невалідними: перевіряють 

знання з конкретної дисципліни, а не рівень сформованості підприємницької 

компетентності. Інформація, яка складає КОЗ, за своєю сутністю входить в 

площину навчального матеріалу, проте чіткий акцент на кожній конкретній 

дисципліні відсутній. У цьому випадку відбувається оцінювання не тільки 

обсягу, системності, міцності, осмисленості чи дієвості знань, а й рівня 

усвідомленості майбутнім фахівцем сфери обслуговування власних успіхів і 

недоробок на основі використання останнім додаткових можливостей з 

метою становлення як професіонала і підприємця  (Майковська, 2019е). 

При розробці та застосуванні КОЗ встановлено, що як оціночний засіб 

підприємницької компетентності вони мають статистично обґрунтовані 

характеристики: 1) валідність (ступінь відповідності завдання своєму 

призначенню); 2) надійність (стійкість завдання до випадкових зовнішніх 

факторів); 3) дискримінативність (ступінь чутливості інструменту оцінки 

стосовно предмету оцінки). Конструкція КОЗ підпорядковується означеним 

вище вимогам та містить кілька основних складових: стимул (ситуацію); 

задачне формулювання; джерело інформації; бланк для структурованої 

відповіді (алгоритм виконання завдання); бланк для внесення відповідей; 

інструментарій перевірки результату (модельну відповідь, критерії 

виконання завдання, ключі – правильні відповіді, шкали оцінювання), 

доступні студенту після виконання завдання (додаток У). 

За результатами дослідження уточнено, що складова КОЗ «стимул» 

занурює студента в контекст завдання і мотивує на його виконання: це 

ситуація, яку необхідно вирішити. Надалі стимул розкривається як 

сукупність взаємопов’язаних факторів і явищ, що характеризують певний 
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етап, період або подію і вимагають відповідних оцінок, розпоряджень, дій. 

Задачне формулювання точно вказує на заходи, яких необхідно вжити для 

виконання завдання. Такі формулювання побудовані на вимозі 

систематизувати інформацію, обґрунтовувати її та підтвердити висновок 

власної аргументацією (додаток У).  

Джерело інформації містить інформацію, необхідну для успішного 

виконання завдання або джерела пошуку такої інформації. Джерело 

інформації є достатнім для виконання завдання, цікавим в пізнавальному 

аспекті, відповідає рівню підготовленості студента, є сучасним і науково 

значущим. За складністю джерело інформації може бути простим і містити 

інформацію одного виду (наприклад, текст, малюнок або таблицю) або 

складним і містити аудіовізуальну (музика – малюнок) чи вербально-

графічну (текст – графік / діаграма) інформацію. Інформація може бути 

прямою або непрямою: пряма інформація витягується з джерела без 

додаткових міркувань, непряма вимагає додаткових міркувань і пояснень. 

Тип взаємодій студентів при роботі з інформацією може бути різним: 

індивідуальна робота, робота в малих або великих групах, зовнішня 

діяльність (на підприємствах-базах практик). 

Під час розробки і застосування КОЗ у ході експерименту були 

використані такі додаткові можливості інформаційного матеріалу: 

прикладний характер інформації; можливість здійснення оцінки явищ і подій, 

розгляду окремих випадків або прояву загальних закономірностей; причини і 

наслідки, інші суперечливі відомості або позиції, що допускають різне 

тлумачення; матеріал, який має істотне значення для місцевої громади, 

кон’юнктурну значущість, містить широко обговорювані в суспільстві 

питання; матеріал, робота з яким допускає інформаційний вихід за сферу 

діяльності ЗВО, результати його вивчення. 

Бланк для структурованої відповіді (алгоритм виконання завдання) 

задає структуру відповіді та пред’явлення результату діяльності з виконання 
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завдання. Він має вигляд таблиці, аналітичної або специфічної шкали для 

деталізації критеріїв якості виконання завдання. 

Бланк для внесення відповідей на завдання стандартизований і 

використовується для автоматизованої перевірки завдань типу «А» з вибором 

відповіді і завдань типу «Б» з коротким написанням відповіді. 

Інструментарій перевірки результату містить: 1) аналітичну шкалу як 

спосіб деталізації критеріїв правильності виконання КОЗ (вона може 

складатися з єдиної шкали, що використовується для оцінки виконання всіх 

завдань, і специфічної шкали, що застосовується для оцінки кожного 

конкретного завдання та єдиної шкали за окремими параметрами усної або 

письмової відповіді, що уточнює специфічну шкалу); 2) модельну відповідь 

як еталон виконання завдання; 3) ключ – перелік правильних і / або частково 

правильних відповідей. Єдина шкала дозволяє забезпечити однаковий підхід 

до оцінювання письмових відкритих відповідей, створює певний еталон 

ранжування відповідей на «відмінно», «добре» чи «задовільно», максимально 

зменшуючи суб’єктивність розбіжності в оцінках. Специфічна шкала 

деталізує загальні вимоги єдиної шкали, надаючи їм вигляду конкретних і 

однозначних критеріїв оцінки даного тестового питання. Доцільно, щоб 

варіативна частина специфічної шкали містила такі параметри: 1) наявність 

добутої інформації, ідентифікованої як корисна; 2) здійснення ранжування 

цінності інформації; 3) наявність необхідних пояснень.  

Іншими словами, аналітична шкала оцінювання відповідей студентів 

складається з єдиної шкали, яка використовується для відповідей на всі 

однотипні завдання (табл. 4.8), і специфічної шкали, що застосовується для 

відповідей на кожне конкретне завдання і уточнює єдину шкалу за 

параметрами «зміст» і «організація» відповіді студента (таблиці 4.9; 4.10). 

Модельна відповідь містить «ключі» (правильні відповіді на завдання типів 

«А» чи «Б»), перелік ймовірних правильних і частково правильних 

відповідей для завдань відкритого типу «С» із заданою структурою відповіді 

для його конструювання студентом у вільній формі.  
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Таблиця 4.8 

Приклад єдиної шкали оцінювання 
Б

ал
и

 Критерії 

Зміст і повнота 
виконання 
завдання 

Організація 
тексту 

Мовне 
оформлення 

Орфографія і 
пунктуація 

3 Студент впорався 
із завданням. 
Добув 
інформацію. 
Систематизував її. 
Обробив згідно із 
завданням 

Вичерпно виклав 
результати обробки 
Інформації. 
Правильно 
використовував 
засоби передачі 
логічного зв’язку між 
частинами 
тексту. Точно вибрав 
його формат 

Продемонстрував 
знання проблеми. 
Допустив невелику 
кількість 
лінгвістичних 
помилок, які не 
порушують 
розуміння рішення 
завдання 

Не зробив жодної 
орфографічної 
або пунктуаційної 
помилки. 
Наявні 
неточності в 
тексті відповіді 
не 
заважають його 
розумінню 

2 Студент впорався 
із завданням.  
Є окремі незначні 
неточності в 
передачі та 
систематизації 
інформації 

В основному логічно 
виклав результати 
обробки інформації. 
Допустив окремі 
неточності в 
розподілі тексту, 
використанні 
засобів логічного 
зв’язку та виборі 
формату тексту 

У цілому ефективно 
і правильно з 
урахуванням 
норм мови 
використав 
достатній обсяг 
лексики. Допустив 
граматичні помилки, 
які не заважають 
розумінню тексту 
рішення завдання 

Допустив 
кілька 
орфографічних 
і / або 
пунктуаційних 
помилок, які 
не заважають 
розуміння тексту 
рішення завдання 

1 Завдання 
виконано не 
повністю, є 
недоліки в 
передачі 
та систематизації 
інформації 

Не зовсім логічно 
викладає результати 
обробки інформації. 
Розподіл тексту 
відповіді 
непослідовний 
або взагалі відсутній. 
Є помилки у 
використанні 
засобів передачі 
логічного зв’язку 
між окремими 
частинами тексту. 
Є помилки з вибором 
формату тексту 

Використав 
обмежений запас 
слів, не завжди 
дотримуючись норм 
мови. 
В роботі або часто 
зустрічаються 
граматичні помилки 
елементарного 
рівня, або помилки 
нечисленні, проте 
серйозні, що 
ускладнюють 
розуміння тексту 
рішення завдання 

Припустився 
численних 
орфографічних 
і пунктуаційних 
помилок. 
Деякі з 
яких можуть 
привести до 
нерозуміння 
тексту рішення 
завдання 

0 Завдання не 
виконане. 
Відповідь не 
містить опису 
результатів 
діяльності 
студента з пошуку 
і систематизації 
інформації 

Відсутня логіка у 
Викладі результатів 
обробки інформації. 
Не використані 
засоби передачі 
логічного зв’язку 
між частинами 
тексту. Формат 
тексту не 
витриманий 

Для виконання 
завдання не 
використовував 
свій лексичний 
запас. В тексті 
відповіді не  
дотримувався 
граматичних правил 
 

Не дотримувався 
правил 
орфографії та 
пунктуації  
 

Складено автором за (Волошина, 2011) 
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Таблиця 4.9 

Приклад специфічної шкали оцінювання 
№
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1.            

…            

n            

Складено автором за (Волошина, 2011) 

 

У ході експерименту використовували структуру КОЗ, яка дозволяла 

ранжувати їх за рівнями і підрівнями в залежності від складності виконання 

завдань.  

Розробка КОЗ здійснювалась у чотири етапи в контексті професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування: 1) пошук і 

структурування ситуації або набору ситуацій з реальних життя і практики; 2) 

конструювання і попереднє формулювання завдання (на цьому етапі 

проводилася деталізація суті оцінюваної компетентності та її профілів з 

метою висвітлення рівнів сформованості без прив’язки до конкретної 

навчальної дисципліни. Попереднє формулювання опису підприємницької 

компетентності є дуже важливою інформацією для розробників оціночних 

засобів, оскільки дозволяє здійснити відбір контрольованого змісту освіти 

для атестації студентів. Попереднє формулювання завдання є проміжною 

ланкою і загальним форматом вимог щодо освоєння освітнього модуля або 

конкретної навчальної дисципліни); 3) змістовне формулювання КОЗ, його 

узгодження щодо компетентностей із вимогами стандартів вищої освіти; 

4) варіативне змістовне формулювання модельних відповідей з урахуванням 
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альтернативності відібраного матеріалу для контролю змісту освіти як 

результату компетентнісного навчання. 

Таблиця 4.10 

Приклад специфічної шкали оцінювання результатів навчання за 

виконанням конкретного КОЗ 

П
.І

.Б
. 
ст

у
д
ен

та
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 в

и
к
о
р
и

ст
ан

и
х
 д

ж
ер

ел
 

 

 

Зміст завдання 

 

 

Організація тексту 

М
о
в
н

е 

о
ф

о
р
м

л
ен

н
я
 

О
р
ф

о
гр

аф
ія

, 

п
у
н

к
ту

ац
ія

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 б

ал
 

в
 т

ек
ст

і 
в
ід

п
о
в
ід

і 
п

р
и

су
тн

я
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

п
р
и

ч
и

н
 …

 

в
 т

ек
ст

і 
в
ід

п
о
в
ід

і 
п

о
д
ан

і 

р
ек

о
м

ен
д
ац

ії
 щ

о
д
о
 

у
су

н
ен

н
я
 п

р
и

ч
и

н
 …

 

в
 т

ек
ст

і 
в
ід

п
о
в
ід

і 

за
п

р
о
п

о
н

о
в
ан

і 
за

п
о
б
іж

н
і 

за
х
о
д
и

 щ
о
д
о
 …

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 б

ал
 

л
о
гі

ч
н

іс
ть

 і
 

п
о
сл

ід
о
в
н

іс
ть

 

те
к
ст

у
 в

ід
п

о
в
ід

і 

в
ід

п
о
в
ід

н
іс

ть
 о

б
ся

гу
 

і 
ф

о
р
м

ат
у
 м

о
д
ел

ь
н

о
ї 

в
ід

п
о
в
ід

і 

р
о
зп

о
д
іл

 т
ек

ст
у

 

п
ід

су
м

к
о
в
и

й
 б

ал
 

к
р

и
те

р
ії

 

єд
и

н
о
ї 

ш
к
ал

и
 

к
р

и
те

р
ії

 

єд
и

н
о
ї 

ш
к
ал

и
 

1.             

…             

n             

Складено автором за (Волошина, 2011) 

 

Результати дослідження за означеною темою виявили, що 

результативність застосування КОЗ обумовлена урахуванням специфіки 

набору дисциплін в навчальному плані й місця кожної з них в професійній 

підготовці, можливостями (або їх відсутністю) формування даної 

компетентності при вивченні інших навчальних дисциплін, забезпеченням 

спадкоємності дисциплін у цьому процесі, готовністю викладача до 

конструювання КОЗ.  

Грамотне створення банку КОЗ залежить від наявності у педагога 

уявлення про: 1) сутність компетентнісно-орієнтованого підходу в освіті; 

2) принципів побудови та застосування КОЗ в навчальному процесі; 

3) структуру КОЗ і ресурси для їх конструювання; 4) методики оцінювання 

результатів навчання з використанням КОЗ. 
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Виходячи із сутності та компонентної структури підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, ми свідомі того, 

що оціночні засоби для діагностування рівня її сформованості відрізняються 

від оціночних засобів контролю знань, умінь і навичок тим, що дана 

компетентність є інтегральною, комплексною характеристикою майбутнього 

фахівця сфери обслуговування.  

З огляду на те, що компетентнісний підхід базується на визначенні 

результатів навчання, дослідження за означеною темою чітко показало 

важливу відмінність між поняттями «результати навчання» та «рівні 

компетентності»: результати навчання можуть бути виявлені і оцінені 

різними педагогічними вимірювальними матеріалами, а компетентність 

проявляється і може бути оцінена тільки в умовах дії за наявності досить 

високої мотивації досягнення результату цієї дії. Тому оцінка 

підприємницької компетентності як комплексу особистісних або ділових 

якостей, навичок, моделей поведінки, сформованість яких допомагає фахівця 

успішно вирішувати певні бізнес-завдання і домагатися високих результатів 

потребувала особливого підходу до створення системи критеріїв, показників, 

шкал, одиниць та інструментів оцінювання.  

Об’єктивне оцінювання рівня сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування здійснювалось 

після чіткого написання результатів навчання з урахуванням відповідних 

рекомендацій (табл. У.1, додаток У). При виписуванні результатів навчання 

враховувались часові інтервали, протягом яких вони мають бути досягнуті за 

наявності відповідних ресурсів. Для студентів старших курсів перелік 

результатів навчання не перевантажувався категоріями «знання» і 

«розуміння»: їх результати навчання базувались на категоріях «аналіз», 

«синтез», «оцінка». Питання «ємності» результатів навчання розв’язувалось, 

виходячи з логіки: якщо вони будуть занадто загальними, їх ефективне 

оцінювання викличе труднощі; якщо результати навчання будуть мати 

занадто вузький характер, їх перелік може стати надмірно довгим, а 
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оцінювання – ускладненим. Опис підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування в результатах навчання пройшов верифікацію 

серед колег, роботодавців, колишніх і нинішніх студентів на зрозумілість. 

Оскільки результати навчання описуються дієсловами дії, в ході дослідження 

попередньо було визначено певний набір різних видів підприємницької 

діяльності. 

Як ефективний інтегрований інструмент вимірювання результатів 

навчання використовувалась методика тестування. Серед інших ефективних 

інтегрованих вимірювальних інструментів застосовували: метод анкетування; 

метод інтерв’ю; метод класифікації; метод порівняння (складання рейтингу); 

описовий метод; метод «незалежних суддів»; метод ділових ігор; кейс-

методика; особистісні опитувальники; метод досягнень; щоденник досягнень; 

матриця навчальних досягнень; есе; публічний звіт; асесмент-центр; метод 

проектів; портфоліо. 

 Виявлено, що організація оцінки результатів навчання передбачає 

розподіл змісту навчальної дисципліни на тематичні розділи (блоки, модулі) і 

обов’язковий контроль в межах кожного з них. Метою оцінки є фіксація 

прирощення студентом знань, вмінь, навичок, професійних та соціально-

особистісних якостей, здатності до дій. Тому формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в межах кожного 

розділу (модулю, блоку) має забезпечувати: використання навичок пошуку та 

використання інформації; формування комунікативних умінь; розвиток 

проектної діяльності; набуття досвіду аналітично-оціночної діяльності. Під 

час дослідження застосовувався алгоритм оцінювання діяльності студента: 

1) виділення основних цілей засвоєння навчального матеріалу; 2) відбір 

змісту навчального матеріалу, формування проміжних висновків; 

3) визначення пізнавальних дій і результатів навчання в цілому; 

4) планування компетентностей в процесі вивчення навчальної дисципліни, 

їх профілів на кожному рівні освіти; 5) розробку матеріалів і механізмів 

оціночної діяльності. 
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За результатами дослідження встановлено, що за компетентнісного 

підходу функція оцінювання набула нового змісту: оцінювання розглядалось 

не як фіксація підсумків, а як узагальнення, на підставі якого розпочинався 

новий виток розвитку. Оскільки процес формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування відбувався в 

чотири етапи, оцінювання інтерпретувалось як конструктивний зворотний 

зв’язок, інструмент і технологія навчання. 

Формування оціночної системи ЗВО на засадах компетентнісного 

підходу вимагає не тільки удосконалення відповідного інструментарію, а й 

методології формування фонду оціночних засобів; перегляду методик 

організації й проведення контрольно-оціночних процедур; підготовки і 

перепідготовки науково-педагогічних кадрів в частині оцінювання досягнень 

студентів. Процес оцінювання ґрунтується на принципах надійності, 

обґрунтованості, гнучкості й неупередженості. Надійність має на увазі 

послідовність оцінювання та інтерпретацію отриманої інформації по 

кожному студенту в різних контекстах та ситуаціях. Обґрунтованість 

передбачає чіткість визначення сфери оцінювання; наявність відповідних 

критеріїв оцінки; зв’язок завдань як інструменту оцінювання з об’єктом 

оцінювання; репрезентативність вибірки оцінювання для інтерпретації 

результатів і прийняття рішень. Гнучкість – це адаптованість методик 

оцінювання до різних форм навчання і потреб студентів та ЗВО. 

Неупередженість означає однакове ставлення викладача до всіх студентів як 

в частині інформування про проведення оціночних випробувань, так і в 

частині інтерпретації отриманих результатів. 

При оцінюванні підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування зберігалась централізована керованість контрольно-

оцінними процесами, яка передбачала структурованість і послідовність 

контрольно-оціночних процедур в єдиному графіку оціночної діяльності 

ЗВО, а також операціоналізацію контрольних оціночних засобів. 

Автономність науково-педагогічного персоналу залишалась в питаннях 
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забезпечення відповідності змісту оціночних засобів тому рівню 

сформованості підприємницької компетенності, якого майбутні фахівці 

сфери обслуговування набули до моменту оцінювання. 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі обґрунтовано цілі, зміст, методико-технологічні засоби, 

розроблено етапи та теоретико-методичний супровід реалізації педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти, визначено інноваційні 

методики, технології та основи оцінювання результатів навчання. 

Використання низки загальнонаукових методів системного, 

структурно-логічного аналізу дозволило окреслити цілі формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: аналіз і оцінка власних професійних можливостей, 

співвідношення їх із потребами ринку праці; співвідношення власних 

економічних інтересів із наявними ресурсами та потребами суспільства; 

спроможність створення суб’єкта господарювання й управління його 

виробничо-господарською діяльністю в умовах ринкової економіки; 

спрямованість на досягнення успіху в професійній самореалізації як 

підприємця; здатність до функціонування на світових ринках, до 

самостійного визначення в організації особистої та колективної 

підприємницької діяльності; обґрунтоване вирішення бізнес-завдань, 

розроблення бізнес-моделей та моделей прийняття рішень; мотивація до 

прояву ініціативи в підприємництві. 

З урахуванням визначених цілей, на основі застосування функціонально-

компетентнісного аналізу професійної діяльності фахівця сфери 

обслуговування у змісті професійної підготовки увиразнено підприємницький 

складник. Це обумовило потребу у зміні процедури розроблення програм 

навчальних дисциплін і забезпечило цілісність змісту професійної підготовки 
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на основі поєднання обов’язкових і вибіркових дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» і освітньо-професійною 

програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм», та розробку спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві» й упровадження on-line 

курсу «Вступ до підприємництва». Теоретичне осмислення та практичне 

опрацювання набутого досвіду дозволили встановити, що формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

потребує модернізації змісту професійної підготовки на основі фреймової 

педагогічної технології та концепції CDIO-навчання, організації в процесі 

професійної підготовки навчально-професійної, квазіпрофесійної і 

квазіпідприємницької діяльності студентів (комплексна практика бакалаврів у 

формі навчального тренінгу) та врахування здобутків студентів у 

неформальній освіті (за результатами розв’язання інтерактивних кейсів від 

платформи CASERS; участі у конкурсах есе, копірайтингу, портфоліо, 

студентських бізнес-проєктів, у міжнародних підприємницьких програмах 

YEP, Enactus, Creative Spark). До найбільш результативних організаційних 

заходів із формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування віднесено заняття у форматі «Workshop», робота в 

проєктній студії, MeetUp із підприємцями.  

У розділі схарактеризовано методико-технологічні (кількісні – 

компетентнісно-орієнтовані завдання та якісні – портфоліо, есе, SWOT-

аналіз, публічний звіт, вимірювальні кейси, завдання творчого рівня) і 

діагностувальні засоби (аналіз продуктів діяльності студентів, асесмент-

центр, метод досягнень, метод складання рейтингу, описовий метод, активно-

ігрові діагностувальні методики, проєктні діагностичні методики).  

Доведено, що розроблений теоретико-методичний супровід поетапної 

реалізації педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування (навчально-методичні комплекси 

дисциплін «Основи підприємництва» і «Торговельне підприємництво» 
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(робочі програми; конспекти лекцій; завдання для практичних, лабораторних 

занять, індивідуальні дослідницькі завдання), «Методичні рекомендації до 

застосування фреймової технології навчання в дисципліні «Основи 

підприємництва», «Методичні рекомендації до впровадження CDIO Initiative 

в освітній процес», навчально-методичні посібники «Теоретико-методичні 

аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування», «Інтерактивні технології навчання (на прикладі 

дисципліни «Торговельне підприємництво»), програма спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві», що уможливила участь 

студентів у роботі проєктної студії, конкурсах студентських бізнес-проєктів, 

міжнародних програмах YEP, Enactus, Creative Spark) сприяв формуванню 

інтелектуального, організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного та 

рефлексивно-вольового її компонентів. Це дозволило на всіх етапах 

скеровувати процес формування підприємницької компетентності на 

оволодіння знаннями, забезпечувало їх усвідомленість, міцність, глибину, 

оперативність, гнучкість, а також здатність майбутніх фахівців сфери 

обслуговування до застосування знань в підприємництві. Застосування 

означених складових теоретико-методичного супроводу на певних етапах 

реалізації педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування забезпечило розвиток за 

індивідуальною освітньою траєкторією поліфункціональності умінь, 

усвідомленості й оперативності дій, що складають сутність підприємницької 

діяльності. Окрім навчального та коучингового напрямів реалізації 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування, теоретико-методичний супровід 

визначив консультативний, що відобразилось у формуванні мотивів і 

цінностей, які спонукають до підприємництва як моделі поведінки, та 

адаптаційний, що обумовило формування здатності означених фахівців до 

професійного саморозвитку й самореалізації в бізнесі та сфері 

підприємництва.  
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Визначено чотири етапи реалізації педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти: когнітивно-формувальний (на 

основі діагностування вихідного рівня розвитку підприємливості 

розпочато формування інтелектуального, організаційно-комунікативного, 

мотиваційно-ціннісного компонентів підприємницької компетентності); 

особистісно-розвивальний (забезпечував подальший розвиток 

інтелектуального, організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного 

компонентів); рефлексивний (забезпечував формування рефлексивно-

вольового компонента); функціонально-діяльнісний (забезпечував 

формування здатності майбутніх фахівців сфери обслуговування до 

підприємницької діяльності). Розроблений теоретико-методичний супровід 

реалізації педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування забезпечив 

очікуваний результат: сформовану підприємницьку компетентність 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Отже, з огляду на важливість формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування педагогічна 

система реалізовувалася поетапно через модернізований зміст, форми, 

методи, технології професійної підготовки та відповідний теоретико-

методичний супровід. 

Основний зміст четвертого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: (Майковська, 2015г; 2016б; 2016в; 2017б; 2017г; 2017д; Майковська, 

Чорна, 2017е; Майковська, 2018б; 2018г; 2018ж; 2018и; 2018л; 2018н; 2018р; 

2018у; 2019в; Майковська, Юрко, 2019е; Майковська, 2019ж; 2019к; 2019л; 

2019р; 2019у; 2020в; 2020г). 

 

 

 

 



364 
 

РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. Організація і методика проведення педагогічного експерименту 

 

Експериментальне дослідження здійснювалося протягом шести років. 

Воно охоплювало три етапи: 1) теоретико-пошуковий (2014-2016 рр.); 

2) дослідно-експериментальний (2016-2019 рр.); 3) узагальнювально-

підсумковий (2019-2020 рр.) – табл. Т.1 (додаток Ф, табл. Ф.1).  

З учасниками експериментальної групи (34 науково-педагогічні 

працівники ХТЕІ КНТЕУ, ЧТЕІ КНТЕУ, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», ЧНТУ, 

Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), Національного 

університету цивільного захисту України (м. Харків), ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

і СумДПУ ім. А. С. Макаренка, а також 57 вчителів, думку яких з’ясовували 

на пошуково-теоретичному етапі дослідження, з метою спеціальної 

підготовки проводились просвітницькі, консультативні й настановні 

семінари щодо участі в експерименті в цілому та впровадження педагогічної 

системи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування («Програма «Молодь в підприємництві – що це?», 

«WORKSHOP як новий ефективний спосіб роботи над студентськими 

проектами», «Команда «ХТЕІ-Enactus» презентує власні проекти» тощо), 

табл. Ф.2. 

На констатувальному етапі експерименту в міжнародному 

дослідницькому проєкті GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit 

Students Survey), що проводився за ініціативою Центру сімейного бізнесу 

університету Св. Галлена (Швейцарія), взяло участь 724 українські студенти, 

в т. ч. студенти закладів вищої освіти ХТЕІ КНТЕУ (49 осіб); ЧНТУ (113 
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осіб); ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (30 осіб); ЧТЕІ КНТЕУ (71 особа); Академії 

праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ (36 осіб); Національного 

університету цивільного захисту України, м. Харків (16 осіб); ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна (47 осіб) та СумДПУ ім. А. С. Макаренка (18 осіб), у яких 

здійснюється підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування за 

спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм». 

Педагогічний експеримент побудовано на порівнянні за встановленими на 

основі вхідного й вихідного діагностування критеріями результатів 

дослідження в експериментальній та контрольній групах як прояву змін, які 

відбулись у ході експерименту. Oбcяг вибipки (кiлькicть студентів 

eкcпepимeнтaльнoї (ЕГ) – 192 особи тa кoнтpoльнoї гpуп (КГ) – 188 осіб) 

зaбeзпeчував peпpeзeнтaтивнicть oтpимувaниx дaниx. В дослідженні брали 

участь 63 школярі Полтавської, Сумської та Чернігівської обл., думка яких 

з’ясовувалась на пошуково-теоретичному етапі дослідження.  

Експериментальне упровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти відбувалось у три етапи: 1) теоретико-пошуковий 

(виявлено стан розробленості проблеми; сформульовано концепцію, мету й 

завдання дослідження; визначено предмет і об’єкт дослідження; здійснено 

термінологічний аналіз ключових понять із метою з’ясування тезаурусу 

дослідження; уведено до розгляду нове поняття «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування», розкрито 

сутність та визначено компоненти підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; визначено нормативно-правову 

базу дослідження; описано концептуальні основи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти; розроблено критерії та визначено показники 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, градуйовано їх за рівнями; дібрано та розроблено засоби 

діагностики рівнів сформованості підприємницької компетентності 



366 
 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; визначено базу експерименту, 

встановлено кількісний і якісний склад учасників експерименту; розпочато 

констатувальний етап педагогічного експерименту з метою визначення 

початкового рівня сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; розроблено й обґрунтовано 

педагогічну систему формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти); теоретико-

методичний супровід її реалізації; 2) дослідно-експериментальний 

(завершено констатувальний етап; упроваджено педагогічну систему 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти, перевірено її результативність); 

3) узагальнювально-підсумковий (опрацьовано й узагальнено результати 

формувального експерименту; засвідчено результативність упровадженої 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; визначено перспективи 

подальших досліджень).  

Програма експериментального дослідження передбачала три етапи: 

констатувальний, формувальний та контрольний. Участь студентів у 

міжнародному дослідницькому проєкті GUESSS (Global University 

Entrepreneurial Spirit Students Survey) на констатувальному етапі дозволила 

визначити структуру підприємницької компетентності та чинники її 

формування. На формувальному етапі упроваджено педагогічну систему 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти, перевірено її результативність. На 

контрольному етапі здійснено обробку даних, порівняння первинних і 

кінцевих результатів дослідження та їх аналіз; опис ходу й результатів 

дослідження; статистичну обробку даних; експертну оцінку; оформлення 

результатів.   

До кожного показника сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування дібрано, адаптовано або 
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розроблено діагностувальні методики (табл. Ф.3): для показників 

когнітивного критерію використано аналіз навчальних досягнень за 

результатами виконання авторських тестових завдань трьох рівнів 

складності, завдань ситуаційного характеру, спрямованих на прояв ступеня 

розуміння зв’язків між явищами в підприємницькому середовищі, аналіз 

продуктів навчальної діяльності, експертні оцінки; для показників 

діяльнісного критерію використано тести «КОС» (на визначення 

комунікативно-організаційної схильності, автори В. Синявський і 

В. Федоришин) і «RAT» (для діагностики вербальної креативності, автор 

С. Мєднік), анкету «Оцінка рівня товариськості» (автор В. Ряховський); для 

показників мотиваційного критерію застосовувалася методика діагностики 

установок особистості (автор О. Потьомкіна); для показників рефлексивного 

критерію використовувалися тести «Мотивація до успіху» та «Мотивація до 

уникнення невдач» (автор Т. Елерс), тест «Бути чи не бути Вашому бізнесу?» 

(автор Б. Морган та ін.), авторські анкети для визначення уявлень про 

підприємництво та здатності до підприємницької діяльності в контексті 

професійної на основі самооцінки.    

Участь українських студентів у проєкті GUESSS на констатувальному 

етапі експериментального дослідження організовувалась з метою 

діагностування вхідного стану проблеми, уточнення структури 

підприємницької компетентності та визначення чинників формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Проєкт GUESSS (додаток Х) заснований у 2003 р. за ініціативою 

Швейцарського науково-дослідного інституту малого і середнього бізнесу та 

підприємництва в Університеті Санкт-Галлен (KMU – HSG). Останні роки 

дослідження організовуються за участю Бернського університету 

(Швейцарія), який виступає ініціатором вивчення стану готовності студентів 

зайнятися підприємницькою діяльністю для розвитку майбутньої кар’єри та 

виявленням факторів, який обумовлює цей стан. Перші дослідження 

проводились у 2003 р. і 2004 р., далі – кожні два роки: у 2006, 2008, 
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2010/2011, 2013/2014, 2016 та 2018 рр. Наразі це одне з найбільших у світі 

досліджень молодіжного підприємництва, яке базуються на вивченні ролі 

ЗВО та їх програм професійної підготовки у формуванні підприємницької 

компетентності молоді (GUESSS, 2019). Масштаби дослідження, 

проведеного за три останні підходи, наведено в табл. Х.1. 

У процесі дослідження GUESSS вивчається стан індивідуальних 

характеристик майбутніх фахівців як підприємців та вплив суспільства на 

перші кроки молоді у бізнесі. Не менш важливою метою є оцінка ролі ЗВО у 

формуванні підприємницького складу мислення молоді. 

Головним інструментом дослідження є анкетування. Збір інформації 

здійснюється шляхом on-line опитування студентів (додаток Х). Матеріали 

анкети готує міжнародна команда координаторів Швейцарського 

Дослідницького Інституту Малого Бізнесу і Підприємництва та Центру 

сімейного бізнесу в університеті Св. Галлена, а також Відділу Управління і 

Підприємництва в університеті Берна. З 2006 р. один екземпляр on-line 

анкети розсилається офіційним національним командам, які поширюють його 

серед студентів своєї країни. Інформація збирається і опрацьовується 

національними командами координаторів країни-учасниці дослідження. До 

складу такої команди в Україні входить автор дослідження, її координатором 

є PhD, prof. Marina Z Solesvik з Western Norway University of Applied Sciences 

(додаток Х). Результати опитування публікуються у Міжнародному звіті 

(GUESSS International Reports) та Національних звітах (GUESSS National 

Reports) в розрізі кожної країни, а також у вигляді наукових статей в 

міжнародному академічному журналі ділового ризику (Academic Journal 

Publications) та в офіційному виданні Бейлорського університету (Техас, 

США) «Практика & Теорія Підприємництва» (Practitioner-oriented Studies) 

(GUESSS. Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey, 2019). 

 Дослідження GUESSS дозволяє виявити чинники студентського 

підприємництва на рівнях: 1) індивідуальному – мотиви, переваги, інтереси, 

які формують підприємницьку компетентність; 2) сімейному – вплив досвіду 
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сімейного підприємництва на формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців; 3) ЗВО – можливості створення орієнтованого на 

підприємництво освітнього середовища й забезпечення студентів 

програмами для навчання основам підприємництва; 4) контекстуальному – 

зв’язок студентського підприємництва з бізнес-колами країни та її 

громадськістю. Результати дослідження дозволяють визначити в динаміці 

підприємницькі наміри студентів, стан сформованості їх підприємницької 

компетентності, сформованість алгоритму реалізації власних бізнес-ідей. 

Проєкт GUESSS окреслює закономірності розвитку студентського 

підприємництва в різних країнах і надає можливості застосовувати студентам 

запозичені бізнес-ідеї для самостійного ведення підприємництва. 

У контексті даного дослідження розглянемо результати двох останніх 

хвиль збору даних GUESSS у 2016 р. та 2018 р., які проводили в період 

констатувального етапу експерименту, і учасником яких стали українські 

студенти. Зазначаємо, що Україна самостійно не була учасником даного 

проекту в форматі національної команди. У 2016 р. 73 українських студенти 

чотирьох ЗВО, два з яких є базами даного дослідження (ХТЕІ КНТЕУ і ВНЗ 

Укоопспілки «ПУЕТ»), брали участь в on-line опитуванні GUESSS через 

посередництво Білоруського торговельно-економічного університету 

споживчої кооперації як учасники VІІІ Міжнародного чемпіонату «Молодь і 

підприємництво – 2016» в м. Гомель. Питома вага українських студентів в 

хвилі збору інформації 2016 р. склала 0,1% респондентів.  

У дослідженні 2016 р. серед країн пострадянського простору участь 

взяли 16 ЗВО Білорусі (716 студентів або 0,6% респондентів), 22 ЗВО 

Казахстану (253 студенти або 0,2% респондентів) і 34 ЗВО Російської 

Федерації (4152 студенти або 3,4% респондентів) (GUESSS, 2019). Загальна 

характеристика респондентів хвилі збору даних 2016 р. мала такі риси. 

Середній вік студентів становив 24 р.; більшість студентів (52,4%) мали вік 

від 21 до 25 р.; 58,5% опитуваних склали жінки; 79,2% – студенти, які 

опановують вищу освіту рівня «бакалавр». За галуззю знань були 
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представлені студенти різних напрямів підготовки: 32,8% – право та 

економіка, включаючи бізнес-науки та сферу обслуговування; 25,4% – 

інженерні спеціальності, включаючи комп’ютерні науки та архітектуру; 8,9% 

– соціальні науки (у т. ч. психологія, політика, науки про освіту); 8,4% – 

медичні науки (у т. ч. науки про здоров’я); 7,5% – гуманітарні науки (у т. ч. 

мовознавство, культурологія, релігія, філософія, історія); 4,9% – математика 

та природничі науки; 1,8% – науки про мистецтво (у т. ч. мистецтво, дизайн, 

драматургія, музика); 10,3% – всі інші галузі знань.  

Результати дослідження 2016 р. свідчать, що наміри стати 

підприємцями у студентів на пострадянському просторі відразу після 

закінчення ЗВО мають такий вигляд: Казахстан (15,0%), Російська Федерація 

(10,7%),  Республіка Білорусь (8,9%), Україна (8,2%). Через п’ять років по 

закінченні ЗВО плани майбутніх фахівців змінюються: Україна (61,6%), 

Республіка Білорусь (56,8%), Казахстан (53,8%), Російська Федерація 

(51,3%). Констатуємо готовність понад половину майбутніх фахівців України 

стати підприємцями або забезпечити власну самозайнятість. 

У деяких інших країнах рейтинг за часткою студентів, які планують 

заснувати власний бізнес відразу після закінчення навчання у ЗВО, має такий 

вигляд: Фінляндія (9,8%), Польща (6,6%), США (6,5%), Англія (6,5%), 

Австрія (5,4%), Німеччина (2,0%), Японія (0,9%), Норвегія (0,0%). Через 

п’ять років по закінченні ЗВО відбувається зміна планів: Польща (40,2%); 

Австрія (32,8%); Фінляндія (30,8%); Англія (29,0%); США (27,8%); Норвегія 

(22,0%); Німеччина (17,0%); Японія (11,7%). 

Для усіх країн незалежно від рівня економічного і соціального 

розвитку, зберігалася тенденція, коли студенти після закінчення ЗВО воліли 

попрацювати найманими працівниками. Так, за усередненими даними, 80,3% 

студентів безпосередньо після навчання мали намір стати найманими 

працівниками; 8,8% – працювати у власному бізнесі; 2,7% – наслідувати 

бізнес батьків; 8,2% – не визначились. Через п’ять років по закінченні 

навчання лише 46,6% планували залишитись найманими працівниками; вже 
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38,2% – працювати у власному бізнесі; 4,8% – наслідувати бізнес батьків; 

10,3% – не визначились. Проте не змінилися кар’єрні амбіції студентів – 

перевага надавалася більш крупному бізнесу. Відразу після закінчення 

навчання 14,9% планували працювати в малому бізнесі (із зайнятістю 1-49 

осіб); 20,3% – в середньому (50-249 осіб), 23,8% – у великому (більше 250 

осіб). Через п’ять років по закінченні плани були такими: 3,4% планували 

працювати в малому бізнесі (із зайнятістю 1-49 осіб); 7% – в середньому (50-

249 осіб), 17,6% – у великому (більше 250 осіб). 

Підприємницькі наміри явно відрізнялись залежно від галузі 

дослідження: студенти, що опановували науки про мистецтво, 

продемонстрували найвищі наміри, пов’язані з конкретними профілями 

роботи в цій галузі (наприклад, робота незалежним фрілансером). У розрізі 

галузей знань наміри стати підприємцями відразу після закінчення ЗВО та 

через п’ять років після його закінчення представлені в табл. Х.3 (додаток Х).  

Отримані дані дали можливість зробити чотири висновки: 

1) підприємницькі наміри студентів у країнах, що розвиваються, значно вищі, 

ніж у економічно розвинутих, при цьому українські майбутні фахівці 

демонстрували лідерські позиції; 2) кар’єрні амбіції є однаковими у всіх 

студентів, оскільки перевага і після закінчення навчання, і через п’ять років 

по закінченню ЗВО надається більш крупному бізнесу; 3) студенти всіх країн 

відразу після закінчення навчання воліють отримати досвід як наймані 

працівники і лише через п’ять років після закінченя навчання розпочинати 

власний бізнес; 4) на рішення стати підприємцем позитивно впливає напрям 

професійної підготовки: найвищими є показники у студентів, які опановують 

економічні спеціальності та спеціальності в сфері обслуговування. Проте слід 

зазначити, що за даними опитування 55,4% респондентів в процесі 

опанування спеціальності не відвідували жодної пропозиції у ЗВО щодо 

підготовки до підприємництва. 

Серед інших виявлених тенденцій встановлено, що існує «гендерний 

розрив», який різниться залежно від галузі дослідження та країн: жінки 
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мають слабші підприємницькі наміри, ніж чоловіки. У середньому, після 

навчання ця різниця складала 36,6%, але через 5 років лише 10,8%. Серед 

жінок-студентів лише 7,1% активно займалися підприємництвом, серед 

чоловіків – 11,2%. Жінки мали нижчі підприємницькі наміри: лише 36,4% по 

закінченні навчання планували зайнятися бізнесом, в той час, як у чоловіків 

цей показник – 40,2%. З’ясовано, що в деяких країнах жінки демонструють 

більшу активність в підприємництві, ніж чоловіки (Еквадор, Литва, 

Пакистан,  Перу, Сальвадор, США, Швеція). 

Хвиля збору даних 2016 р. виявила, що 8,8% усіх опитаних студентів 

вже вели власний бізнес; 28,7% з них створили бізнес самостійно; інші мають 

принаймні одного співзасновника. У середньому на таких підприємствах 

працює 6,3 співробітника (в еквіваленті на повний робочий день). Станом на 

момент опитування 21,9% усіх студентів перебували у процесі створення 

власного бізнесу; 18,6% мали намір створити бізнес самостійно; 34,9% 

планували завершити процес створення бізнесу протягом одного року. 

Студенти, хто станом на момент опитування мали свій бізнес, 

зафіксували цілком повне задоволеними своїм підприємницьким життям, в 

середньому оцінивши рівень задоволення в 5,28 бали (за шкалою від 1 до 7, 

де 1 – найнижчий рівень, а 7 – найвищий), при цьому 18,4% виявили 

найвищий рівень задоволення, оцінивши його виключно у 7 балів. 

Упродовж восьмої хвилі збору даних в межах дослідження GUESSS у 

2018 р. в опитуванні взяли участь 3000 ЗВО у 54 країнах; було згенеровано 

понад 208000 завершених відповідей. Україна вперше брала участь як 

самостійна національна команда у складі 25 ЗВО й надала відповіді 724 

студентів, питома вага яких в загальній масі респондентів склала 0,35%. 

Серед країн пострадянського простору участь взяли 15 ЗВО Білорусі (504 

студенти або 0,24% респондентів), 20 ЗВО Казахстану (3425 студентів або 

1,64% респондентів) і 15 ЗВО Росії (2851 студент або 1,37% респондентів). 

Загальна характеристика респондентів збору даних 2018 р. мала такі 

риси. Більшість студентів (55,6%) мали вік від 18 до 23 р. З них 54,6% – 
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жінки. 79,1% студентів опановували на момент опитування вищу освіту рівня 

«бакалавр», 12,9% – рівня «магістр» або «аспірант», 2,9% – рівня 

«докторант», решта були студенти програм МВА. За галуззю знань 

представлені студенти різних напрямів підготовки: 31,8% – право та 

економіка, включаючи бізнес-науки та сферу обслуговування; 23,8% – 

інженерні спеціальності, включаючи комп’ютерні науки та архітектуру; 8,9% 

– соціальні науки (у т. ч. психологія, політика, науки про освіту); 8,8% – 

медичні науки (у т. ч. науки про здоров’я); 8,5% – гуманітарні науки (у т. ч. 

мовознавство, культурологія, релігія, філософія, історія); 6,7% – математика 

та природничі науки; 1,7% – науки про мистецтво (у т. ч. мистецтво, дизайн, 

драматургія, музика); 7,7% – всі інші галузі знань.  

Загалом, вибірка 2018 р. є подібною до вибірки 2016 р. Зазначимо, що 

студенти бакалаврату 2018 р. стали молодшими на два роки, серед них 

меншою була частка жінок (на 3,9%). За галузями знань спостерігалися такі 

відміни: незначною мірою (на 1,2%) зросла частка тих, хто вивчав економіку, 

право, бізнес-науки та сферу обслуговування; на 1,6% – зменшилася частка 

тих, хто вивчав інженерні спеціальності, включаючи комп’ютерні науки та 

архітектуру. Практично сталими були частки тих, хто вивчав соціальні науки 

(8,9% в обох випадках) і науки про мистецтво (1,7% у 2018 р. проти 1,8% у 

2016 р.). Дещо вищою (на 1,0%) стала частка тих, хто вивчав гуманітарні 

науки та (на 1,8%) тих, хто вивчав математику і природничі науки. 

Результати дослідження 2018 р. свідчать, що наміри стати 

підприємцями відразу після закінчення ЗВО у студентів на пострадянському 

просторі мали такий вигляд: Україна (13,2%), Казахстан (11,6%), Російська 

Федерація (9,1%), Республіка Білорусь (7,9%), Через п’ять років по 

закінченні ЗВО плани були такими: Україна (57,5%), Російська Федерація 

(50,4%), Республіка Білорусь (47,2%), Казахстан (35,9%). Констатуємо 

лідируючі позиції українських майбутніх фахівців та готовність більше 

половини з них стати підприємцями або забезпечити власну самозайнятість. 
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У деяких інших країнах (рис. 5.1) рейтинг за часткою студентів, які 

планують заснувати власний бізнес відразу після закінченні навчання у ЗВО, 

має такий вигляд: Норвегія (7,1%), Англія (6,2%), Фінляндія (6,1%), Польща 

(5,4%), США (4,7%), Австрія (3,5%), Німеччина (2,4%), Японія (1,6%), Через 

п’ять років по закінченні ЗВО статистика була такою: Норвегія (35,7%); 

Польща (36,4%); Фінляндія (31,5%); Англія (29,7%); США (28,1%); Австрія 

(24,1%); Німеччина (17,7%); Японія (12,1%). 

 

 

 

Рис. 5.1. Динаміка намірів майбутніх фахівців стати підприємцями відразу по 

закінченні ЗВО та через п’ять років (за GUESSS, 2019) 
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Для усіх країн незалежно від рівня економічного і соціального 

розвитку, у 2018 р. збереглася тенденція, коли студенти після закінчення ЗВО 

спочатку мали намір попрацювати найманими працівниками. Так, за 

усередненими даними, 79,0% студентів безпосередньо після навчання мали 

намір стати найманими працівниками; 9,0% – працювати у власному бізнесі; 

2,5% – наслідувати бізнес батьків; 9,5% – не визначились. Через п’ять років 

по закінченні навчання лише 50,5% планували залишитись найманими 

працівниками; 34,7% – працювати у власному бізнесі; 4,28% – наслідувати 

бізнес батьків; 10,6% – не визначились. У 2018 р. не змінилися й кар’єрні 

амбіції студентів – перевага так само надавалася більш крупному бізнесу 

(рис. 5.2). Відразу після закінчення навчання 14,1% планували працювати в 

малому бізнесі (із зайнятістю 1-49 осіб); 18,4% – в середньому (50-249 осіб), 

22,6% – у великому (більше 250 осіб). Через п’ять років після закінчення: 

3,8% планували працювати в малому бізнесі (із зайнятістю 1-49 осіб); 6,7% – 

в середньому (50-249 осіб), 16,6% – у великому (більше 250 осіб). 

Встановлено, що як і у 2016 р., підприємницькі наміри явно 

відрізнялися залежно від галузі дослідження: студенти, що опановували 

науки про мистецтво, продемонстрували найвищі наміри, пов’язані з 

конкретними профілями роботи в цій галузі (наприклад, робота незалежним 

фрілансером). У розрізі галузей знань наміри стати підприємцями відразу 

після закінчення ЗВО та через п’ять років після його закінчення представлені 

у табл. Х.5 (додаток Х).  

Дослідження 2018 р. підтвердило існуючий  гендерний розрив щодо 

підприємництва. Як правило, дослідження показують, що жінки рідше 

займаються підприємницькою діяльністю, ніж чоловіки. За даними GUESSS-

2018, чітко підтверджується: частка активних підприємців і тих, хто планує 

ними стати (як безпосередньо після закінчення навчання, так і через 5 років 

після закінчення ЗВО), є постійно меншою серед жінок, ніж серед чоловіків, 

при цьому розрив зменшується через 5 років після закінчення навчання. 

Серед жінок частка тих, хто активно займається підприємництвом, 8,0%; 
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серед чоловіків – 15,2%. 24,8% жінок планують зайнятися бізнесом і 38,6% 

чоловіків. Гендерний розрив у матеріалах дослідження 2018 р. різниться в 

сферах дослідження. Найбільшою (20,0%) ця різниця є серед студентів, що 

вивчають гуманітарні науки і науки про мистецтво, меншою – традиційно 

«чоловічі» природничі науки (3,4%), комп’ютерні науки (7,8%),  інженерні 

спеціальності та архітектуру (10,6%). 

 

 

Рис. 5.2. Динаміка кар’єрних устремлінь майбутніх фахівців  

(за GUESSS, 2019) 

 

Окрім констатації наявності підприємницької компетентності, однією з 

цілей дослідницького проекту GUESSS є з’ясування впливу фактору сім’ї на 

розвиток кар’єри підприємця (рис. 5.2). Так, 17,5% усіх опитаних студентів 

мають батьків-підприємців, тобто принаймні один із батьків (батько чи мати) 

є самозайнятим і є мажоритарним власником приватного бізнесу. Для 22,2% 

опитаних студентів члени сім’ї стали джерелом бізнес-ідей. 

Встановлено, що наявність батьків-підприємців дійсно позитивно 

впливає на рішення займатися бізнесом: вплив є сильнішим, коли обоє 

батьки є підприємцями. Статистика свідчить, що студенти, чиї батьки є 

підприємцями, частіше мають намір будувати власну кар’єру підприємця, 
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ніж студенти, чиї батьки зайняті в інших сферах: у 2016 р. відносна різниця 

становила 33,6% відразу після закінчення навчання у ЗВО та 17,6% через 5 

років після закінчення ЗВО. За даними 2018 р. тільки 8,5% дітей, чиї батьки 

не є підприємцями, планують створювати бізнес безпосередньо після 

закінчення навчання у ЗВО в порівнянні з 10,4% дітей, чиї батьки є 

підприємцями. Створювати бізнес через 5 років після закінчення навчання у 

ЗВО планує 37,6% дітей, чиї батьки не є підприємцями, та 41,1%, чиї батьки 

підприємці. Виявлено вплив сімейного чинника на формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців і констатовано 

тенденцію зменшення цього впливу. 

Студентами, які мають батьків-підприємців, оцінено результати 

діяльності фірми батьків порівняно з конкурентами за останні три роки щодо 

зростання продажів, зростання частки ринку, зростання прибутку, створення 

нових робочих місць та рівня інноваційності бізнесу за шкалою від 1 

(найгірший варіант) до 7 (найкращий варіант). Оцінку 6-7 балів дали 52,4% 

опитаних. З’ясовано, що існує зв’язок між підприємницькою компетентністю 

майбутніх фахівців і виставленими ними оцінками: якщо результати 

діяльності фірми батьків оцінювались вище 4 балів, зростали показники 

сформованості підприємницької компетентності. Виявлено, що на рівень 

сформованості підприємницької компетентності впливає стать батька або 

матері-підприємців. Наявність підприємця-батька, як правило, пов’язана з 

вищими показниками підприємницької компетентності: вона зафіксована у 

13,9% майбутніх фахівців, у яких батько є підприємцем (є мажоритарним 

власником приватного бізнесу); у 3,7% – якщо мати; у 6,1% – якщо обидва 

батьки. Проте даний нюанс практично не має значення для тих студентів, хто 

вже здійснює підприємницьку діяльність: у 19,3% з них підприємець батько; 

у 19,5% – мати; у 21,5% – обидва. У тих студентів, хто планує в житті 

подальшу підприємницьку кар’єру, у 41,6% – батько підприємець, у 39,9% – 

мати; у 41,6% – обидва. У тих студентів, хто має намір відкрити бізнес 

відразу після закінчення навчання у ЗВО, у 10,2% – батько підприємець; у 
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11,3% – мати; у 13,3% – обидва. У тих студентів, хто планує відкрити 

власний бізнес через 5 років після закінчення навчання, у 35,4% – батько 

підприємець; у 38,4% – мати; у 40,4% – обидва. 

Важливою метою дослідницького проєкту GUESSS є з’ясування 

впливу освіти на формування підприємницької компетентності. Доведено, 

що університетський контекст відіграє важливу роль у прагненні будувати 

кар’єру підприємця. При цьому вирішальне значення має напрямок навчання. 

Як ключові детермінанти виявлено наявність в освітній програмі навчальних 

дисциплін з підприємництва і підприємницький клімат у ЗВО: чим 

інтенсивнішим є залучення студентів до занять з підприємництва, тим вищим 

є рівень сформованості їх підприємницької компетентності. Позитивний 

вплив на формування підприємницької компетентності має StarUp-досвід, 

який студенти отримують в межах навчання у ЗВО. Виявлено, що 7,2% тих, 

хто навчається за спеціальною програмою з підприємництва, планують 

розпочати власну справу відразу після закінчення навчання і 49,4% через 5 

років після закінчення у ЗВО; 22,4% тих, хто пройшов принаймні один курс 

підприємництва як обов’язкову частину навчання, планують розпочати 

власну справу відразу після закінчення і 44,6% через 5 років після закінчення 

навчання у ЗВО; 23,2% тих, хто пройшов принаймні один курс 

підприємницької діяльності як факультатив, планують розпочати власну 

справу відразу після закінчення навчання і 45,8% через 5 років після 

закінчення у ЗВО.  

Частка тих, хто не має досвіду роботи у студентському StartUp,  але 

розглядає варіант становлення кар’єри підприємця, серед студентів склала 

29,5%. Частка тих, хто не має досвіду роботи у студентському StartUp,  але 

планує відкрити власну справу відразу після закінчення навчання, 8,4%, а 

тих, хто планує відкрити власну справу через 5 років після закінчення 

навчання у ЗВО, – 33,7%. Частка тих, хто у процесі професійної підготовки 

набув досвіду студентського StartUp і розглядає варіант становлення кар’єри 

підприємця, серед студентів склала 46,1%. Частка тих, хто в процесі 

професійної підготовки набув досвіду студентського StartUp і планує 
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відкрити власну справу відразу після закінчення навчання, 16,8%, а тих, хто 

планує відкрити власну справу через 5 років після закінчення навчання у 

ЗВО, – 46,4% (рис. 5.3). 

Проаналізовано динаміку індексу підприємницьких намірів, який 

унаочнює стан сформованості підприємницької компетентності, що 

виражається у бажанні будувати кар’єру підприємця й оцінюється за шкалою 

 

 

Рис. 5.3. Вплив чинника освіти на плани фахової самореалізації в 

підприємництві (за GUESSS, 2019) 

 

від 1 (що відповідає твердженню «знаходжуся в роздумах про 

підприємництво») до 7 (що відповідає твердженню «готовий бути 

підприємцем»). Критеріями оцінки формування підприємницької 

компетентності за проєктом GUESSS є: «Атмосфера в моєму університеті 

надихає мене на розробку ідей для нового бізнесу»; «В моєму університеті 

сприятливий клімат для того, щоб стати підприємцем» і «В моєму 

університеті студентам пропонується займатися підприємницькою 
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діяльністю». Динаміка цього індексу в деяких країнах з 2016 р. по 2018 р. 

представлена в табл. Х.2. 

У процесі дослідження GUESSS з’ясовується частка студентів, які вже 

перебувають у процесі створення бізнесу. Про те, що вони намагаються 

розпочати власну справу, ствердно відповіли 21,9% студентів. Ця частка є 

різною в різних країнах. Для прикладу, в Україні це 26,0%; в Казахстані –  

36,4%; в Російській Федерації – 27,1%; в Республіці Білорусь – 22,9%; в 

Польщі – 32,1%; у Фінляндії – 19,0%; в Австрії – 18,6%; США – 15,2%; 

Англії – 15,1%; Японії – 12,8%; Норвегії – 10,2%. Найвищим цей показник є 

у Індонезії – 59,5%; найнижчим – у Швеції 6,3% та Німеччині – 6,9%. 

З’ясування часового горизонту процедури завершення створення 

бізнесу дало такі результати: до 6 місяців – 15,3% у 2016 р. і 18,5% у 2018 р.;  

від 6 до 12 місяців – 19,6% у 2016 р. і 21,2% у 2018; від 12 до 18 місяців – 

18,7% у 2016 р. і 17,8% у 2018 р.; 18-24 місяці й більше – 46,4% у 2016 р. і 

42,5% у 2018 р. Загалом, горизонт процедури завершення створення бізнесу у 

2016-2018 рр. залишився сталим. Суттєві зміни відбулися у кількісному 

складі команд-засновників щодо явної персоналізації цього процесу, що 

можна витлумачити на користь розвитку підприємницької освіти і набуття 

StartUp-досвіду в стінах ЗВО. Так, самостійно розпочати бізнес у 2016 р. 

планували 18,6%; у 2018 р. – 31,5%. Зробити це з одним співзасновником у 

2016 р. – 27,8%, а у 2018 р. – 26,1% ; з двома співзасновниками у 2016 р. – 

28%,а у 2018 р. – 12,7%; з трьома співзасновниками у 2016 р. – 15,9%, а у 

2018 р. – 5,6%; з чотирма співзасновниками у 2016 р. – 9,6%, а у 2018 р. – 

5,2%.  

Виявлена тенденція впливу на формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців як першочергового фактору освіти і 

створення можливостей набуття StartUp-досвіду у стінах ЗВО 

підтверджується такими даними: 35,9% студентів планують, що власноруч 

створюваний бізнес стане їх основним заняттям після закінчення навчання у 

ЗВО; 28,7% заявили, що бізнес планують розвивати паралельно з іншою 

трудовою діяльністю; 35,4% ще не визначилися остаточно в цьому питанні.  



381 
 

У процесі дослідження GUESSS оцінюється завершеність конкретних 

етапів створення студентами власного бізнесу шляхом відповіді на 

запитання, які прояснюють, наскільки далеко вони просунулись в процесі 

заснування. Результати опитування показали, що в своїй більшості студенти 

перебувають на досить ранніх стадіях процесу заснування – табл. Х.4 

(додаток Х).  

У процесі дослідження GUESSS оцінюються сфери майбутнього 

бізнесу та джерела бізнес-ідеї, що дозволяє оцінити вплив професійної 

компетентності майбутніх фахівців на рівень сформованості 

підприємницької. У випадку домінування серед майбутніх підприємців 

студентів, які вивчали економіку, право, бізнес-науки та сферу 

обслуговування, серед сфер майбутнього бізнесу логічним є домінування 

торгівлі (13,7%); реклами, дизайну та маркетингу (11,3%); туризму та 

відпочинку (8,5%). Популярними є сфера інформаційних технологій (ІТ) та 

комунікацій, включаючи програмне забезпечення та ІТ-послуги (10,2%); 

консалтингу, включаючи HR, управління, податки (7,5%); архітектури та 

техніки (7,1%). Серед інших пріоритетних: виробництво (6,5%); діяльність у 

галузі охорони здоров’я та соціальної роботи (6,2%); послуги освіти і 

навчання (5,8%); фінансові послуги, включаючи банківські, страхування, 

інвестиції, нерухомість (5,1%); (3,8%); будівництво (2,8%); 11,4% – все інше, 

не вказане вище. 

Встановлено, на вибір джерел бізнес-ідеї найбільший вплив має 

середовище ЗВО  – у відповідях студентів згадуються університетські студії, 

дискусії, виконані проекти – табл. Х.6 (додаток Х).  

З’ясовано, що у процесі дослідження GUESSS виявляються риси, які 

формуються при вивченні навчальних дисциплін, відвідуванні студій, 

факультативів тощо, набутті StartUp-досвіду і складають структуру 

підприємницької компетентності на думку майбутніх фахівців за 

результатами оцінки рівня їх сформованості. Рівень сформованої оцінювався 

від 1 (дуже низький) до 7 (дуже високий). Порівняння тих, хто планує 

майбутню кар’єру підприємця, і тих, хто планує працювати виключно як 
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найманий працівник, показує, що майбутні підприємці почуваються більш 

впевнено у виконанні завдань щодо виявлення нових можливостей та 

успішного управління діяльністю суб’єкта ринку. 

Виявлено, що за останні роки зросла активність студентів-підприємців 

й вони стали набагато більше реєструвати нових бізнесів. Так, у 2008 р. і 

2009 р. ця частка складала 1,1%; у 2010 р. – 2,1%; у 2011 р. – 1,8%; у 2012 – 

2,7%; у 2013 – 3,4%; у 2014 – 5,3%; у 2015 – 8,2%; у 2016 р. – 13,1 %;  у 2017 

р. – 18,6 %; у 2018 р. – 34,6% (рис. 5.4). Дана позитивна динаміка 

пов’язується з тим, що загалом навчання у ЗВО збільшує обсяг знань 

студентів про підприємництво, формує їх підприємницьку компетентність та 

забезпечує майбутні можливості у започаткуванні власного бізнесу.  

 

 

Рис. 5.4. Динаміка активності студентів в реєстрації бізнесу (GUESSS, 2019) 

 

Визначено результативність підприємницької освіти шляхом 

опитування студентів та оцінювання ними тверджень «Підвищило моє 

розуміння ставлення, цінностей та мотивації підприємців»; «Покращило моє 

розуміння дій, яких необхідно вжити, щоб розпочати бізнес»; «Покращило 

мої практичні навички управління для започаткування бізнесу»; «Покращило 

мою здатність розвивати мережі»; «Покращило мою здатність визначати й 
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використовувати можливість» від 1(найнижча оцінка) до 7 (найвища оцінка).  

На підставі даних тверджень сформована оцінка студентами 

результативності національної підприємницької освіти (табл. 5.1). 

Встановлено, що з розвитком підприємницької освіти збільшується 

частка студентів, які є активними підприємцями вже у студентські роки. Так, 

у 2016 р. на запитання «Ви вже займаєтесь власним бізнесом?» у 2016 р. 

ствердно відповіли 8,8% (середній вік їх бізнесів становив близько 4 років); 

55,0% активних студентів-підприємців планували, що власний бізнес стане 

основним заняттям після закінчення навчання у ЗВО; 43,4% опитаних 

перебували у процесі заснування власного бізнесу; 25,3% опитаних студентів 

на момент дослідження вели власний бізнес та створювали ще один.  

 

Таблиця 5.1 

Результати оцінки студентами результативності національної 

підприємницької освіти  
Країна Оцінка результативності 

підприємницької освіти, балів 

Республіка Білорусь  4,1 

Казахстан 4,6 

Російська Федерація 4,3 

Україна 4,4 

Австрія 3,6 

Англія 4,3 

Німеччина 3,4 

Норвегія 4,0 

Польща 3,5 

США 5,2 

Фінляндія 4,0 

Японія 3,7 

Середній показник в світі 4,4 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 

 

У 2018 р. на запитання «Ви вже займаєтесь власним бізнесом?» 

ствердно відповіли 11,2% (понад третина власних бізнесів були створені у 

2018 р. і майже 20% у 2017 р.;  з них 22,7% не мають найманих працівників; 

близько 30% мають одного або двох працівників); 44,3% активних студентів-

підприємців зазначили, що наявний нині бізнес не буде їх основним заняттям 

після закінчення навчання; 24,8% ще остаточно не визначилися з цим 
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питанням; 30,9% розглядають наявний нині бізнес як майбутню кар’єру 

підприємця. 

Частка активних студентів-підприємців, які мають сталий бізнес, 

суттєво варіює в залежності від країни. Так, в Україні вона складала 11,0 %; в 

Казахстані – 8,3%; в Російській Федерації – 8,0%; в Республіці Білорусь – 

7,0%. Частка активних студентів-підприємців з Фінляндії – 14,3%; США – 

9,6%; Австрії – 7,8%; Англії – 6,6%; Німеччини – 3,9%; Польщі – 3,8%; 

Норвегії – 3,3%. Найвищою вона була в Малайзії – 35,0%; найнижчою – в 

Японії – 1,3% (рис. 5.5). 

Соціальний аспект дослідження GUESSS полягає у виявленні ступеню 

задоволення студентів-підприємців власним життям і способом існування в 

суспільстві. З цією метою їм пропонується оцінити рівень власного 

задоволення шляхом згоди із твердженнями за шкалою від 1 (зовсім не 

задоволений) до 7 (дуже задоволений) балів за такою шкалою: «Я не 

задоволений своєю підприємницькою кар’єрою»; «Загалом я дуже 

задоволений своїм бізнесом»; «Я хотів би знову розпочати той самий бізнес»; 

«Враховуючи все, я задоволений своїм життям підприємця». За результатами 

опитування середня оцінка склала 5,28 балів, що свідчить про значний рівень 

задоволення, оскільки середній рівень організатори дослідження оцінюють в 

4 бали. Лише 22,6% усіх опитаних рівень задоволення оцінили чотирма або 

менше балами: 1-2 балами оцінили 3,6% опитаних; 2-3 балами – 5,2%; 3-4 

балами – 13,8%. Майже 20% опитаних (18,4%) продемонстрували найвищий 

рівень задоволення і оцінили його виключно 7 балами. Більшість опитаних 

дали оцінки середнього рівня: 4-5 балами – 19,5%; 5-6 балами – 26,1%; 6-7 

балами – 13,3%. 

З метою уточнення отриманих висновків в частині українських реалій 

на констатувальному етапі експерименту було проведено опитування 

студентів експериментальних і контрольних груп за напрямками: 1)  перелік 

якостей та компетентностей, потрібних майбутньому підприємцю; 

2) ефективність профільних дисциплін у підготовці до підприємництва; 
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3) ефективність факультативних заходів у підготовці до підприємництва; 

4) роль викладачів ЗВО у підготовці до підприємництва. 

Встановлено, що 100% студентів експериментальних і контрольних 

груп вважають вивчення профільних дисциплін («Основи підприємництва», 

«Торговельне підприємництво», «Підприємницьке право» тощо) потрібним і 

абсолютно ефективним з точки зору формування підприємницької 

компетентності. При цьому роль викладача (давалась не одна відповідь) 

вважалась різною студентам експериментальних і контрольних груп (табл. 

Х.9). 

 

 

Рис. 5.5. Частка студентів-бізнесменів в світі (за GUESSS, 2019) 

 

Дані табл. Х.9 дозволяють констатувати, що роль викладача при 

застосуванні традиційної методики формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування спрямована на 

формування переважно на інтелектуального компоненту в її структурі, при 

впровадженні розробленої педагогічної системи – на розвиток 

підприємливості, формування організаційно-комунікативного і мотиваційно-

вольового блоків. 
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Встановлено, що 71,3% студентів експериментальних груп і 63,8% 

контрольних вважають за доцільне при формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування використання 

додаткових можливостей підприємницького середовища ЗВО. Так, 71,7% 

експериментальних і 59,4% вбачають за корисне застосування 

факультативних курсів з підприємництва; 91,9% експериментальних і 83,3% 

контрольних – функціонування у ЗВО структури, яка б забезпечувала умови 

набуття StartUр-досвіду (на кшталт Молодіжного бізнес-центру); 95,2% 

експериментальних і 90,1% контрольних – впровадження у ЗВО спеціальної 

програми, яка б поєднала можливості аудиторної та позааудиторної 

підготовки майбутніх фахівців до підприємництва (за типом спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві»). 

З’ясовано (респондентами давалась не одна відповідь), що потреба 

студентів у позааудиторних заходах із формування підприємницької 

компетентності має когнітивні та утилітарні витоки. Студенти контрольних 

груп сильніше відчувають потребу в інформації за всіма напрямками і мають 

більш сильні когнітивні витоки (табл. Х.8).  

У студентів експериментальних груп потреба в інформації та процес її 

задоволення тривають під час виконання різноманітних проектів й вони 

відчувають набагато менший інформаційний голод. Виключенням є питання 

юридичного напрямку, в яких обидві групи мають приблизно однаковий 

рівень потреби. Стосовно утилітарних витоків слід зазначити, що студенти 

експериментальних груп відчувають набагато менші потреби у практичній 

підготовці та консультуванні з поточних проблем підприємництва, оскільки 

перше і друге отримують в процесі виконання проектів, відвідування 

зустрічей, підготовки до конкурсів тощо. Вони розуміються на нестачі 

стимулів мотивування і потребують їх, чітко націлені на пошук джерел 

формування світогляду та установки на успіх. Характерним є те, що відсоток 

студентів, які не можуть визначитися із відповіддю, в контрольних групах 

теж менший. 
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Зазначаємо: на констатувальному етапі експерименту були 

підтверджені результати міжнародного дослідницького проекту GUESSS 

стосовно ролі освітнього чиннику як ключового при формуванні 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

при цьому більш вагоме значення мають неформальна освіта й нетрадиційні 

позааудиторні форми організації активності студентів.  

На констатувальному етапі експерименту з’ясовано значущість для 

особи майбутнього фахівця сфери обслуговування цілеспрямованого процесу 

формування підприємницької компетентності (табл. Х.10). Аналіз даних 

табл. Х.10 показує, що відсоток студентів, які не можуть визначитися, серед 

представників контрольної групи значно вищий і складає третину 

опитуваних, в той час як серед представників експериментальної – всього 

5,4%. Більша частка студентів експериментальної групи задекларувала в 

процесі формування підприємницької компетентності набуття здатності 

заводити нові знайомства, висувати ідеї, налагоджувати зв’язки (25,1% проти 

13,3% контрольної групи), управлінських навичок (63,8% проти 10,4% 

контрольної), навичок планувати бюджет і заощаджувати кошти (10,9% 

проти 0% контрольної), ввічливості й чесності (5,1% проти 0% контрольної 

групи). Робота за запропонованою методикою формування підприємницької 

компетентності сприяла розвитку в студентів експериментальної групи 

толерантності (10,5% проти 5,2% контрольної групи), спроможності до 

ефективної комунікації (28,4% проти 20,9% контрольної групи), навичок 

роботи з інформацією і використання її як ресурсу (23,4% проти 20,1% 

контрольної групи). Студенти експериментальної групи більш чітко уявляли 

своє майбутнє (31,1% проти 24,8% контрольної групи) в той час, як студенти 

контрольної групи розширили власне уявлення щодо обраної професії (52,3% 

проти 39,1% експериментальної).  

Підсумовуючи, зазначаємо, що студенти експериментальної групи 

відмічали більш високий рівень особистісного розвитку (51,5% проти 35,2% 

контрольної) та продемонстрували більш потужне рішення зайнятися 
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бізнесом в майбутньому (82,4% проти 67,5% контрольної групи), що дало 

змогу зробити висновок про правильність напрямку руху експерименту і 

результативність впровадження розробленої педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

 

5.2. Особливості впровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти  

 

Успішність професійної та фахової самореалізації майбутніх фахівців 

сфери обслуговування в підприємництві залежить від рівня сформованості 

підприємницької компетентності. Упровадження педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування висуває певні вимоги до оцінки отриманих результатів. 

Підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування є 

тим феноменом, зміни якого досліджувалися в процесі педагогічного 

експерименту. Процедура діагностики передбачала: контроль; перевірку; 

облік; оцінювання; накопичування статистичних даних, їх аналіз, рефлексію; 

виявлення динаміки освітніх досягнень та особистого зростання кожного 

студента; аналіз і зміну цілей; коригування процесу професійної підготовки в 

частині формування підприємницької компетентності. 

При упровадженні педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, в процесі аналізу 

результатів експерименту ми спирались на узагальнені в досвіді Є. Лодатко 

роботи Ю. Бабанського, В. Беспалька, В. Галузинського, І. Зимньої, 

Г. Кирилова, В. Козакова, Д. Лубовського, Ю. Мальованого, І. Підласого, 

Т. Письменкової, В. Салова, Є. Скібіцького та ін. (Лодатко, 2010). З 

урахуванням поняття компетентності як динамічної комбінації знань, 

розумінь, умінь, цінностей та особистих якостей, що описують результати 
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навчання за освітньою навчальною програмою й погоджуючись з 

В. Луговимта ін. (Луговий, Ярошенко, 2014), діагностика структури 

підприємницької компетентності при впровадженні педагогічної системи її 

формування будувалась за логікою компонентів у формулі компетентності: 

 

          К = Знання + Навички + Вміння + Досвід + Особистісні якості        (5.1) 

 

Про сформованість інтелектуального компоненту висновки робились за 

результатами діагностики усвідомленості, міцності, глибини, оперативності й 

гнучкості знань та здатності їх застосовувати в підприємництві. Показники до і 

після введення активного фактору визначалися шляхом оцінювання 

результатів тестування майбутніх фахівців сфери обслуговування та 

виконання ними різнорівневих завдань. Сформованість організаційно-

комунікативного компоненту оцінювалась за динамікою 

поліфункціональності умінь, усвідомленості та оперативності дій, що 

складають сутність підприємницької діяльності. Показники до і після введення 

активного фактору визначалися з використанням спеціально розроблених 

КОЗ (додаток У) і за результатами оцінювання проектів (додаток М). 

Діагностика знаннєвого і вміннєвого компонентів дозволила визначити рівні 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за когнітивним та діяльнісним критеріями. 

Розробці КОЗ передував структурний аналіз умінь майбутнього 

фахівця сфери обслуговування за методикою В. Манька, розробленою на 

основі теорії поетапного формування розумових дій (Манько, 2000, с. 191). 

Ця методика передбачає шість кроків. Крок 1: вибір найважливіших 

підприємницьких умінь, сформованість яких  доцільно проконтролювати у 

студента. Крок 2: визначення структури кожного підприємницького уміння 

на основі його компонентів. Крок 3: проведення текстологічного аналізу 

кожного підприємницького уміння з метою розкриття його змісту, виділення 

ключових слів в змісті уміння, що контролюється. Крок 4 «МОВА»: 
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визначення змістових елементів сфери підприємництва, що складають 

сутність уміння (М – системи професійної мови (понять, термінів, визначень, 

позначень, що стосуються підприємництва); О – основ (засад) предмета 

підприємницької діяльності (системи фактів, ознак, властивостей, явищ); В – 

відношення підприємницької діяльності до професійної (категорії, судження, 

структури, закони, моделі, теорії); А – причинно-наслідкові алгоритми 

підприємницької діяльності в професії (ситуації, стани, технології, 

алгоритми, причинні зв’язки). Крок 5. Визначення дій (операцій, виконання 

яких свідчить про рівень засвоєння студентом відповідного компонента). 

Крок 6. Складання бази КОЗ.  

Інший підхід використано для оцінювання досягнень студентів у 

процесі виконання проектів. При виділенні етапів проектної діяльності та 

уточненні їх змісту для викладача і студентів (додаток М), було взято до 

уваги дослідження Н. Брюханової (Брюханова, 2002), яка, спираючись на 

В. Беспалька (Беспалько, Татур, 1989), запропонувала трирівневу градацію 

сформованості досвіду проектувальної діяльності: 1) пошуково-аналітичний 

(характеризується сформованістю умінь визначати в різномаїтті літературних 

джерел необхідну інформацію; сприймати і класифікувати факти; виявляти 

порушення правил); 2) репродуктивної діяльності (потребує сформованості 

умінь визначати сутність об’єкта, предмета, мети й завдань певної 

інформаційно-пошукової діяльності; вибирати послідовність подання 

інформації; визначати спосіб взаємозв’язку її елементів); 3) вимагає 

сформованості вмінь проектувати подання матеріалу шляхом вибору 

оптимальних текстових структур. 

Розподіл компетентностей за рівнями складності проекту і розробка 

бланка-ключа для оцінювання проектної діяльності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування (додаток М) здійснювались з урахуванням здобутків інших 

дослідників проблеми застосування методу проектів. До уваги було взято 

думку Т. Побєдової стосовно критеріїв готовності студентів до проектування: 

уміння обґрунтовувати інноваційність запропонованої ідеї; знання 
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закономірностей, структури, змісту та функцій етапів проектування і 

методики проектування; уміння проектувати об’єкти та явища на 

діагностичній основі; самостійно й творчо виконувати проектні дії; 

розробляти власний проект відповідно до реальних умов дійсності 

(Побєдова, 2005). Цілком слушною в контексті даного дослідження є позиція 

С. Тигрова щодо показників сформованості проективних вмінь студентів: 

ступінь самостійності, який визначається кількістю запропонованих 

варіативних дій; ставлення студентів до виконуваної роботи; кількість 

поданих пропозицій нестандартного розв’язання проектних завдань; 

кількість студентів, які виявляли бажання виконувати додаткові проективні 

завдання; час виконання проективного завдання (Тигров, 2004). 

Розробку шкали оцінювання студентських проєктів (додаток М) 

здійснювали з урахуванням результатів дослідження В. Попової: 

актуальність (уміння обґрунтувати значущість проекту для розв’язання 

актуальних проблем); цілісність (чіткість мети і завдань проекту, їх 

відповідність змісту, формам реалізації та очікуваним результатам проекту); 

новизна (оригінальність проекту); реалістичність (можливість використати 

проект для розв’язання конкретних проблем); оформлення і презентація 

(Попова, 2007). 

Сформованість мотиваційно-ціннісного компоненту оцінювали на 

основі розвинутості мотиваційної складової, системи духовно-моральних 

орієнтирів, що спонукають до підприємництва та відповідних характеристик 

особи майбутнього фахівця сфери обслуговування. Показники до і після 

введення активного фактору визначалися з використанням індивідуальних 

тестів і тематичних анкет. При діагностуванні мотиваційно-ціннісного 

компоненту підприємницької компетентності встановлено, що у процесі 

діяльності висловлюються, закріплюються й коригуються ціннісно-смислові 

орієнтації особистості. При цьому процес формування ціннісно-смислових 

орієнтацій і виконувана діяльність є взаємно детермінованими. Цінності 

орієнтують діяльність індивіда та істотно впливають на процес його 
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становлення. Вони безпосередньо пов’язані з мотиваційною сферою 

особистості, постають як регулюючий фактор життєдіяльності та 

розкривають себе в поведінці людини.  

У процесі дослідження вплив цінностей на сформованість 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

проаналізовано на загальнокультурному й особистісному рівнях. Для 

вивчення цілісної ієрархічної системи ціннісної орієнтації особистості 

використовувались тести Т. Елерса, методика О. Потьомкіної для 

діагностики соціально-психологічних установок особистості, виявлення 

процесуально-результативної спрямованості й орієнтації особистості в 

напрямках «альтруїзм – егоїзм», «свобода – влада», «праця – гроші» та ін., 

що дозволило уточнити місце і роль ціннісно-смислової сфери майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у професійному становленні; розв’язанні 

життєво важливих соціально-економічних і професійних проблем; адаптації в 

підприємницькому середовищі.  

Діагностування організаційно-комунікативного компоненту 

підприємницької компетентності відбувалось на основі тестової карти 

комунікативної діяльності А. Леонтьєва, тестів В. Ряховського, А.Леонтьєва, 

С. Мєдніка, Д. Райгородського та ін. (див. додатки Ф, Ц). 

Сформованість рефлексивно-вольового компоненту оцінювалась на 

основі моніторингу динаміки сформованості підприємницьких якостей і 

поведінки, прагнення до успіху. Для діагностування рефлексивно-вольового 

компоненту використовувались «Тест мільйонера-початківця» і тест «Бути 

чи не бути Вашому бізнесу?».  

Для уточнення компонентної структури підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування на початку 

формувального етапу експерименту методом експертних оцінок проводилась 

дидактична таксономізація основних характеристик підприємницької 

компетентності. Експертами (в ролі яких залучались 34 викладача ХТЕІ 

КНТЕУ, ЧТЕІ КНТЕУ, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», ЧНТУ, ХНУ 
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ім. В. Н. Каразіна, Академії праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ), 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, в яких здійснюється підготовка фахівців за 

спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм») 

проранжовано ознаки і функції підприємницької компетентності. Підставою 

для експертної оцінки виступали два принципові моменти – актуальність і 

досяжність. Сутність першого критерію полягала у тому, щоб виділити із 

запропонованого переліку ті особистісні риси, здатності й характеристики, 

які є найбільш значущими для сучасного підприємця, оскільки їх дефіцит 

особливо гостро відчувається в сучасному соціально-економічному 

середовищі. Як другий критерій до уваги ми брали можливість набуття 

студентами цих характеристик у межах освітнього процесу. В результаті 

обробки отриманих оцінок експертів виявлені три напрями формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування : 

морально-етичний, професійно-діловий та комунікативний. Інші були оцінені 

як більш-менш супідрядні нижчими балами (за семибальною шкалою, 

виходячи з умови, що «7» – найвищий, «1» – найнижчий бал). На підставі 

отриманих результатів корекція освітнього процесу щодо формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

шляхом введення активного фактору здійснювалась за трьома основними 

напрямками: морально-етичним, професійно-діловим і комунікативним 

(додаток Ц, табл. Ц.1).  

Викладене вище дозволило зробити припущення, яке спиралось на 

результати дослідження М. Ткаченка (Ткаченко, 2018б), що формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

має організовуватись через впровадження відповідної педагогічної системи 

як поетапний, цілеспрямований та системний процес. Актуальність 

етапності, передбаченої педагогічною системою, обумовлена сутністю і 

механізмами процесів особистісного та професійного зростання майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, що відбуваються як проникнення 
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зовнішнього (результат взаємовпливів об’єктивного, освітнього й 

суб’єктного, індивідуально-особистісного) у внутрішнє середовище 

(рефлексія цінностей, набуття особистісного смислу та досвіду 

підприємницької діяльності).  

При розробці алгоритму впровадження педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування до уваги було взято досвід Г. Матукової, відповідно до якого 

розвиток підприємницької компетентності фахівців економічного профілю 

має бути організований на чотирьох рівнях (табл. 5.2) впродовж трьох етапів: 

формувального, розвивального та рефлексивного (Матукова, 2016). На 

першому, формувальному етапі Г. Матуковою були задіяні студенти 1-2 рр. 

навчання бакалаврського рівня вищої освіти; закладались основи 

професійних, економічних і культурологічних знань; формувались мотиви 

підприємницької діяльності; розвивались професійно-орієнтовані якості; 

вироблялись навички самоосвіти майбутнього підприємця. 

 

Таблиця 5.2 

Процес розвитку підприємницької компетентності  

(Матукова, 2015б) 
Рівень розвитку Результат на даному рівні розвитку 

Перший Сформованість елементарних знань основ підприємницької діяльності 

та економіки, економіки праці, ділового спілкування 

Другий Здатність до систематизації та аналізу ситуацій, оптимізації діяльності 

в умовах ризику 

Третій Наявність вмінь знайти оптимальне рішення проблеми у взаємодії з 

командою або клієнтом; вміння обґрунтувати ризикові рішення 

Четвертий Присутність самостійності та креативності у прийнятті рішень; 

спроможність моделювання ситуацій та розробки проектів; вільне 

володіння інструментами, методиками, технологіями, системою 

необхідних комунікативних якостей 

 

У Г. Матукової даний етап передбачав максимізацію психолого-

педагогічного супроводу та підтримки процесів адаптування студентів, їх 

самоствердження у ситуаціях професійного вибору; становлення 

мотиваційно-цільових установок і ціннісно-світоглядних орієнтацій на основі 

усвідомлення майбутніми фахівцями соціально-економічного значення 



395 
 

підприємництва та бізнесу. На першому етапі студентам пропонувались такі 

дисципліни, як «Основи економічної теорії», «Інформаційні системи і 

технології», «Українська мова (за професійним спрямуванням), «Історія 

української культури», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 

«Психологія кар’єри» (для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»), 

а також «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Світова культура», «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» (для спеціальності 242 «Туризм»). Основна 

мета даного етапу полягала у формуванні мотивації до підприємницької 

діяльності, підвищенні рівня активності студентів, їх зацікавленості, 

самодостатності, впевненості в собі, самопрезентації, розвитку здатності 

вибудовувати стратегію власної кар’єри (Майковська, 2020ґ). 

На другому, розвивальному етапі були задіяні студенти 3-4 рр. 

навчання бакалаврського рівня вищої освіти; відбувався розвиток 

професійних компетентностей майбутнього підприємця; закладатися 

підвалини його бізнес-культури. У дослідженні Г. Матукової етап був 

зорієнтований на поглиблення у майбутніх фахівців економічного профілю 

знань про підприємництво та бізнес і набуття компетенцій підприємницької 

діяльності (розроблення бізнес-планів, створення і реалізацію проектів, 

конструювання алгоритмів вирішення соціально-економічних задач), що 

забезпечується інтеграцією теоретичного і практичного аспектів професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, доповненням 

дидактичного змісту навчальних дисциплін поза аудиторними формами 

роботи. На другому етапі реалізації знаннєвого і вміннєвого компонента 

студентам було запропоновано «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіку 

готелів і ресторанів», «Підприємницьке право», «Маркетингові комунікації» 

(для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»), а також «Міжнародні 

економічні відносини», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка туризму» 

(для спеціальності 242 «Туризм»), орієнтовані на організацію освітнього 

процесу в контексті міждисциплінарної інтеграції та націлені на формування 

певних професійних якостей. 
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На третьому, рефлексивному етапі, були задіяні студенти 4 р. навчання 

бакалаврського рівня вищої освіти і студенти 1 р. навчання магістерського 

рівня вищої освіти. З врахуванням своєрідності рівнів «бакалавр» або 

«магістр» відбувалась орієнтація майбутніх фахівців сфери обслуговування 

на визначені цінності підприємницької діяльності; здійснювалось їх 

спрямування на розвиток та інтеграцію складових підприємницької 

компетентності. У дослідженні Г. Матукової етап реалізації знаннєвого, 

вміннєвого і психологічного компонентів був націлений на поглиблення й 

вдосконалення теоретичної поінформованості у питаннях підприємництва та 

бізнесу, особистісно-професійний саморозвиток, формування 

підприємницької компетентності й становлення індивідуального стилю 

самореалізації у фаховій діяльності. Студентам запропоновано «Кризові 

комунікації», «Комунікативний менеджмент», «Професійні комунікації 

іноземною мовою», «Професійна етика» (для спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа»), а також «Комунікативний менеджмент», «Маркетингові 

комунікації»,  «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Професійні 

комунікації іноземною мовою» (для спеціальності 242 «Туризм»). На цьому 

етапі продовжувалось залучення студентів до створення бізнес-проектів, 

рефлексії, саморефлексії та оцінки результатів і їх оприлюднення. Відтак 

відбувалося становлення світоглядно-ціннісіної позиції, удосконалення 

набутого досвіду підприємницької діяльності. Етап дозволяв в обмежений 

період часу в умовах замкнутого ігрового простору сформувати розуміння 

функціонування ринкової моделі економіки, відпрацювати бізнес-навички 

управління економічними процесами на підприємстві, набути досвіду 

партнерства та ефективної самореалізації. 

Беручи до уваги досвід зазначених вище дослідників, погоджуючись із 

результатами дослідження Г. Матукової, усвідомлюючи суперечності в 

запропонованому авторкою алгоритмі щодо невідповідності між наявністю 

трьох етапів і чотирьох рівнів розвитку підприємницької компетентності, 

упроваджена на формувальному етапі експерименту педагогічна система 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери  
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Етап 1: когнітивно-формувальний Бакалаврський рівень вищої освіти: 1 і 2 рік навчання 

Завдання: розвиток підприємливості; формування інтелектуально-комерційного, організаційно-комунікативного і мотиваційно-ціннісного компонентів 
підприємницької компетентності 
Напрямки діяльності: загальні, системні, економічна, ключові (мовна, цифрова), міжособистісні, культурна і особистісно-поведінкова компетентності 
Методи, які дозволяють організовувати 2 психологічних процеси: учіння (набуття знань, умінь та навичок їх застосування) і научіння (здатності 
особистості до самореалізації, саморозвитку і самоствердження через підприємницьку ініціативу): проблемний, проектний. Фреймова технологія 
навчання  
Принципи діяльності: гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу; послідовного моделювання цілісного змісту, форм і умов діяльності студентів 
та їх методичного обґрунтування; орієнтованості вищої освіти на розвиток особистості майбутнього фахівця; проблемності змісту навчальної діяльності;  
інтелектуального розвитку та емоційної забарвленості 

Результат: обізнаність в основах соціального, технологічного і комерційного підприємництва 
Засоби формування і моніторингу: контекстне навчання, тематичні й настановні лекції, методологічні семінари, семінари-практикуми, тренінги, 
конкурс есе, конкурс копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів 

 

Етап 2: особистісно-розвивальний Бакалаврський рівень вищої освіти: 2 і 3 рік навчання 
Завдання: розвиток інтелектуально-комерційного, організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного компонентів підприємницької компетентності 
Напрямки діяльності: проектні, професійна, галузеві, комунікативні, організаційні, соціальні та професійно-етичні компетентності 
Методи, які дозволяють організовувати навчально-професійну і квазіпрофесійну діяльність: проблемний, проектний, мозкового штурму. Фреймова 
технологія навчання 
Принципи діяльності: єдності теорії та практики, зв’язку навчання з життям; послідовного моделювання цілісного змісту, форм і умов діяльності 
студентів та їх методичного обґрунтування; структурованості змісту навчальної та квазіпрофесійної діяльності; партнерської взаємодії, діалогічності 
спілкування суб’єктів освітнього процесу; рефлективності поведінки студентів і викладачів 
Результат: підготовка до менеджменту первинного колективу бізнес-структури 
Засоби формування і моніторингу: контекстне навчання, метод проектів, тематичні й настановчі лекції, методологічні семінари, семінари-практикуми, 
тренінги, конкурс копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів 

 

Етап 3: рефлексивний Бакалаврський рівень вищої освіти: 3 і 4 рік навчання 
Завдання: формування рефлексивно-вольового компоненту підприємницької компетентності 
Напрямки діяльності: управлінські, рефлексивні та особистісно-адаптивна компетентностей 

Методи, які дозволяють організовувати навчально-професійну і квазіпрофесійну діяльність: проектний, мозкового штурму, контекстного занурення в 
квазіпідприємницьку діяльність. Фреймова технологія навчання 
Принципи діяльності: відповідності результатів підготовки вимогам сфери обслуговування; спадкоємності; підприємницько-середовищний принцип; 
партнерської взаємодії, діалогічності спілкування суб’єктів освітнього процесу; рефлективності поведінки студентів і викладачів 
Результат: підготовка до створення і ведення бізнесу на мікрорівні 
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Засоби формування і моніторингу: КОЗ, workshop, метод проектів, психологічні семінари-практикуми, тренінги, MeetUp з підприємцями, тренінг-сесії, 
дебати, конкурс есе, конкурс копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів 

 

Етап 4: функціонально-діяльнісний Бакалаврський рівень вищої освіти: 4 рік навчання. Магістерський рівень вищої освіти 

Завдання: формування здатності до підприємницької діяльності  

Напрямки діяльності: підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування 

Методи, які дозволяють організовувати квазіпідприємницьку діяльність: проектний, мозкового штурму, контекстного занурення в квазіпідприємницьку 

діяльність. Технологія CDIO-навчання 

Принципи діяльності: відповідності результатів підготовки вимогам сфери обслуговування; спадкоємності; підприємницько-середовищний принцип; 

партнерської взаємодії, діалогічності спілкування суб’єктів освітнього процесу  

Результат: підготовка до розв’язання проблем підприємництва в країні в цілому (за схемою «створення бізнесу → ведення бізнесу → розвиток  бізнесу 

→ вихід з бізнесу») та педагогічної діяльності у сфері підприємницької освіти 

Засоби формування і моніторингу: навчальний тренінг, КОЗ, workshop, CDIO-завдання, Meet Up з підприємцями, тренінг-сесії, дебати, конкурс 

портфоліо,  конкурс студентських бізнес-проектів 

 

Рис. 5.6. Алгоритм  упровадження педагогічної системи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування  
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обслуговування передбачала чотири етапи, чітко сформульовані завдання, 

розроблені напрями діяльності, окреслені принципи і вибрані методи 

діяльності; визначений результат і спроектовані засоби його формування й 

моніторингу  (рис. 5.6). 

Завданням першого, когнітивно-формувального, етапу був розвиток 

підприємливості як здатності генерувати і реалізовувати ідеї з метою 

отримання зиску та формування інтелектуального, організаційно-

комунікативного і мотиваційно-ціннісного компонентів підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. До роботи 

залучались студенти 1-2 рр. навчання бакалаврського рівня вищої освіти. Як 

напрямки діяльності розглядалось формування загальних, системних, 

ключових (мовної, цифрової), міжособистісних, економічної, культурної й 

особистісно-поведінкової компетентностей. 

       Використовували методи, які дозволяють організовувати 

одночасно два психологічних процеси: учіння (набуття знань, умінь та 

навичок їх застосування) і научіння (здатності особистості до самореалізації, 

саморозвитку і самоствердження через підприємницьку ініціативу). 

Ефективність методів забезпечувалась дотримуванням принципів 

забезпечення єдності наукової, навчальної та позанавчальної діяльності; 

спадкоємності, системності, неперервності й наступності у розвитку 

підприємливості як інтегративної властивості особистості. Як результат на 

даному етапі оцінювалась обізнаність в основах соціального, технологічного 

і комерційного підприємництва. Засобами формування і моніторингу 

зазначеного результату були контекстне навчання, тематичні й настановні 

лекції, методологічні семінари, семінари-практикуми, тренінги, конкурс есе, 

конкурс копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів. 

Завданням другого, особистісно-розвивального, етапу був розвиток 

інтелектуального, організаційно-комунікативного, мотиваційно-ціннісного 

компонентів підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. До роботи залучались студенти 2-3 рр. навчання 

бакалаврського рівня вищої освіти. Як напрямки діяльності розглядалось 
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формування проектних, галузевих, комунікативних, організаційних, 

соціальних, професійної та професійно-етичної компетентностей, системи 

духовно-моральних орієнтирів. Використовували методи, які дозволяють 

організовувати навчально-професійну і квазіпрофесійну діяльність. 

Ефективність методів забезпечувалась дотримуванням принципів 

професійної спрямованості, проблемності, емоційності та мажорності, 

гуманітаризації та гуманізації освітнього процесу. Як результат на даному 

етапі оцінювалась підготовка до менеджменту первинного колективу бізнес-

структури. Засобами формування і моніторингу зазначеного результату були 

контекстне навчання, метод проектів, тематичні й настановні лекції, 

методологічні семінари, семінари-практикуми, тренінги, конкурс 

копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів. 

Завданням третього, рефлексивного, етапу було формування 

рефлексивно-вольового компоненту підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. До роботи залучали студентів 3-4 

рр. навчання бакалаврського рівня вищої освіти. Як напрямки діяльності 

розглядалось формування управлінських, рефлексивних та особистісно-

адаптивної компетентностей. Використовували методи, які дозволяють 

організовувати навчально-професійну і квазіпрофесійну діяльність. 

Ефективність методів забезпечувалась дотримуванням принципів 

професійної мобільності, комунікативної взаємодії та контекстного навчання. 

Як результат на даному етапі оцінювали підготовку до створення і ведення 

бізнесу на мікрорівні. Засобами формування і моніторингу зазначеного 

результату були КОЗ, workshop, метод проектів, психологічні семінари-

практикуми, тренінги, MeetUp з підприємцями, тренінг-сесії, дебати, конкурс 

есе, конкурс копірайтингу, конкурс студентських бізнес-проектів. 

Завдання четвертого, функціонально-діяльнісного, етапу – формування 

здатності до підприємницької діяльності. Залучались студенти 4 р. навчання 

бакалаврського рівня і 1-2 рр. магістерського, які раніше, на бакалаврському 

рівні, були залучені до експерименту. Як напрямок діяльності розглядали 
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формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Використовували методи, які дозволяють організовувати 

квазіпідприємницьку діяльність. Ефективність методів забезпечувало 

дотримування принципів свідомості, культуровідповідності, толерантності та 

підприємницько-середовищного принципу. Як результат на даному етапі 

оцінювалась підготовка до розв’язання проблем підприємництва в країні в 

цілому (за схемою «створення бізнесу → ведення бізнесу → розвиток бізнесу 

→ вихід з бізнесу») та педагогічної діяльності у сфері підприємницької 

освіти. Засобами формування і моніторингу зазначеного результату були 

навчальний тренінг, КОЗ, workshop, CDIO-завдання, Meet Up з 

підприємцями, тренінг-сесії, дебати, конкурс портфоліо,  конкурс 

студентських бізнес-проектів. 

Формувальний етап дослідження дозволив уточнити розумінні сутності 

поняття «підприємницька компетентність» для особистості й суспільства, 

шляхів і чинників її формування, й в цілому оцінити результативність 

впроваджуваної педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. Збір інформації 

здійснювався методом опитування. У дослідженні брали участь школярі 

(вхідна діагностика), студенти першого курсу бакалаврського рівня вищої 

освіти, які не були введені до жодної експериментальної або контрольної 

групи (рубіжна діагностика), та студенти четвертого курсу бакалаврського 

рівня вищої освіти з експериментальної та контрольної груп (завершальна 

діагностика). Залучені до дослідження школярі також представляли думку 

експериментальної та контрольної груп, оскільки були залучені до 

впровадження розробленої педагогічної системи шляхом створення проектів 

і участі в програмних заходах підприємницької тематики. 

У процесі опитування респондентам пропонувалось дати відповідь на 

шість запитань (табл. 5.3). У розумінні підприємницької компетентності як 
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Таблиця 5.3 
Розуміння сутності підприємницької компетентності різними групами учасників експерименту 

Твердження опитувальника і варіанти відповідей  Думка школярів, % Думка 
студентів 1 

курсу, % 

Думка 
студентів 

ЕГ, % 

Думка 
студентів 

КГ, % 
ЕГ КГ 

1. Я розумію підприємницьку компетентність як… (респонденти обирали один 
варіант відповіді) 

- - - - - 

- як сукупність спеціально сформованих навичок 29,7 31,4 71,4 12,5 51,1 
- як сукупність набутих знань, розумінь і компетентностей 41,7 40,7 14,3 62,3 33,4 
- як сукупність вроджених особистісних якостей і рис характеру 28,6 27,9 14,3 25,2 15,5 
2. Підприємницька компетентність як ключова компетентність особистості 
потрібна сучасній людині для … (респонденти обирали один варіант відповіді) 

- - - - - 

- власного матеріального забезпечення 40,8 43,2 25,9 12,5 33,4 
- побудови кар’єри і досягнення життєвих цілей  22,6 20,8 14,3 37,5 35,6 
- самореалізації 11,5 9,5 59,8 25,0 15,5 
- покращення взаємовідносин з людьми і пошуку свого місця в суспільстві 25,1 26,5 0 25,0 15,5 
3. Головне значення підприємницької компетентності особисто для мене полягає в 
тому, що… (респонденти обирали один варіант відповіді) 

- - - - - 

- її сформованість допомагає розвиватись і будувати кар’єру 42,9 62,9 85,7 12,5 51,1 
- її сформованість гарантує матеріальне забезпечення 57,1 27,4 14,3 62,5 15,5 
- особисто для себе не визначився 0 9,7 0 25,0 33,4 

4. Найважливішим компонентом підприємницької компетентності є… (респонденти 
обирали кілька варіантів відповідей) 

- - - - - 

- комунікативні вміння 35,1 33,4 28,6 75,0 68,7 
- морально-етичні якості особистості 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
- професійно-ділові навички 29,6 52,8 35,7 12,5 33,4 
- риси особистості творчого характеру 28,5 22,6 28,5 50,0 33,4 
5. Підприємницька компетентність може бути сформована… (респонденти 
обирали один варіант відповіді) 

- - - - - 

- шляхом вивчення відповідних навчальних дисциплін 42,8 60,7 28,5 75,0 69,0 
- шляхом участі у спеціальних програмах і заходах 57,2 39,3 71,4 25,0 15,5 
- не можу визначитися 0 0 0 0 15,5 
6. Найважливішим чинником формування підприємницької компетентності є… 
(респонденти обирали один варіант відповіді) 

- - - - - 

- бажання і прагнення самої людини 57,7 42,9 57,1 75,0 35,6 
- оточення, в якому перебуває людина 25,1 36,7 14,3 12,5 33,4 
- спосіб життя і потреба у власному матеріальному забезпечення 17,2 20,4 28,6 12,5 15,5 
- не можу визначитися 0 0 0 0 15,5 
Складено автором за матеріалами дослідження  
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сукупності вроджених особистісних якостей і рис характеру спостерігається 

одностайність серед школярів експериментальної (28,6%) і контрольної 

(27,9%) груп. Щодо респондентів, які мають іншу думку з цього питання, 

серед школярів експериментальної (41,7%) групи переважає погляд на 

підприємницьку компетентність як сукупність набутих знань, розумінь і 

компетентностей, а серед школярів контрольної – як сукупність спеціально 

сформованих навичок.  

У відповіді на запитання, для чого сучасній людині потрібна 

підприємницька компетентність як ключова компетентність одностайність 

спостерігається серед школярів експериментальної (25,1%) та контрольної 

(26,5%) груп, які вважають, що для покращення взаємовідносин з людьми і 

пошуку свого місця в суспільстві. Серед школярів експериментальної групи 

більше тих, хто вважає, що для самореалізації (11,5% проти 9,5% в 

контрольній групі) і для побудови кар’єри і досягнення життєвих цілей 

(22,6% проти 20,8% в контрольній групі). Натомість в контрольній групі 

превалює думка щодо значення підприємницької компетентності для 

власного матеріального забезпечення (43,2% проти 40,8 в 

експериментальній). 

Абсолютно різними є відповіді при з’ясуванні значення 

підприємницької компететності безпосередньо для особистості респондента. 

В контрольних групах 9,7% тих, хто не визначився для себе з відповіддю, в 

експериментальній таких немає. В експериментальній групі панує 

впевненість, що сформованість підприємницької компетентності гарантує в 

майбутньому матеріальне забезпечення (57,1% проти 27,4% в контрольній). 

Натомість в контрольній – що допоможе в майбутньому розвиватись і 

будувати кар’єру (62,9% проти 42,9% в експериментальній). Серед школярів 

були такі, хто додатково пояснював значення підприємницької 

компетентності в позитиві («Для прояву стійкості в складних життєвих 

ситуаціях») і негативі («Мені взагалі непотрібна»). 
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Стосовно комунікативних вмінь як найважливішого компоненту 

підприємницької компетентності спостерігається одностайність (35,1% в 

експериментальній проти 33,4% в контрольній). Водночас, 100,0% школярів 

контрольної групи вказують на важливість морально-етичних якостей 

особистості і 85,7% експериментальної (оскільки наголошують на важливості 

таких рис, як хитрість і підступність). Школярі експериментальної групи 

віддають більшу перевагу рисам творчого характеру (28,5% проти 22,6% в 

контрольній групі); школярі контрольної – професійно-діловим (52,8% проти 

29,6% в експериментальній). Цікавим є той факт, що серед важливих для 

підприємця характеристик особистості школярі обох груп додатково 

зазначили креативність, критичність мислення, інтелект, високий рівень 

самооцінки і навіть мрійливість. 

Серед школярів обох груп не виявлено тих, хто не зміг визначитися із 

значенням шляхів і чинників формування підприємницької компетентності. 

Якщо школярі контрольної групи як основний шлях формування 

підприємницької компетентності розглядають класичне навчання (60,7% 

проти 42,8% в експериментальних), то школярі експериментальних – участь 

у спеціальних програмах і заходах (57,2% проти 39,3% в контрольних). Слід 

зазначити, що в додаткових поясненнях школярі обох груп як шлях 

формування підприємницької компетентності вказали набуття 

підприємницького досвіду без відриву від навчання і створення в школі 

підприємницького середовища. 

Для школярів експериментальної групи (57,7%) бажання і прагнення 

самої людини є найважливішим чинником формування підприємницької 

компетентності (42,9% для школярів контрольної). Для представників обох 

груп друге місце посідає оточення людини (36,7% для контрольної та 25,2% 

для експериментальної), третє – спосіб життя (20,4 для контрольної та 17,2% 

для експериментальної). 

Наведені результати свідчать, що школярі експериментальної групи 

мають чітке і правильне розуміння підприємницької компетентності та її 
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значення в житті людини, більш готові до життя в сучасному соціумі, що за 

результатами вхідної діагностики свідчить про результативність розробленої 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Ще більш цікавими є результати рубіжної та завершальної діагностики. 

Для 71,4% студентів першого курсу, які не були задіяні в експерименті й 

проходили професійну підготовку за традиційною методикою, 

підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування є 

сукупністю спеціально сформованих навичок на основі відповідного досвіду. 

Така сама думка переважає і в студентів четвертого курсу контрольної групи 

(51,1%). Студенти четвертого курсу експериментальної групи (12,5%) 

надають мало значення цьому показнику. Серед них переважає думка, що це 

сукупність знань, розумінь і компетентностей (62,3%), думка студентів 

четвертого курсу контрольної групи (33,4%) на другому місці, думка 

студентів першого курсу (14,3%) – на третьому. Студенти експериментальної 

групи в більшій мірі (25,2%) розглядають підприємницьку компетентність 

майбутніх фахівців сфери обслуговування як сукупність особистісних 

характеристик, ніж студенти четвертого курсу бакалаврського рівня вищої 

освіти контрольної групи (15,5%) та першого курсу (14,3%). 

Роль підприємницької компетентності як ключової для покращення 

взаємовідносин з людьми і пошуку свого місця в суспільстві найкраще 

розуміють студенти експериментальної групи (25,0%), гірше – контрольної 

(15,5%), і не розуміють студенти першого курсу (0%). Водночас, студенти 

експериментальної групи (12,5%) менше вбачають важливість 

підприємницької компетентності для матеріального забезпечення людини, 

ніж студенти першого курсу (25,9%) та контрольної групи (33,4%). Утім, 

студенти експериментальної (37,5%) та контрольної (35,6%) проявили 

одностайність думки щодо ролі підприємницької компетентності для 

побудови кар’єри фахівця сфери обслуговування і досягнення ним життєвих 

цілей, в той час, як тільки 14,3% студентів першого курсу вказали на цей 
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факт. Цікаво, що для 59,8% студентів першого курсу підприємницька 

компетентність для фахівця сфери обслуговування є засобом самореалізації, 

для 25,0% студентів експериментальної групи і 15,% студентів контрольної. 

Така позиція студентів першого курсу пояснюється залишковим впливом 

мотиву вибору професії. 

Серед студентів першого курсу значними є сподівання на 

підприємницьку компетентність як засіб побудови кар’єри (85,7%); вони 

менші в студентів контрольної групи (51,1%) і дуже малі в студентів 

експериментальної (12,5%). Проте студенти експериментальної групи 

впевнені, що мають засіб власного матеріального благополуччя в 

майбутньому (62,5%) в той час, як студенти контрольної групи (15,5%) і 

першого курсу (14,3%) такої впевненості не мають. Відсоток тих, хто не 

визначився із значенням підприємницької компетентності особисто для себе, 

більше студентів контрольної групи (33,4%), ніж експериментальної (25,0%). 

Таких немає серед студентів першого курсу, що говорить про їх не зовсім 

правильне сприйняття суті підприємницької компетентності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування через брак її сформованості. 

Студенти всіх трьох груп вказують на морально-етичні якості 

особистості як один з найважливіших компонентів підприємницької 

компетентності фахівця сфери обслуговування. На другому місці – 

комунікативні вміння (для 75,0% студентів експериментальної групи; 68,7% 

студентів контрольної та 28,6% студентів першого курсу). На третьому – 

риси особистості творчого характеру (для 50,0% студентів 

експериментальної групи, 33,4% контрольної та 28,5% студентів першого 

курсу). Важливість професійно-ділових навичок зазначили 35,7% студентів 

першого курсу, 33,4% студентів контрольної групи та 12,5 % студентів 

експериментальної, що підкреслює значимість набутого підприємницького 

досвіду в процесі професійної підготовки. 

Цікавим є розподіл думок респондентів стосовно шляхів і засобів 

формування підприємницької компетентності фахівців сфери 
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обслуговування. Для 75,0% студентів експериментальної групи і 69,0% 

студентів контрольної найважливіше значення має вивчення відповідних 

навчальних дисциплін, оскільки вони змогли пройти курс навчання і 

розуміють його значення для розв’язання даної проблеми.  Серед студентів 

першого курсу на цей шлях вказали 28,5%, що є логічним та говорить про їх 

некомпетентність. В той же час для 71,4% студентів першого курсу 

найоптимальнішим шляхом формування підприємницької компетентності 

фахівців сфери обслуговування є участь у спеціальних програмах і заходах в 

процесі професійної підготовки (а також для 25,0% студентів 

експериментальної групи і 15,5% студентів контрольної). 

75,0% студентів експериментальної групи вважають, що головним 

чинником формування підприємницької компетентності є бажання і 

прагнення самої людини (так само вважають 57,1% студентів першого курсу 

і 35,6% студентів контрольної групи). Натомість для 33,4% студентів 

контрольної групи головним чинником є середовище (так сам вважають 

14,3% студентів першого курсу і 12,5% студентів експериментальної групи). 

Такими, хто не визначився, є 15,5% контрольної групи. 

Узагальнюючи, зазначаємо, що студенти експериментальної групи, у 

яких підприємницька компетентність формувалась при впровадженні 

розробленої педагогічної системи, продемонстрували більш правильне і 

точне розуміння сутності підприємницької компетентності фахівця сфери 

обслуговування, її складових; ролі в пошуці фахівцем сфери обслуговування 

свого місця на ринку праці та побудові кар’єри; впевненість в тому, що 

мають засіб забезпечення власних матеріальних потреб в майбутньому; 

здатність розв’язувати соціально-економічні проблеми; відмітили важливість 

серйозної теоретичної підготовки при наявності практичної; вказали на 

прагнення самої людини як найважливіший чинник її формування.   

Для з’ясування результативності розробленої педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності було використано авторські 

анкети, які на основі самооцінки дозволили визначити уявлення майбутніх 
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фахівців сфери обслуговування про підприємництво та їх здатність до 

підприємницької діяльності в контексті професійної  

Дані табл. Ц.2 (додаток Ц) свідчать, що впевненість у цілком 

сформованій підприємницькій компетентності в кінці експерименту більшою 

мірою відчували студенти експериментальної групи (94,6% дали відповіді 

«Скоріше «так» проти 5,4%,  які дали відповіді «Скоріше «ні»), ніж 

контрольної (тільки 69,2% дали відповідь «Скоріше «так» і  30,8% дали 

відповідь «Скоріше «ні»). Окрім того, студенти експериментальної групи 

більш чітко розуміють значущість сформованості підприємницької 

компетентності як для власного майбутнього, так і для майбутнього 

суспільства: відповідь «Скоріше «так» стосовно власного майбутнього дали 

90,1% респондентів проти 9,9% експериментальної та 65,4% респондентів 

проти 34,6% контрольної груп; відповідь «Скоріше «так» стосовно 

майбутнього суспільства дали 80,2% респондентів проти 19,8% 

експериментальної та 65,3% респондентів проти 34,7% контрольної груп.   

Різним є розподіл думок стосовно ролі заходів і засобів формування 

підприємницької компетентності персонально для кожного. Загалом, 

тенденції в даному питанні співпадають із результатами попереднього 

опитування. Так, 25,6% студентів експериментальної групи загалом 

підтвердили, що у формуванні підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування першочергове значення мала участь у 

програмах і конкурсах підприємницької тематики. Студенти контрольної 

групи оцінити цей напрям формування підприємницької тематики не могли, 

оскільки логіка експерименту не передбачала їх участі у даних заходах. 

Проте в попередньому опитуванні 15,5% студентів контрольної групи 

гіпотетично припустили можливість першочерговості цього напрямку. 

Стосовно ролі навчального процесу у формуванні підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування респонденти дали 

такі оцінки. Більше половини (55,1%) студентів експериментальної групи 

вказали на вивчення спеціальних дисциплін («Основи підприємництва», 



409 
 

«Торговельне підприємництво», «Організація підприємницької діяльності» 

тощо) як на провідний напрям, і лише 19,3% респондентів підтвердили, що 

на їх думку підприємницька компетентність у них сформувалась завдяки 

вивченню всіх інших дисциплін. Очевидно, що на думку респондентів 

вплинув не тільки сам по собі зміст навчальних дисциплін, а й використання 

на заняттях із спеціальних дисциплін (як-от «Основи підприємництва», 

«Торговельне підприємництво», «Організація підприємницької діяльності» 

тощо) інтерактивних методів і технологій навчання, що було передбачено 

впроваджуваною педагогічною системою. Такий висновок підтверджують 

думки студентів контрольної групи, які в своїй більшості (53,8%) віддали 

перевагу іншим навчальним дисциплінам, висловлюючи таким чином 

позицію стосовно більш комплексного в даному випадку позитивного впливу 

при формуванні підприємницької компетентності на їх особистість (логіка 

експерименту не передбачала цілеспрямованого застосування в контрольній 

групі в процесі вивчення спеціальних дисциплін, як-от «Основи 

підприємництва», «Торговельне підприємництво», «Організація 

підприємницької діяльності» тощо, інтерактивних методів і технологій 

навчання). 

Отже, отримані дані дозволяють говорити про результативність 

впроваджуваної педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.     

Проведені у процесі дослідження бесіди зі студентами контрольної 

групи показали, що запроваджувана педагогічна система викликає жвавий 

інтерес; студенти висловлювали бажання взяти участь в її впровадженні, щоб 

отримати досвід підприємницької діяльності, навчитися більш продуктивно 

працювати в групі. Висловлений студентами контрольної групи інтерес 

підтвердив актуальність зусиль по формуванню підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Позитивні відгуки надійшли від науково-педагогічного складу ЗВО. 

Викладачі, які безпосередньо брали участь в експерименті, залишились 
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задоволеними виконаною роботою: відзначали позитивні зрушення в 

розвитку студентів за час експерименту; зміни на краще в ставленні 

студентів один до одного, до викладачів, до процесу навчання; 

підкреслювали проявлені студентами згуртованість, взаємопідтримку, 

серйозність підходу до розв’язання соціально значущих завдань. 

Разом із тим, впровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

ЗВО показало, що неможливо досягти найвищої межі її сформованості в 

умовах організації навчальної, навчально-професійної та квазіпрофесійної 

активності студентів – це відбувається в реальній практичній діяльності, 

пов’язане із стажем фахівця і є пролонгованим в часі. Втім, впровадження 

означеної педагогічної системи підтвердило основні положення концепції 

дослідження і забезпечило сформованістю підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

 

5.3. Інтерпретація результатів дослідно-експериментальної роботи 

та обґрунтування можливостей їх використання для реформування 

вітчизняної бізнес-освіти 

 

З метою підтвердження результативності обґрунтованої та 

впровадженої педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування на контрольному 

етапі дослідження застосовувалися методи якісного та кількісного аналізу 

результатів формувального експерименту. Основне завдання формувального 

експерименту полягало у ініціюванні та виявленні зміни рівня сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

до і після до введення активного фактору на формувальному етапі 

експерименту по кожному визначеному критерію та показнику.  

З метою оцінки рівня сформованості підприємницької компетентності 

за когнітивним критерієм студентам пропонувались завдання різних рівнів 
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складності залежно від теми навчальної дисципліни та її значущості для 

майбутньої підприємницької діяльності (додаток Ц, табл. Ц.3); завдання 

ситуаційного характеру, спрямовані на прояв ступеня розуміння зв’язків між 

явищами в підприємницькому середовищі; аналіз продуктів навчальної 

діяльності, експертні оцінки. Тестування проводилось по основних п’яти 

темах, зміст яких є однаковим у навчальних програмах дисциплін «Основи 

підприємництва», «Основи підприємницької діяльності», «Торговельне 

підприємництво». Діагностику здійснювали за показниками, виділеними 

І. Лернером: усвідомленість, міцність, глибина, оперативність і гнучкість 

знань та здатність їх застосовувати в підприємництві (Лернер, 1978). 

Усвідомленість знань діагностували через встановлення наявності 

зв’язків між ними, розуміння принципу дії зв’язків і шляхів їх отримання, 

уміння їх доводити за потреби. Міцність знань визначалась за стійкістю 

фіксації в пам’яті системи істотних знань і способів їх застосування або 

готовності продукувати необхідні знання на основі інших опорних знань. 

Студентам пропонували спеціальну систему завдань: різнорівневі тестові 

завдання, спеціальні завдання на оцінювання здатності застосовувати знання 

залежно від теми дисципліни (розробити комплекс маркетингу для готелю, 

ресторану, туристичної фірми, ритейлора – на вибір, залежно від освітньої 

програми, – бізнес-план якого розроблявся на заняттях).  

Глибину знань оцінювали за результатами виконання після вивчення 

дисциплін «Основи підприємництва», «Основи підприємницької діяльності», 

«Торговельне підприємництво» спеціальних завдань, які мали ситуаційний 

характер і були спрямовані на демонстрацію ступеню розуміння істотних 

зв’язків між явищами, що відбуваються в підприємницькому середовищі 

(табл. Ц.4). У процесі дослідження було виділено такі рівні глибини знань: 

1) нульовий – студенти не усвідомлюють зв’язків між набутими знаннями з 

означених дисциплін та ситуацією, яку треба розв’язати; 2) низький – 

студенти усвідомлюють зв’язки між ситуацією та знаннями з конкретних тем 

означених  дисциплін;  3) середній – студенти  усвідомлюють  зв’язки між 
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ситуацією та знаннями, отриманими при вивченні різних тем означених  

дисциплін  в їх взаємозв’язку; 4) високий – студенти бачать зв’язки між 

ситуацією, знаннями з різних тем означених дисциплін та інших дисциплін, 

які вивчались в процесі їх професійної підготовки. 

Для вимірювання оперативності знань в дослідженні застосовували 

спеціальні завдання, за допомогою яких виявлялась кількість ситуацій, в яких 

студенти могли б застосувати набуті знання (табл. Ц.5). Гнучкість знань 

вимірювалась за допомогою тих же завдань, що і оперативність – різниця 

полягала в тому, що завдання застосовувались не після вивчення дисциплін 

«Основи підприємництва», «Основи підприємницької діяльності», 

«Торговельне підприємництво», а в процесі їх вивчення в межах конкретних 

тем (табл. Ц.6).  

Підсумкову оцінку рівня сформованості підприємницької 

компетентності за когнітивним критерієм визначали комплексно, з 

урахуванням виявлених вище показників. Логіка оцінки передбачала 

встановлення відповідності між європейською шкалою і рівнями 

компетентності (табл. Ц. 7). 

З метою оцінки рівня сформованості підприємницької компетентності 

за діяльнісним критерієм вимірювали поліфункціональність умінь, 

усвідомленість і оперативність дій, що складають сутність підприємницької 

діяльності. Використовували: тест «КОС» (на визначення комунікативно-

організаційної схильності, автори В. Синявський і В. Федоришин), табл. Ц.8; 

анкета «Оцінка рівня товариськості» (автор В. Ряховський), табл. Ц.9; тест 

«Чи активна Ви людина?» (для діагностики здатності до дії, автор 

Д. Райгородський), табл. Ц. 10; студентам пропонували скласти тематичне 

есе для розв’язання соціально та економічно значущих проблем з 

обов’язковим використанням ідей, концепцій, асоціативних образів з інших 

галузей науки, мистецтва, власного досвіду, суспільної практики тощо; 

роботодавцям – оцінити здатність майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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до самостійної підприємницької діяльності, сформованість теоретичних 

знань і практичних навичок. 

Виходячи з логіки дослідження GUESSS, 12 роботодавцям з трьох 

галузей сфери обслуговування (ритейлу, готельно-ресторанної справи і 

туризму, по чотири з кожної пропорційно), пропонували здійснити оцінку 

здатності майбутніх фахівців сфери обслуговування до самостійної 

підприємницької діяльності за семибальною шкалою, де 7 балів – 

максимальна оцінка, 1 бал – мінімальна, і вказати на значимі для бізнесу 

показники та індикатори, не передбачені умовами дослідження. Зведені 

результати діагностування (табл. Ц.16) свідчать про дещо інший погляд 

роботодавців на результати формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування: вони високо оцінили рівень 

теоретичної підготовки студентів з питань підприємництва і сформовану 

здатність до роботи в команді; відмітили наявність відповідних 

підприємницьких рис і мотивації до заняття підприємницькою діяльністю. 

Зауваження з боку роботодавців викликають сформованість 

підприємницького типу мислення і здатності до заняття підприємницькою 

діяльністю, є питання щодо комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, оскільки роботодавці в її сутність вкладають 

інший зміст: якщо студенти і викладачі розглядають її як спроможність до 

продуктивного спілкування з колегами і клієнтами, то роботодавці мають на 

увазі перш за все адміністративно-ділову комунікацію, правові засади 

ведення ділових паперів, готовність до здійснення комунікаційної політики 

суб’єкта ринку на засадах маркетингу, елементарну грамотність, 

спроможність до міжнародного співробітництва мовою контрагента і 

елементи ораторського мистецтва – здатність до аргументації та 

відстоювання власних думок. 91,7% роботодавців вказали на важливість 

управлінської компетентності, 66,7% – на комп’ютерну грамотність; знання 

оргтехніки, сучасних професійно-орієнтованих інформаційних технологій.  
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У цілому, роботодавці більш високими балами оцінили студентів 

експериментальної групи в порівнянні з контрольною. Найбільшою (0,7 бала) 

ця різниця склала за показником психологічної готовності, а також  (0,6 бала) 

за мотивацією до підприємництва, найменшою (0,3 бали) – за 

підприємницьким типом мислення.  

Здатність до підприємницької діяльності розглядалась роботодавцями 

як рівень співвідношення теоретичних знань і практичних навичок. Залежно 

від обсягу проявлених теоретичних знань і практичних навичок відповідно 

до розуміння роботодавців було виділено три рівні: високий (повна здатність 

до підприємницької діяльності), середній (достатня теоретична підготовка і  

сформованість практичних навичок) і низький (достатня теоретична 

підготовка і слабка сформованість практичних навичок). Фіксувалась 

загальна кількість студентів в розрізі кожного рівня, на підставі чого 

здійснювався аналіз (табл. Ц.15). 

Дані табл. Ц.1.5 і Ц.16 свідчать, що рівень здатності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування до підприємницької діяльності, оцінений 

роботодавцями, в 1,45 рази переважає у студентів експериментальної групи: 

якісне співвідношення складає 82,2% в експериментальній групі проти 56,6% 

у контрольній.  

З метою діагностики рівня сформованості підприємницької 

компетентності за діяльнісним критерієм Циклограмою впровадження 

позааудиторного спецкурсу «Створення власної історії успіху в 

підприємництві» в межах реалізації Програми «Молодь в підприємництві» 

передбачені конкурс есе «Джерела і методи пошуку підприємницької ідеї» та 

Конкурс копірайтингу «Ефективне використання ресурсів як шлях 

збільшення прибутку і вирішення соціально-економічних проблем 

суспільства». За результатами проведення конкурсів оцінювались: 

1) здатність студентів застосовувати набуті теоретичні знання щодо 

підприємництва; 2) продемонстрована в роботі поліфункціональність умінь; 

3) усвідомленість і оперативність дій по розкриттю теми конкурсу, здатність 
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до оформлення результату, представленого на конкурс. Максимальний бал 

(10) присвоюються роботам, в яких яскраво проілюстрований зв’язок між 

теоретичною підготовкою та думками і пропозиціями автора; середній – 

якщо набуті знання використовувались як стартом для думок і пропозицій 

автора; мінімальний (1) – якщо робота мала творчий характер без посилань 

на набуті знання. 

Оцінювання рівня сформованості підприємницької компетентності за 

мотиваційним критерієм здійснювалось на основі методики діагностики 

установок особистості (автор О. Потьомкіна), побудованої на класифікації 

цінностей М. Рокича, що дозволило визначити тенденції змін, які відбулись в 

мотиваційній сфері досліджуваних. 

Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості 

О. Потьомкіній складається з 80 питань, які визначають пріоритети в житті. 

Перша частина (40 питань) показує, що важливіше для людини: альтруїзм чи 

егоїзм, процес або результат. Друга частина (такі 40 питань) спрямована на 

оцінку значущості свободи або влади, змісту роботи або грошей. Орієнтація 

на процес є спрямованістю, яка перешкоджає прояву результативності й 

характеризує негативне ставлення до рутинної роботи. Орієнтація на 

результат характеризує здатність особи досягати результату всупереч 

перешкодам і невдачам. Орієнтація на альтруїзм є процесуальною 

спрямованістю на цінності часто на школу самій особистості; проте її 

сформованість характеризує ступінь зрілості. Орієнтація на егоїзм 

характерна для людей «інтелігентних» професій; поміркований її прояв може 

бути корисним для підприємця. Орієнтація на свободу може поєднуватись з 

орієнтацією на працю або на гроші; останній варіант поєднання є влучним 

для особистості підприємця. Орієнтація на владу більш характерна для 

представників сильної статі та є яскравою характеристикою потенційних 

підприємців-виробничників. Сформованість орієнтації на працю 

характеризує особистість як суб’єкт праці, що отримує від праці задоволення; 

є позитивною характеристикою підприємця, проте надмірний прояв даної 
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спрямованості підкреслює нездатність особи бути підприємцем та 

потенційний потяг до найманої праці. Орієнтація на гроші в цілому є 

позитивною для підприємця як «пусковий механізм» для зайняття бізнесом 

взагалі, так і для розширення вже існуючого бізнесу. 

Оцінювання рівня сформованості підприємницької компетентності за 

рефлексивним критерієм здійснювалось із використанням тестів «Мотивація 

до успіху» та «Мотивація до уникнення невдач» (для визначення схильності 

до ризику, переважання мотиву досягнення над мотивом уникнення невдачі, 

автор Т. Елерс), табл. Ц.12; тесту «Бути чи не бути Вашому бізнесу?» (для 

визначення сформованості рис, що сприяють започаткуванню бізнесу й 

виявлення здатності до управління власним бізнесом, автор Б. Морган та ін.), 

табл. Ц.13; тесту «Наскільки Ви є рішучим?» (для виявлення рівня рішучості 

й здатності до прийняття рішень, автор Д. Райгородський), табл. Ц.14; 

авторських анкет для визначення уявлень про підприємництво та здатності 

до підприємницької діяльності в контексті професійної на основі самооцінки. 

На основі авторських анкет і самооцінки студентами оцінювались 

власні презентаційні можливості (табл. Ц.17), здатність до самостійної 

підприємницької діяльності (табл. Ц.18), важливість особистісних якостей та 

характеристик підприємця (табл. Ц.19), сформованість особистісних якостей 

та характеристик підприємця (табл. Ц.20). 

Самооцінка власних презентаційних можливостей здійснювалась за 

результатами виконання проектів підприємницької тематики із 

застосуванням полярної шкали відповідей: «Скоріше «так» або «Скоріше 

«ні». Після експерименту констатуємо тенденцію до збільшення кількості 

студентів, які в оцінці власних презентаційних можливостей вибрали 

відповідь «Скоріше «так», та зробити висновок, що введення активного 

фактору на формувальному етапі експерименту надалі позитивно вплинуло 

на формування підприємницької компетентності. Приріст середнього 

показника за відповіддю «Скоріше «так» в експериментальній групі склав 

+35,8%; в контрольній – +11,0%.  
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Здатність до самостійної підприємницької діяльності студентам 

пропонувалось самооцінити за показниками та індикаторами, виділеними в 

табл. Ц. 2, виходячи з логіки дослідження GUESSS (за семибальною шкалою, 

де 7 балів – максимальна оцінка, 1 бал – мінімальна). За час формувального 

етапу експерименту спостерігалась позитивна тенденція: відсоток студентів, 

які відчувають у себе наявність запропонованих індикаторів і показників, 

збільшилася. У порівнянні із стартовою позицією, показники студентів 

експериментальної групи зросли більш як на третину, контрольної – в 

середньому на 20% (виключення складає психологічна готовність, приріст 

показника якої + 41,5%).  

Оцінка підприємницьких якостей та характеристик здійснювалась у три 

етапи: на перших двох методом самоаналізу студенти експериментальної та 

контрольної груп до і після експерименту оцінювали важливість якостей та 

характеристик, а також рівень їх власної сформованості за семибальною 

шкалою; на третьому використовувались тестова карта комунікативної 

діяльності А. Леонтьєва (для діагностики рівня комунікативності, автор 

А. Леонтьєв), табл. Ц. 11; тест «RAT» (для діагностики вербальної 

креативності в адаптації А. Вороніна, автор С. Мєднік) і «Тест мільйонера-

початківця» (автор Б. Морган та ін.). Оцінка здійснювалась, виходячи з 

умови, що 7 – найвищий бал; 1 – найнижчий бал. Констатуємо тенденцію до 

розвитку підприємницьких рис і характеристик у студентів 

експериментальної групи.  

Діагностика із застосуванням тестової карти комунікативної діяльності 

А. Леонтьєва дозволила виявити, що до експерименту 33,2% майбутніх 

фахівців сфери обслуговування мали низький рівень комунікативності з 

наявністю бар’єрів спілкування, майже половина студентів (45,5%) 

знаходились на середньому рівні і 21,3% – на високому, демонструючи  такі 

особистісні комунікативні якості, як доброзичливість, відкритість, 

зацікавленість, активність й гнучкість в спілкуванні. Після закінчення 

експерименту 22,4% студентів контрольної групи залишились на низькому 
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рівні; основна маса (77,6%) – на середньому. Натомість серед студентів 

експериментальної групи відбулись позитивні зміни: основна маса (73,2%) 

демонструвала середній рівень, 26,8% – високий (приріст показника склав 

5,5%).  

Під час діагностики із застосуванням тесту «RAT» студентам 

пропонувалось виконати тестові завдання, після чого рівень їх вербальної 

креативності оцінювався за спеціальною шкалою. Рівень вербальної 

креативності майбутніх фахівців сфери обслуговування після закінчення 

експерименту мав позитивну динаміку в обох групах, проте в 

експериментальній кількість студентів з низьким рівнем (до 40% або 0,91) 

була на 10,2% менше, ніж в контрольній, а кількість студентів з високим 

рівнем (до 80% або 0,81) на 38,2% більшою. В експериментальній групі було 

виявлено 22,7% студентів із 100% (або 0,61) рівнем вербальної креативності; 

у контрольній не було зафіксовано жодного студента на даному рівні. 

Узагальнені результати оцінювання на основі «Тесту мільйонера-

початківця» дозволили виявити суттєве зменшення кількості (-39,6%) 

студентів експериментальної групи з низьким рівнем сформованості 

підприємливості, суттєве збільшення (+31,5%) студентів експериментальної 

групи із середнім рівнем сформованості підприємливості та ріст показника 

(+8,1%) студентів експериментальної групи із високим рівнем сформованості 

підприємливості. Позитивна динаміка спостерігалась і в студентів 

контрольної групи: відбулося зменшення із низьким рівнем (-3,7%), 

збільшення із середнім (+1,8%) та високим (+1,9%). 

Виявлена на основі математичних розрахунків різниця в рівнях 

сформованості компонентів підприємницької компетентності в ЕГ та КГ 

підтверджує результативність впровадженої педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти. 

Для з’ясування вірогідності початкових результатів педагогічного 

експерименту було сформульовано дві групи гіпотез: 
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1) нульових (H01, H02, H03, H04) про те, що різниця в даних ЕГ і КГ за 

інтелектуальним, організаційно-комунікативним, мотиваційно-ціннісним і 

рефлексивно-вольовим компонентами спричинена помилками 

репрезентативності; H01, H02, H03, H04 – рівні компонентів підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в ЕГ та КГ не 

мають істотних відмінностей; 

2) альтернативних (H11, H12, H13, H14) про те, що різниця в даних ЕГ та 

КГ зумовлена впровадженням експериментального фактору (впровадженням 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування). H11, H12, H13, H14 – рівні 

компонентів підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в ЕГ та КГ істотно відрізняються.  

Для перевірки запропонованих гіпотез виявилося за доцільне 

вважали застосування критерію Пірсона χ
2
 (Лодатко, 2010), оскільки вибірки 

студентів в ЕГ і КГ випадкові та незалежні; члени кожної вибірки незалежні 

між собою; характеристики компонентів підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування виміряні за шкалою порядку, що 

має категорії: творчий, високий, достатній, низький рівні (c = 4). Значення 

статистики χ
2
експ. обчислювалося за формулою:   

                                χ
2
експ. = 
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де  1N  – кількість студентів експериментальної групи; 

2N  – кількість студентів контрольної групи; 

iQ1  і iQ2  – кількість студентів, які знаходилися на певному рівні 

сформованості підприємницької компетентності (низькому i = 1, достатньому 

i=2, високому i = 3, творчому i = 4) в ЕГ та КГ відповідно.  

Для рівня значущості α = 0,05 і кількості ступенів свободи ν = c – 1 = 3 

критичне значення χ
2
критич. = 7,81. Якщо розраховане за даними експерименту 
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значення χ
2
експ. > χ

2
критич., то нульова гіпотеза H0 відхиляється та приймається 

альтернативна H1: відмінності в розподілах студентів ЕГ та КГ за рівнями 

компонентів підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування є статистично значущими з імовірністю P = 0,95 %.  

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 

засвідчив, що на початку переважали низький та достатній рівні 

сформованості підприємницької компетентності за всіма показниками. Після 

формувального етапу експерименту були досліджені ті самі показники, 

узагальнені результати і динаміка за кожним показником у відсотках 

(табл. Ц.19, додаток Ц).  

Узагальнення результатів експериментального дослідження дало змогу 

виявити позитивну динаміку формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в ЕГ, що характеризується 

зростанням кількості студентів із достатнім, високим і творчим рівнями 

сформованості досліджуваної компетентності та  одночасним зниженням їх 

кількості з низьким рівнем (табл. Ц.21). 

Значну динаміку, яка стала причиною статистичної відмінності для 

ЕГ та КГ, за когнітивним критерієм пояснюємо: для високого (+27,4  %) і 

творчого (+17,4 %) рівнів упровадженням педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, що реалізується через удосконалення змісту професійної 

підготовки (інтеграцію змісту обов’язкових і вибіркових дисциплін, 

увиразнення підприємницького компоненту, упровадження спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві» й on-line курсу 

«Вступ до підприємництва», побудови змісту професійної підготовки на  

основі  фреймової педагогічної технології та концепції CDIO-навчання, 

залученням студентів до розв’язання інтерактивних кейсів від платформи 

CASERS). 

За діяльнісним критерієм для високого (+38,4 %/+38,5 %) і творчого 

(+11,5 %/+17,3 %) рівнів за показником «КОС (комунікативно-
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організаційна схильність)», для високого (+36,2 %) і творчого (+17,9 %) 

рівнів за показником «Вербальна креативність» пояснюємо проведенням 

занять у форматі «Workshop», залученням студентів до роботи у 

проєктній студії, до участі в конкурсах есе, копірайтингу, створення 

портфоліо. 

За мотиваційним критерієм для високого (+44,2 %) і творчого 

(+15,3 %) рівнів за показником «Орієнтація на результат», для високого 

(+45,8 %) і творчого (+20,0 %) рівнів за показником «Орієнтація на  

гроші» пояснюємо: використанням можливостей неформальної освіти 

(організацією участі студентів у конкурсах бізнес-проєктів, міжнародних 

підприємницьких програмах YEP, Enactus, Creative Spark, MeetUp з 

підприємцями). 

За рефлексивним критерієм для високого (+37,1 %) і творчого 

(+13,03 %) рівнів за показником «Здатність до самооцінки в 

підприємництві», для високого (+12,1 %) і творчого (+43,1 %) рівнів за 

показником «Мотивація до уникнення невдач» пояснюємо: організацією 

комплексної практики бакалаврів у формі навчального тренінгу та 

використанням можливостей неформальної освіти (участю студентів у 

конкурсах бізнес-проєктів та міжнародних підприємницьких програмах 

YEP, Enactus, Creative Spark, MeetUp з підприємцями). 

Позитивну динаміку на різних рівнях для ЕГ за іншими показниками 

пояснюємо специфікою обраного фаху (сфера обслуговування) й різним 

рівнем вихідних знань, умінь, навичок, розвитку підприємливості та 

сформованості особистісних якостей і властивостей.  

Аналіз результатів упровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування засвідчив статистичну відмінність обраних сукупностей в 

ЕГ та КГ, позитивну динаміку за кожним показником та підтвердив 

припущення щодо результативності розробленої педагогічної системи 
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формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти.  

З метою з’ясування вірогідності кінцевих результатів педагогічного 

експерименту було сформульовано чотири групи гіпотез: 

1) для перевірки відсутності відмінностей між ЕГ та КГ на 

констатувальному етапі експерименту: а) H01 – рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в 

ЕГ та КГ на констатувальному етапі не мають істотних відмінностей; б) H11 – 

рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування в ЕГ та КГ на констатувальному етапі істотно 

відрізняються; 

2) для перевірки відсутності відмінностей між ЕГ та КГ на 

контрольному етапі експерименту: а) H02 – рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в 

ЕГ та КГ на контрольному етапі не мають істотних відмінностей; б) H12 – 

рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування в ЕГ та КГ груп на контрольному етапі істотно 

відрізняються; 

3) для перевірки відсутності відмінностей між результатами КГ на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту: а) H03 – рівні 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в КГ на констатувальному та контрольному етапах не мають 

істотних відмінностей; б) H13 – рівні сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в КГ на 

констатувальному та контрольному етапах істотно відрізняються; 

4) для перевірки відсутності відмінностей між результатами ЕГ на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту: а) H04 – рівні 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в ЕГ на констатувальному та контрольному етапах не мають 

істотних відмінностей; б) H14 – рівні сформованості підприємницької 



423 
 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування в ЕГ на 

констатувальному та контрольному етапах істотно відрізняються. 

Застосування критерію Пірсона χ
2 

дозволило перевірити 

характеристики ЕГ та КГ на кожному з етапів експерименту й на основі 

порівняння гіпотез H01 и H11 виявило, що на констатувальному етапі 

відмінності між ЕГ та КГ всіма критеріями й показниками відсутні: χ
2
екп. < 

χ
2

критич. (0,084857; 0,081011, 0,225417, 0,429229, 0,578638; 0,013049, 0,245013, 

0,077797; 0,328363, 0,062011, 0,235338< 7,81). Нульова гіпотеза про 

відсутність відмінностей між ЕГ та КГ при співставленні гіпотез H02 и H12 на 

контрольному етапі експерименту не підтвердилася: χ
2
екп > χ

2
критич. (70,7426; 

163,5191, 107,5535, 19,9372, 108,6023; 127,0622, 12,0134, 29,9356; 96,6242, 

87,3155, 135,2111>7,81), що свідчить про суттєву статично значущу різницю 

між показниками ЕГ та КГ після експерименту та позитивні зміни в рівні 

сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Відмінності в ЕГ до та після експерименту виявилися статистично 

значущими, що у підсумку дозволило говорити про результативність 

впровадженої педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти та розробленого теоретико-методичного супроводу. Це є 

переконливою підставою вважати виконаними завдання дослідження й 

досягнутою його мету. 

За результатами дослідження виявлено побажання студентів щодо 

удосконалення процесу формування  підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування (табл. Ш.1, додаток Ш). 

Простежується підтверджена іншими експериментальними діями чітка 

впевненість студентів експериментальної групи в тому, що основою 

формування підприємницької компетентності у ЗВО має стати освітній 

процес: 42,6% вважають основним інструментом специфічні форми 

організації активності студентів, які дозволяють формувати більше 
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практичних навичок в сфері підприємництва; 35,4% – застосування 

інтерактивних та креативних технологій навчання підприємництву; для 

15,1% важливою є наявність у ЗВО підприємницького середовища при 

незмінному освітньому процесі; 6,9% не змогли відповісти на запитання. 

Серед студентів контрольної групи ситуація інша: найбільшою (39,9%) 

є частка тих, хто не зміг визначитись; 24,2% студентів влаштовує традиційна 

організація освітнього процесу за умови створення у ЗВО підприємницького 

середовища; 20,8% вказали на важливість використання в освітньому процесі 

таких форм активності студентів, які формують практичні навички в сфері 

підприємництва; для 15,1% важливим є застосування інтерактивних і 

креативних технологій навчання підприємництву.  

Проведене дослідження презентує й інші результати розв’язання 

проблеми формування підприємницької компетентності через отримання 

якісних змін у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у ЗВО: оновлення змісту процесу підготовки; розроблення 

програм навчальних дисциплін на основі застосування функціонально-

компетентнісного аналізу професійної діяльності майбутнього фахівця сфери 

послуг й викладення дисципліни у форматі фреймової педагогічної 

технології; побудову процесу професійної підготовки на основі організації 

соціального партнерства ЗВО; ретельний вибір форм, методів і засобів 

навчання, адекватних розв’язанню поставленої проблеми; застосування 

методу контекстного занурення студентів у квазіпідприємницьке 

середовище; налаштування в процесі підготовки суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

викладачів і студентів; фахове та психолого-педагогічне підвищення 

кваліфікації викладачів ЗВО. 

Одним з результатів дослідження є запропонована схема безперервної 

підприємницької освіти (рис. 5.7). 

Проведене дослідження презентує результати розв’язання зазначених 

вище завдань, але залишає відкритими деякі аспекти проблеми. Як можливий 

підхід до подальшого удосконалення системи безперервної підприємницької  
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Рис. 5.2. Система безперервної підприємницької освіти 
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обслуговування до соціального підприємництва на потребу регіональної 

економіки і територіальної громади. Ідея організації освітнього процесу на 

засадах суспільно-орієнтованого навчання полягає в тому, що професійна 

підготовка і соціальна адаптація майбутніх фахівців відбуватимуться в 

системі активної взаємодії ЗВО із громадськими організаціями, 

професійними спільнотами та об’єднаннями підприємців, що дозволить в 

межах сформованих наукових шкіл і лабораторій через підприємництво 

плекати науку, яка матиме потужний вплив на навколишнє середовище, а 

також будувати ініціативний і підприємливий університет.  

Спільна освітня діяльність студентів і викладачів в Лабораторії 

суспільного волонтерства, соціального і академічного підприємництва як  

основному структурному підрозділі, створеному в організаційній структурі 

ЗВО для реалізації концепції суспільно-орієнтованого навчання (Model of 

Service Learning), сприятиме розвитку й стабілізації екосистеми 

підприємництва в регіоні, розв’язанню соціально значущих проблем. 

Інституалізація даної інновації вимагає розробки і впровадження у ЗВО 

Стратегії суспільно-орієнтованого навчання на засадничих напрямках 

діяльності: 1) аудит видів економічної діяльності в регіоні, розробка 

ландшафту сфери обслуговування і суб’єктів ринку, які надають послуги 

споживачам; 2) складання дислокації суб’єктів ринку в сфері 

обслуговування; визначення розміру і профілю професійних сегментів на 

даному ландшафті сфери обслуговування як ринку праці; характеристика 

суб’єктів ринку як умов праці майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

3)визначення тенденцій функціонування даного ринку праці; встановлення 

чисельності працюючих в сегменті; окреслення можливого рівня 

професійних досягнень; виявлення ніш для нових видів бізнес-активності та 

самозайнятості; 4) уточнення стандартів обслуговування; інших нормативних 

документів, які регламентують даний вид економічної діяльності; вимог до 

найманих працівників на даному ринку праці; 5) встановлення сукупності 
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чинників зовнішнього середовища, які впливають на даний вид економічної 

діяльності. 

Розробка ландшафту сфери обслуговування в регіоні дозволить 

відкоригувати ландшафт професій і типових посад, визначити їх місце в 

організаційно-виробничій структурі суб’єкта ринку, з’ясувати наявність 

спеціальних (специфічних) вимог до професійної та підприємницької 

діяльності в сфері обслуговування, скласти на основі детальної розробки і 

виписування переліку трудових і підприємницьких функцій Картки трудової 

та підприємницької діяльності як підстави для формування підприємливого 

фахівця сфери обслуговування (додаток Ш).  

Відсутність стабільності в соціально-економічному і політичному 

житті ХХІ ст. актуалізує нові вимоги до працевлаштування та здатності 

працівників адаптуватися в змінених умовах. Здатність окремої людини 

реагувати і пристосовуватися до складних мінливих обставин життя і праці 

актуалізує проблему перегляду ставлення до підприємництва як стилю життя 

й вимагає заміни вузької бізнес-орієнтації на розвиток особистості фахівця 

сери обслуговування з високим рівнем сформованості підприємницької 

компетентності. Наведені пропозиції щодо модернізації професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування в контексті 

формування їх як підприємливих громадян вимагають відповідних 

механізмів і засобів інституціоналізації і на закінчення дозволяють 

констатувати, що підприємництво є важливою сферою докладання зусиль 

фахівців і суспільства, яка заслуговує на подальшу спільну увагу науковців, 

бізнесменів-практиків та влади.  

 

Висновки до розділу 5 

 

У розділі здійснено дослідно-експериментальну перевірку 

результативності структурно-функціональної моделі педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 
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обслуговування у закладах вищої освіти; висвітлено результати 

констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту.  

Теоретичне обґрунтування педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти обумовило вибір стратегії і методики здійснення 

дослідно-експериментальної перевірки.   

У дослідно-експериментальній роботі на різних етапах брали участь 

724 студенти, в т. ч. студенти закладів вищої освіти Харківського 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (49 осіб); Чернігівського 

національного технічного університету (113 осіб); ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (30 осіб); Чернівецького 

торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету (71 особа); Академії праці, 

соціальних відносин і туризму, м. Київ (36 осіб); Національного 

університету цивільного захисту України, м. Харків (16 осіб); 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (47 осіб) та 

Сумського державного педагогічного університету імені А.  С. Макаренка 

(18 осіб), у яких здійснюється підготовка майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 

242 «Туризм». Педагогічний експеримент побудовано на порівнянні за 

встановленими на основі вхідного й вихідного діагностування критеріями 

результатів дослідження в експериментальній та контрольній групах як 

прояву змін, які відбулись у ході експерименту. Oбcяг вибipки (кiлькicть 

студентів eкcпepимeнтaльнoї (ЕГ) – 192 особи тa кoнтpoльнoї гpуп (КГ) – 

188 осіб) зaбeзпeчував peпpeзeнтaтивнicть oтpимувaниx дaниx.  

Експериментальне впровадження педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти відбувалось у три етапи: 1) теоретико-пошуковий 

(виявлено стан розробленості проблеми; сформульовано концепцію, мету й 
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завдання дослідження; визначено предмет і об’єкт дослідження; здійснено 

термінологічний аналіз ключових понять із метою з’ясування тезаурусу 

дослідження; уведено до розгляду нове поняття «підприємницька 

компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування», розкрито 

сутність та визначено компоненти підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; визначено нормативно-правову 

базу дослідження; описано концептуальні основи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти; розроблено критерії та визначено 

показники сформованості підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, градуйовано їх за рівнями; дібрано та 

розроблено засоби діагностики рівнів сформованості підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; визначено базу 

експерименту, встановлено кількісний і якісний склад учасників 

експерименту; розпочато констатувальний етап педагогічного 

експерименту з метою визначення початкового рівня сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; розроблено й обґрунтовано педагогічну систему 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти); теоретико-методичний супровід 

її реалізації; 2) дослідно-експериментальний (завершено констатувальний 

етап; упроваджено педагогічну систему формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти, перевірено її результативність); 3) узагальнювально-підсумковий 

(опрацьовано й узагальнено результати формувального експерименту; 

засвідчено результативність упровадженої педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

визначено перспективи подальших досліджень).  

Програма експериментального дослідження передбачала три етапи: 

констатувальний, формувальний та контрольний. Участь студентів у 
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міжнародному дослідницькому проєкті GUESSS (Global University 

Entrepreneurial Spirit Students Survey) дозволила визначити структуру 

підприємницької компетентності та чинники її формування. На 

формувальному етапі упроваджено педагогічну систему формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти, перевірено її результативність. 

На контрольному етапі здійснено обробку даних, порівняння первинних і 

кінцевих результатів дослідження та їх аналіз; опис ходу й результатів 

дослідження; статистичну обробку даних; експертну оцінку; оформлення 

результатів.   

До кожного показника сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування дібрано, адаптовано або 

розроблено діагностувальні методики: для показників когнітивного критерію 

використано аналіз навчальних досягнень за результатами виконання 

авторських тестових завдань трьох рівнів складності, завдань ситуаційного 

характеру, спрямованих на прояв ступеня розуміння зв’язків між явищами в 

підприємницькому середовищі, аналіз продуктів навчальної діяльності, 

експертні оцінки; для показників діяльнісного критерію використано тести 

«КОС» (на визначення комунікативно-організаційної схильності, автори 

В. Синявський і В. Федоришин) і «RAT» (для діагностики вербальної 

креативності, автор С. Мєднік), анкету «Оцінка рівня товариськості» (автор 

В. Ряховський); для показників мотиваційного критерію застосовувалася 

методика діагностики установок особистості (автор О. Потьомкіна); для 

показників рефлексивного критерію використовувалися тести «Мотивація до 

успіху» та «Мотивація до уникнення невдач» (автор Т. Елерс), тест «Бути чи 

не бути Вашому бізнесу?» (автор Б. Морган та ін.), авторські анкети для 

визначення уявлень про підприємництво та здатності до підприємницької 

діяльності в контексті професійної на основі самооцінки.    

Для з’ясування вірогідності результатів педагогічного експерименту 

сформульовано чотири групи гіпотез про наявність або відсутність 
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відмінностей між ЕГ та КГ на констатувальному й контрольному етапах 

експерименту.  

Застосування критерію Пірсона χ
2 

дозволило перевірити 

характеристики ЕГ та КГ на кожному з етапів експерименту й виявило, що 

на констатувальному етапі відмінності між ЕГ та КГ відсутні (χ
2

експ. < 

χ
2

критич.). Нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між ЕГ та КГ на 

контрольному етапі експерименту не підтвердилася (χ
2

експ. > χ
2

критич.), що 

свідчить про суттєву статично значущу різницю між показниками ЕГ та КГ 

після експерименту та позитивні зміни в рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного 

експерименту засвідчив, що на початку переважали низький та достатній 

рівні сформованості підприємницької компетентності за всіма 

показниками. Після формувального етапу експерименту були досліджені ті 

самі показники, узагальнені результати і динаміка за кожним показником у 

відсотках.  

Узагальнення результатів експериментального дослідження дало змогу 

виявити позитивну динаміку формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в ЕГ, що характеризується 

зростанням кількості студентів із достатнім, високим і творчим рівнями 

сформованості досліджуваної компетентності та  одночасним зниженням їх 

кількості з низьким рівнем. 

Основний зміст п’ятого розділу висвітлено в таких публікаціях автора: 

(Майковська, 2015д; 2018д; 2019л; 2019м; 2019н; 2019п; 2019с; 2020а; 2020б; 

2020г; 2020д; 2020е).    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти, що полягає в обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці результативності педагогічної системи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти. 

Розробка, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка 

результативності педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти дозволила дійти таких висновків. 

1. Виявлено стан розробленості проблеми формування 

підприємницької компетентності фахівців сфери обслуговування в теорії та 

практиці вітчизняної і зарубіжної освіти, з’ясовано особливості її 

формування в умовах економіки знань.  

З’ясовано стан розробленості проблеми формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти на теоретичному (у педагогічній 

теорії, нормативно-правових документах та законодавчих актах) та 

практичному рівнях (стан формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування в закладах вищої освіти 

України й досвід реалізації світових програм із підготовки молоді до 

підприємництва в умовах глобалізаційних процесів).  

Доведено наявність концептуального плюралізму в поглядах 

вітчизняних і зарубіжних науковців щодо трактування поняття 

«підприємницька компетентність». На основі порівняння, узагальнення 

результатів вивчення стану формування підприємницької компетентності в 

освітній практиці, досвіду реалізації світових програм із підготовки молоді 

до підприємництва, аналізу сутності феномену «підприємницька 
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компетентність» у філософсько-теоретичному, економічному, соціологічному 

та психолого-педагогічному аспектах, урахування специфіки та змісту 

діяльності закладів туристичного й готельно-ресторанного бізнесу, 

характеристики професійно важливих якостей фахівців сфери обслуговування, 

вимог ринку праці визначено ключові поняття дослідження. Поняття 

«підприємницька компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування» 

визначено як інтегративне особистісне утворення, що характеризує здатність 

фахівця до саморозвитку й самореалізації в ситуаціях невизначеності 

суспільно-політичних, економічних і культурних змін; професійно 

вмотивована здатність продукувати ідеї, здійснювати пошук ресурсів і 

можливостей для вирішення соціально-економічних проблем у сфері 

обслуговування, створювати на основі набутих фахових знань і вмінь 

культурні, соціальні й економічні цінності, отримувати певний матеріальний 

та нематеріальний зиск відповідно до сформованої системи духовно-

моральних орієнтирів. 

Вивчення вітчизняної практики виявило інтегрування процесу 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в контекст фахової підготовки за спеціальностями 

241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» шляхом використання 

можливостей неформальної освіти (участі в міжнародних програмах, 

залучення до створення бізнес-проєктів, вирішення інтерактивних кейсів 

тощо).  

Аналіз зарубіжної практики дозволив констатувати результативність 

світових програм формування підприємницької компетентності молоді, 

інтегрування підготовки до підприємництва в контекст фахової підготовки, 

орієнтацію професійної підготовки на створення інноваційних продуктів 

для бізнесу; включення підприємницької освіти в систему професійної 

підготовки викладачів професійної освіти.  

2. Визначено сутність та структурні компоненти підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування.  
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Структуру підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування визначено як єдність чотирьох компонентів – 

інтелектуального (характеризується здатністю до аналізу, синтезу, 

розроблення та управління проєктами, розуміння сфери та способів 

використання економічних і базових професійних знань у сфері 

обслуговування, наявністю навичок вирішення стандартних професійних 

завдань), організаційно-комунікативного (характеризується 

сформованістю мовної та цифрової компетентностей, здатністю до 

спілкування в професійному й бізнес-середовищі); мотиваційно-

ціннісного (характеризується наявністю ціннісних смислів 

підприємницької діяльності, морально-етичним ставленням до обраної 

професії, підприємливістю, інноваційністю, ощадливістю); рефлексивно-

вольового (характеризується здатністю до самоаналізу, оцінювання й 

інтерпретації результатів власної професійної діяльності у сфері 

підприємництва, розв’язання проблем, спроможністю прийняття рішень), 

що відображають властивості та характеристики особистості фахівця 

сфери обслуговування. 

3. Обґрунтовано концептуально-методологічні засади формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти.  

Виокремлено чинники формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; на філософському, 

загальнонауковому, конкретнонауковому та технологічному рівнях  

визначено методологічні підходи (системний, діяльнісний, контекстний, 

міждисциплінарний, інституціональний, аксіологічний, практико -

орієнтований, компетентнісний, синергетичний, інтегративний, 

праксеологічний, акмеологічний та ресурсний). Окреслено принципи 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: методологічні (єдності історичного й логічного; 

усебічності й об’єктивності соціально-економічних та психолого-
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педагогічних процесів і явищ; єдності теорії та практики), 

загальнонаукові (співвідношення загального, особливого й одиничного; 

науковості; проблемності; зв’язку навчання з життям; особистісно-

орієнтованої спрямованості навчання; гуманізації та гуманітаризації) і 

специфічні (відповідності результатів вимогам сфери обслуговування; 

структурованості змісту навчальної та квазіпрофесійної діяльності; 

спадкоємності; інтелектуального розвитку та емоційного забарвлення; 

підприємницько-середовищний).  

4. Розроблено, теоретично обґрунтовано та змодельовано педагогічну 

систему, окреслено педагогічні умови формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти. 

На основі розробленої структурно-функціональній моделі 

теоретично обґрунтовано педагогічну систему формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, яка є відкритою, динамічною, охоплює педагогічні 

умови та елементи: цільовий блок, що відображає мету, завдання, 

чинники формування, функції та структурні складові підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, методологічні 

підходи, принципи; змістовий – забезпечує розкриття змісту формування 

підприємницької компететності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; технологічний – унаочнює доцільні методи (проблемний, 

проєктний, мозкового штурму, комплексного занурення у 

квазіпідприємницьке середовище); технології (фреймова, CDIO-

навчання), форми й види навчання та набуття досвіду (тематичні й 

настановні лекції; методологічні й семінари-практикуми; індивідуальні 

проєктні завдання; кейси; MeetUp з підприємцями; інтерактивні кейси; 

компетентнісно орієнтовані завдання; CDIO-завдання; конкурси есе, 

копірайтингу, портфоліо, студентських бізнес-проєктів; міжнародні 

програми YEP, Enactus, Creative Spark) на виокремлених етапах 
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формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування (когнітивно-формувальному, особистісно-розвивальному, 

рефлексивному, функціонально-діяльнісному); оцінний блок, який 

висвітлює критерії, показники, рівні й результати формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування.  

5. Розроблено критерії, визначено їх показники та схарактеризовано 

рівні сформованості підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах вищої освіти.  

Аргументовано доцільність застосування когнітивного (дозволяє 

оцінити усвідомленість, міцність, глибину, оперативність і гнучкість знань 

та здатність майбутніх фахівців сфери обслуговування застосовувати їх у 

підприємництві), діяльнісного (уможливлює аналіз поліфункціональності 

вмінь, усвідомленості й оперативності дій, що складають сутність 

підприємницької діяльності), мотиваційного (забезпечує визначення рівня 

сформованості мотивів і цінностей, які спонукають до підприємництва) і 

рефлексивного (дозволяє моніторити динаміку підприємницьких якостей і 

поведінки) критеріїв формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. Визначено рівні сформованості 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: низький, достатній, високий, творчий.  

6. Розроблено теоретико-методичний супровід та етапи реалізації 

педагогічної системи формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти. 

Доведено, що застосування розробленого теоретико-методичного 

супроводу поетапної реалізації педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування забезпечило формування інтелектуального, організаційно-

комунікативного, мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-вольового її 

компонентів та навчальний (усвідомленість, міцність, глибину, 



437 
 

оперативність, гнучкість знань, а також здатність майбутніх фахівців 

сфери обслуговування до їх застосування в підприємництві), коучинговий 

(розвиток за індивідуальною освітньою траєкторією поліфункціональності 

умінь, усвідомленості й оперативності дій, що складають сутність 

підприємницької діяльності), консультативний (формування мотивів і 

цінностей, які спонукають до підприємництва як моделі поведінки), 

адаптаційний напрями (формування здатності означених фахівців до 

професійного саморозвитку й самореалізації в бізнесі та сфері 

підприємництва) реалізації педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування.  

Відповідно до структурно-функціональної моделі досліджуваного 

феномену реалізацію педагогічної системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої 

освіти здійснено на чотирьох етапах: когнітивно-формувальному; 

особистісно-розвивальному; рефлексивному; функціонально-діяльнісному.  

7. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку результативності 

структурно-функціональної моделі педагогічної системи формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у 

закладах вищої освіти.   

У процесі дослідно-експериментальної роботи визначено позитивну 

динаміку таких характеристик: усвідомленості, міцності, глибини, 

оперативності й гнучкості знань та здатності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування застосовувати їх у підприємництві; поліфункціональності 

умінь, усвідомленості й оперативності дій, що складають сутність 

підприємницької діяльності; рівня сформованості соціально-психологічних 

установок особистості, які спонукають до підприємництва, мотивів вибору 

професії та підприємництва як сфери її реалізації; динаміку 

підприємницьких якостей та поведінки, обумовленої схильністю до ризику, 

прагненням успіху, наявністю потреби в самореалізації та визнанні, 
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переважанням мотиву досягнення над мотивом уникнення невдач. Зокрема, 

з’ясовано, що на рівень сформованості підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування впливає упровадження спецкурсу 

«Створення власної історії успіху в підприємництві» й on-line курсу «Вступ 

до підприємництва», побудова змісту професійної підготовки на основі 

фреймової педагогічної технології та концепції CDIO-навчання, залучення 

студентів до розв’язання інтерактивних кейсів від платформи CASERS. На 

покращення показників діяльнісного критерію сприяли заняття у форматі 

«Workshop», залучення студентів до роботи у проєктній студії, участі в 

конкурсах есе, копірайтингу, портфоліо. Підґрунтям для покращення 

показників мотиваційного критерію стало використання можливостей 

неформальної освіти (організація участі студентів у конкурсах бізнес-

проєктів, міжнародних підприємницьких програмах YEP, Enactus, Creative 

Spark, MeetUp з підприємцями). Позитивна динаміка показників 

рефлексивного критерію була забезпечена організацією комплексної 

практики бакалаврів у формі навчального тренінгу та використанням 

можливостей неформальної освіти (участю студентів у конкурсах бізнес-

проєктів та міжнародних підприємницьких програмах YEP, Enactus, Creative 

Spark, MeetUp з підприємцями).   

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми 

формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у закладах вищої освіти. До перспективних напрямів 

подальших наукових розвідок відносимо: проведення порівняльного 

дослідження формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у вітчизняній й світовій освітній теорії та 

практиці; оновлення законодавчої бази з питань професійної підготовки та 

внесення з метою формування підприємницької компететності відповідних 

змін до стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

в галузі знань 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 

розробку, затвердження та введення в дію стандартів вищої освіти другого 
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(магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 024 Сфера обслуговування; 

з метою розв’язання проблеми формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців в інших галузях знань за підтримки Міністерства освіти і 

науки України та громадських організацій запровадження на основі 

створення порталу функціонування національного освітнього хабу для 

підтримки студентської молоді у відкритті власного бізнесу та реалізації 

можливостей працевлаштування шляхом самозайнятості. 
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1. Майковська, В. І. (2020). Формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанного і 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 
Еволюція поняття «підприємець» в економічній науці  

Дата Автор Сутність поняття 
1755 р. Кантільйон Р. (1680-

1734) 
Підприємець – людина, яка здійснює господарську 
діяльність в умовах невизначеності. Дохід підприємця 
– винагорода за ризик 

1770 р. Тюрго А. Р. Же. 
(1727-1781) 
 

Підприємці забезпечують дотримування міжгалузевих 
пропорцій в економіці та вільне перетікання ресурсів 
між галузями 

1776 р. Сміт А. (1723-1790) 
 

Підприємець здійснює господарську діяльність з 
метою задоволення своїх егоїстичних інтересів 

1803 р. Сей Ж. Б. (1767-1832) Підприємець здійснює координацію чинників 
виробництва (землі, капіталу і праці). 
Підприємницька діяльність – чинник, що обумовлює 
економічну ефективність виробництва. На 
підприємницьку діяльність в суспільстві завжди є 
конкретний рівень попиту 

1826 р. Тюнен І. Р. (1783-
1850) 

Підприємець здійснює господарську діяльність, 
пов’язану з ризиком. Ризик визначається 
винахідливістю самого підприємця і динамічністю 
ринку. Дохід підприємця – плата за ризик 

1867-
1905 

Маркс К.  
(1818-1883) 

Збільшення прибутку – основний мотив 
підприємницької діяльності 

1904 Веблен Т. 
 (1857-1929) 

Основний мотив підприємницької діяльності – 
отримання прибутку 

1912 Шумпетер Й. 
 (1883-1950) 

Підприємець – господарюючий суб’єкт, що реалізовує 
інновації в своїй діяльності. Інновації приводять до 
порушення рівноваги, сплеску ділової активності і, як 
наслідок, до економічного зростання 

1921 Найт Ф.  
(1885-1972) 

У підприємницькій діяльності практично кожна 
ситуація унікальна, тому характеризується 
невизначеністю. Підприємець  – господарюючий 
суб’єкт, що одержує дохід за виконання специфічної 
функції, – ухвалення рішень в умовах невизначеності 

1936 Кейнс Дж. М. (1883-
1946) 
 

Підприємець активний, здатний ризикувати, 
упевнений в своїх діях, прагне до багатства, але його 
рішення не завжди раціональні та ефективні 

1940 Л. фон Мізес Л. Е. 
(1881-1973) 

Підприємець – це людина, що знаходить застосування 
чинникам виробництва з метою отримання прибутку 
й отримання багатства. Підприємницька діяльність 
має творчий характер 

1949 Шекл Дж. (1903-
1992) 

Схвалювані підприємцем рішення засновані на 
суб’єктивних оцінках, тому наслідки цих рішень 
характеризуються невизначеністю. Підприємець 
фіксує лише сприятливі або катастрофічні наслідки 
своїх рішень. Проміжні варіанти розвитку ситуації 
ним не розглядаються 

1964 Шульц Т. У. (1902-
1998) 

На успішність господарської діяльності більшою 
мірою робить вплив людський капітал підприємця, 
ніж наявні в його розпорядженні фактори 
виробництва або навколишнє середовище 

1973 Кирцнер І.  
(народ. 1930) 
 

Підприємець – господарюючий індивід, що шукає 
можливості для дестабілізації ринкової рівноваги з 
метою отримання вигоди 

Складено автором 
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Таблиця Г.2 

Еволюція поняття «підприємець» у соціологічній науці  
Дата Автор Сутність поняття 

1845, 

1846,  

1859 рр. 

Маркс К. 

(1818-1883) 

Розвиток суспільства визначається виникаючими 

протиріччями між продуктивними силами і 

виробничими відносинами. Підприємці виникають як 

прихильники нових продуктивних сил і нових 

виробничих відносин 

1900 р. Зиммель Р. 

(1858-1918) 

 

Розвиток капіталістичного суспільства робить гроші 

еквівалентом не тільки успіху в бізнесі, але й чесності, 

порядності, краси тощо. Підприємці переносять увагу 

з виробництва матеріальних благ на накопичення 

грошей 

1905 р. Вебер М.  

(1864-1920) 

Виникнення підприємницького духу обумовлено 

морально-етичним виправданням праці в 

протестантській релігії 

1911,  

1915 рр. 

Зомбарт В.  

(1863-1941) 

 

Підприємці – це маргінали, що на стику культур 

втратили своє старе соціальне положення і за рахунок 

підприємницької діяльності як вертикального каналу 

мобільності намагаються його повернути 

1967,  

1979 рр. 

Бродель Ф. 

(1902-1985) 

Капіталістична система створила підприємця, який 

прагне до нескінченного накопичення капіталу за 

рахунок монополізації сфер обміну шляхом 

використання політичних інструментів 

1974,  

1989 

рр. 

Валлерстайн І. М. 

(1930 р. н.) 

 

У капіталістичній економіці можна виділити три рівні: 

ядро (де відбувається концентрація капіталу), напів 

периферія (де існують суб’єкти і сили, що 

реалізовують захоплення нових територій для 

капіталу) і периферія (простір нееквівалентного 

обміну). Залежно від положення країни на тому або 

іншому рівні визначаються характер і специфіка 

підприємницької діяльності 

1994,  

2007 рр. 

Арріги Дж. 

(1937-2009) 

Услід за К. Марксом виділяє як основну рису 

капіталізму прагнення підприємців до постійного 

нарощування капіталу 

Складено автором 
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Таблиця Г.3 

Еволюція поняття «підприємець» в психологічній науці  
Дата Автор Сутність поняття 

1941- 

1955 р. 

Фромм Э. 

(1900-1980) 

 

Підприємці відповідають типу соціального характеру своєї 

епохи і свого суспільства. У різних суспільствах і в різні 

періоди часу набір рис ділової людини змінюється 

1956 р. 

Саймон Р. А. 

(1916-2001) 

Поведінка підприємців не раціональна і не спрямована на 

максимізацію корисності через обмеженість психічних 

можливостей людини (специфіку сприйняття, пам’яті, 

рахункових здібностей, рівня домагання особи тощо)  

1961 р. 

Макклелланд Д. 

(1917-1998) 

 

Особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, 

володіють специфічною мотиваційною системою, яку 

можна позначити, як мотивація досягнення  

1966 р. Роттер Дж. 

(1916 р. н.) 

 

Індивіди, що здійснюють підприємницьку діяльність, 

володіють специфічними рисами особи. Вони самі 

відповідальні за свою діяльність і досягнуті результати 

1966 р. Одіорне Дж. С. 

(1921-1992) 

Поведінка підприємців не раціональна і не спрямована на 

максимізацію корисності через ірраціональну природу 

навколишнього середовища 

1982- 

1988 рр. 

Брокхауз Р. Т. 

Вернерід К. Е. 

 

Успішні підприємці характеризуються прагненням до 

помірного ризику. Чим вище самооцінка підприємця, тим 

вище вірогідність того, що він братиме участь в операціях 

з високим ступенем ризику 

1994р. Кете де Вріз М. 

(1942 р. н.) 

 

Основні риси психіки підприємця формуються в 

дитинстві. Майбутні підприємці відчувають більший 

ступінь контролю з боку своїх батьків. Прояв 

компенсаторного механізму психіки проявляється в тому, 

що підприємець прагне контролювати навколишній світ 

Складено автором 

Таблиця Г.4 

Роль наукових підходів у формуванні підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 
Рівні Підходи 

Філософський: пошук фундаментальних 

ідей і теоретичних положень 
Системний, діяльнісний, контекстний,  

Міждисциплінарний, аксіологічний 
Загальнонауковий: дослідження вимог до 

організації професійного навчання в цілому 

та формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в його контексті 

Практико-орієнтований, компетентнісний, 

синергетичний, інтегративний, 

інституціональний 

Конкретно-науковий: визначення 

сукупності загальноприйнятих в 

педагогічній науці методів і принципів 

проведення дослідження 

Функціонально-рольовий,  

структурний 

Технологічний: створення методики і 

техніки формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців 

готельно-ресторанного і туристичного 

бізнесу 

Праксеологічний,  

акмеологічний, ресурсний 

Складено автором 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 
Пропозиції студентів з формування та пошуку шляхів вирішення проблем розвитку підприємницької освіти  

 Проблема Шляхи вирішення проблеми 

Специфічні проблеми української вищої освіти 
1. Відірваність навчального матеріалу від реальної 

діяльності суб’єктів господарювання 
Більше уваги на заняттях приділяти ролі, сутності,  функціям підприємництва в 
суспільстві. Проведення круглих столів з підприємцями. Застосування в 
освітньому процесі відео прикладів діяльності суб’єктів господарювання. 
Підкріплення теоретичного матеріалу практичними задачами. 

2. Зайва затеоретизованість матеріалу навчальних 
дисциплін 
  

Збільшення за потреби кількості практичних і лабораторних занять. Створення 
позааудиторних форм діяльності для «перевірки теорії на практиці». 
Застосування інтерактивних форм для лекційних занять. Використання на 
лекційних заняттях засобів активізації уваги та розвитку мислення : тематичних 
ігор, кросвордів, тренінгових вправ тощо. Поєднання освітнього процесу з 
реальним життям суб’єктів господарювання. 

3. Формальне ставлення викладачів до освітнього 
процесу 

Більше розповідати викладачам матеріал, а не заставляти переписувати матеріал 
студентів. Чим більше переписуємо матеріал, тим краще ми його 
запам’ятовуємо. Можливість роздрукування даного матеріалу. Давати стислий 
матеріал головного. Наведення прикладів викладачами з реального життя. 

4. Незнання практики господарської діяльності 
викладачами  

Заохотити викладачів до дослідження господарської діяльності. Викладачі, котрі 
працювали на підприємствах, краще і доступніше можуть пояснити матеріал. 
Відвідування викладачами баз практики студентів і паралельне самостійне 
навчання викладачів. Залучати представників підприємств для ознайомчих 
бесід. 

5. Спрямованість навчання на процес, а не на 
результат: "Навчають як ходити на роботу, а не 
як заробляти" 

Потрібно створити стимули для студентів, щоб вони самі зацікавилися в 
результаті, а викладачі повинні стимулювати студентів до вираження своєї 
власно думки. Наводити приклади швидкого заробітку. Стимулювання 
студентів через стипендії або разові виплати. 

6. Освіта відстає від науково-технічного прогресу 
 

Вводити новітні технології в освіті. Вдосконалювати технічну базу. Відсутня 
дана проблема. 

7. Незнання студентами законодавства Заохочувати студентів до вивчення законів та нормативно-правової бази. 
Пояснення законів студентам викладачами. Зобов'язати студентів вивчати 
основні закони. Введення додаткової дисципліни, пов’язаної з вивченням 
законодавчої бази. 
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8. Забагато зайвих дисциплін 

 

Обмежити або видалити з навчальних планів зайві дисципліни. Вибрати 

найпотрібніші предмети для даної спеціальності. Надання можливості 

вибору/зміни дисципліни. Виключити дисципліни, які студенти вивчали в 

технікумах (шкільні дисципліни). Це не проблема, а перевага - студент стає 

різнобічно розвинутою особистістю. 

9. Відсутність можливості вибору дисциплін 

студентами 

Дати можливість студентам самостійно обирати додаткові  дисципліни для 

вивчення (але в рамках розумного). Для цього потрібно звузити спеціалізацію у 

виборі подальшої діяльності студента в плані роботи. 

10. Недостатньо в навчальному процесі 

симулюючих ігрових програм 

Збільшити в навчальному процесі кількість симулюючих програм, 

різноманітних тренінгів, ділових ігор. Виділяти хоча б по 10-15 хв. на кожному 

занятті для цікавинок або ігрових програм. 

11. Відсутність бази для написання курсових робіт 

 

Викладачам допомагати у пошуку бази для написання курсової роботи. 

Створення необхідної бази інформації, які надають підприємства. Знайти 

підприємства, яким необхідні працівники даної сфери і проходити в таких 

організаціях практику, а також написання курсових робіт. 

12.  Недостатня підприємницька підготовка у 

технологів (лише одна дисципліна 

підприємницької підготовки) 

Додати ще кілька спеціалізованих дисциплін для вивчення. Розширити та 

поглибити курс. 

13. Відсутність практичних рекомендацій щодо 

ведення бухгалтерського обліку 

Практичні заняття з бухгалтерського обліку. Більше можливостей перевірки 

теорії на практиці. Навчання азам тих, хто збирається займатися 

підприємницькою діяльністю. Зустрічі з бухгалтерами-випускниками ПУЕТ, 

щоб студенти могли задавати відповідні питання. 

Відсутність зв'язку вищої освіти з практикою 

1. Недостатньо викладачів з практики 

 

Збільшити штат викладачів з практики, залучати спеціалістів. Викладачів, що 

вже працюють, відправляти на стажування в інші ВНЗ та на бази практики 

студентів.  

2. Відсутність стажувань у підприємців за 

конкретними напрямом діяльності 

Ввести стажування у підприємців за конкретними напрямами діяльності. 

Університету домовлятися з підприємствами для формування баз практики. 

Створити базу даних про підприємців, які могли б надати допомогу в 

стажуванні на підприємстві. Вирішувати питання на державному рівні. 

3. Недостатність стажувань на підприємствах 

 

Збільшити кількість стажувань, технологічних практик на підприємствах, 

кількість годин на практику. 
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4.  Нерозуміння студентами механізму заробляння 

грошей 
Проводити лекції студентам щодо механізму заробляння грошей. Створення 
гуртків, де студенти змогли б здобути уявлення про цей механізм. Спочатку 
дати можливість в малих спробах заробити гроші, потім розповісти як це їм 
вдалося. Викладачам пояснювати механізми заробляння грошей. 

5. Відсутність зв’язку більшості дисциплін з 
підприємництвом і господарською діяльністю 

Відмінити взагалі дисципліни, які не направлені на специфіку даної 
спеціальності. Поєднати дисципліни з спеціалістами підприємницької та 
господарської діяльності. Приклади кращих досвідчених викладачів, що 
поєднують викладання з підприємницькою діяльністю. 

6. Відсутній індивідуальний зв’язок студентів з 
підприємцями 

Створити індивідуальний зв'язок студентів з підприємцями. Знайомити 
студентів на практичних заняттях з цікавими особистостями, які змогли б 
надихнути на створення власного бізнесу. Спілкуватися із знайомими 
підприємцями, їхнім колом оточуючих. Читати книги про біографії конкретних 
підприємців. Читати статті про діяльність відомих організацій, фірм. 

7. Відсутність реальних інвесторів для проектів 
студентів 

Пошук реальних інвесторів. Створити "День інвестора", коли студенти можуть 
продати найкращі ідеї. Створювати проекти, виходячи з потреб нашого ринку. 
Пошук іноземних інвесторів. 

8. Недосконалий механізм індивідуальної роботи 
для працюючих студентів 

Вдосконалити механізм індивідуальної роботи для працюючих студентів. 
Широке введення дистанційного навчання. 

9. Недостатньо кейсів про діючі підприємства та 
приватних підприємців 

Збільшити кількість кейсів про діючі підприємства та приватних підприємців. 
Спробувати створити власні кейси. 

10. Відсутність екскурсій на підприємства 
 

Проводити екскурсії на підприємства Полтави та інших міст України. Зробити 
по підприємствах детальні презентації, відео повідомлення, за можливості 
оновлювати фотогалерею. 

11. Недостатність практики студентів на діючих 
підприємствах  

Збільшити кількість практик студентів на діючих підприємствах. Створити 
достатньо баз для практики. 

Проблеми, пов’язані з недостатньою мотивацією до підприємницької освіти 

1. Відсутність матеріальної мотивації викладача 
 

Збільшити заробітну плату освітянам. Виплати викладачам премій за виконання 
навчального плану. Ці питання вирішують керівні органи держави. 

2. Недостатня матеріальна підтримка «хорошого» 
викладача 

Виплачувати премії кращим викладачам на думку студентів.  

3. Мало відраховують студентів  
 

Збільшити кількість відрахувань. Необхідно створити умови для того, щоб 
залишилися лише ті студенти, які хочуть навчатися. Кожна людина заслуговує 
на другий шанс. 
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4. Плагіат курсових робіт 

 
Забороняти захист таких робіт. Створення унікальних тем для кожного окремого 
студента. Зобов'язувати виконувати нову роботу. Жорсткіше контролювати 
процес написання і захист даних робіт. 

5. Відсутня мотивація студентів до навчання 
  

Виплачувати стипендії. Створити такі умови навчання, які б зацікавили 
студентів на отримання знань, а не диплома. Ввести хоча б нематеріальні 
стимули у вигляді фото на дошці пошани. 

6.  Відсутність бюджетних місць 
 

Збільшити кількість бюджетних місць - це і є найголовніша мотивація для 
студента на хороше навчання. Ці питання вирішують керівні органи держави. 

Технічні проблеми навчання 

1. Відсутність електронного зв’язку з 
адміністрацією (розклад, інформаційний 
матеріал) 

Створити електронний зв’язок з адміністрацією (розклад, інформаційний 
матеріал). Створення дистанційного навчання. Розклад та інформація на сайті 
університету. 

2. Відсутність інформаційного порталу для 
студентів 

Створити інформаційний портал для студентів, де б вони змогли спілкуватися та 
ділитися досвідом. Є достатньо ресурсів: сайт ПУЕТ, електронної бібліотеки та 
дистанційного навчання. 

3. Відсутність місця для зустрічей студентів, які 
хочуть займатися підприємництвом 

Виокремити аудиторію для зустрічі студентів, які хочуть займатися 
підприємницькою діяльністю. Створення гуртків за прикладом МБЦ. 
Домовитися  про вільну аудиторію на визначений час у визначені дні тижня 

4. «Неякісний» Wi-Fi 
 

Покращити та вдосконалити Wi-Fi. Встановлення обмежених точок Wi-Fi з 
сильнішим та якіснішим зв’язком у найбільших точках скупчення студентів. 

5. Не працюють ліфти 
  

Відремонтувати ліфти. Зайвий раз позайматися фізкультурою. Рух - це життя: в 
університеті всього 5 поверхів.  

6. Неточний час дзвінків на пари  Точно розраховувати час на дзвінки на пари. Ввести систему точного 
визначення часу та автоматичної подачі дзвінків. 

Організаційні проблеми 

1. Недостатньо спеціалістів іноземців, задіяних в 
навчальному процесі 

Запрошувати викладачів з інших країн. Задіяти іноземних спеціалістів, які б 
поділилися своїм досвідом. Обмін викладачами з іноземними вишами. 

2. Мало командної роботи студентів 
 

Збільшити кількість командних робіт. Проводити ділові ігри на практичних 
заняттях. Заохочення студентів додатковими балами до командної роботи. 
Створювати гуртки, ігри в командах, змагання між групами. 

3. Нестабільний розклад занять ("плаваючі пари") 
 

Створити стабільний розклад. Пристосування до графіку студентів. Розподіл 
аудиторій між різними факультетами. За домовленістю з викладачами пари 
можна переносити. 
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4. Не погоджується розклад занять з активом 

групи (старостою) 

Створити такий розклад, який задовольнить всіх. Вчасне інформування старости 

про зміну розкладу. Відсутня проблема. Перед і після складання розкладу 

запросити старосту для своїх корективів чи пропозицій або заперечень. 

5. Додаткові легальні матеріальні витрати 

студентів (плата за студентські, дипломи) 

Це повинно бути безкоштовно. 

6. Недостатня популяризація підприємницької 

діяльності серед студентів 

Створити рекламу, можливо це когось зацікавить. Створення необхідних умов і 

завдань для популяризації підприємницької діяльності серед студентів. 

Залучення на практичні заняття людей, які мають практичні навички з 

підприємницької діяльності. Завдяки МБЦ популярність збільшилася. 

7. Відсутність маленької перерви між ½ пари 

 

Створити перерву між ½ пари. Не потрібна: студенти раніше потрапляють 

додому, а лекція не переривається  

 

8.  Відсутній контроль за поведінкою студентів на 

заняттях 

Знімати бали за таку поведінку. Достатній контроль на заняттях. Нехай 

викладачі самі вирішують ці питання. Найбільш недисциплінованих 

запам’ятають і так. 

Проблеми, пов’язані з роботою молодіжного бізнес-центру 

1. Не залучено великої кількості студентів в 

роботу МБЦ 

Створити рекламу. Це тільки питання часу. Але кращий зв'язок між 

викладачами і студентами. Загальний збір студентів в актовому залі для агітації. 

Ходять ті, кому дійсно цікаво. Краще менше, але якісніше. 

2. Недостатня реклама МБЦ 

 

Збільшити рекламні заходи. Інформація про проект сама розійдеться серед 

студентів. Розміщення повідомлень в соц. мережах, на сайтах ПУЕТ та інших 

вузів. Зацікавити викладачів і студентів проводити популяризацію МБЦ 

3. Реклама МБЦ не на місті  

 

Визначити місце для реклами МБЦ. Створення роздаткового матеріалу про 

МБЦ. 

4. Рідко зустрічаємося 

 

Двічі на тиждень - це достатньо!  

Складено автором  
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Таблиця Д.2 

Сутність Концепції практико-орієнтованої підприємницької освіти 
Основні положення Концепції № 

з/п  

Сутність положень Концепції 

Принципи практико-орієнтованої 

підприємницької освіти 

1. Сприяння постійному розвитку студента як особистості шляхом підготовки 

конкурентоспроможного фахівця та створення на базі ЗВО умов для освіти 

впродовж всього життя. 

2. Забезпечення умов освіти впродовж життя через її наступність 

3. Створення прозорої системи формування структури і обсягів освітньої та 

професійної підготовки фахівців 

4. Дотримування збалансованості структури та обсягу підготовки фахівців з вищою 

освітою з урахуванням потреб особи, територіальної громади, роботодавців, 

інтересів держави 

5. Утворення на базі ЗВО середовища гармонійної взаємодії університету та бізнесу 

6. Розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО на засадах 

інтеграції з виробництвом 

7. Гарантування умов для реалізації студентами і випускниками ЗВО права на працю 

8. Комплексна перебудова системи менеджменту ЗВО на засадах практико-

орієнтованого і компетентнісного підходів 

Маркетингова стратегія як основа Концепції 1- Адаптування діяльності ЗВО до потреб цільових замовників – держави в особі 
галузей економіки і окремо взятих суб’єктів ринку. Застосування маркетингової 
стратегії як основи діяльності ЗВО, орієнтованої на практичні потреби всіх 
учасників освітнього процесу, вимагає вирішення питання щодо розробки вимог до 
якості освітніх послуг, надання яких планується ЗВО, і системи забезпечення 
якості його освітньої діяльності 

Механізм впровадження Концепції 1. Підготовка навчальних планів та навчальних програм: 1) визначення кола галузей і 
підприємств-потенційних роботодавців для подальшого працевлаштування 
випускників на підставі критеріїв: стабільність і прибутковість галузі, прогнозовані 
обсяги потреби в спеціалістах відповідної кваліфікації, відповідність профілю 
навчання; 2) формування наглядової ради ЗВО, представниками якої є керівники 
суб’єктів ринку – потенційних замовників фахівців відповідної галузі та 
кваліфікації; визначення потреби в підготовці випускників; 3) розподіл відповідно 
до профілю навчання представників наглядової ради ЗВО від суб’єктів ринку за 
стажування у вигляді розроблених кейсів. Формування Банку кейсів  
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  кафедрами; в розрізі кожної кафедри призначення відповідальних і формування 

робочих груп; 4) окреслення робочими групами засад професійної підготовки з 

урахуванням специфіки галузі господарства і особливостей практичного 

функціонування кожного суб’єкта ринку; 5) розробка (перегляд) робочими групами 

стандартів вищої освіти, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм 

підготовки, змісту робочих навчальних планів і робочих програм навчальних 

дисциплін; 6) коректування робочими групами на основі переліку компетентностей 

структури і змісту освітнього процесу в межах кожної дисципліни; 7) визначення 

членами робочої групи засад створення умов і переліку засобів формування 

підприємницької компетентності як складової професійної компетентності 

майбутнього фахівця; 8) розробка робочою групою програм стажування членів 

кафедри на суб’єктах ринку, представники яких входять до складу робочої групи, з 

урахуванням специфіки навчальних дисциплін. Оформлення результатів 

 2. Організація процесу практико-орієнтованого навчання: 1) організація практичної 

підготовки на основі логічної послідовності кар’єрного росту в межах окремо 

взятого фаху, що дозволить студентам здійснювати усвідомлений вибір дисциплін 

в теоретичній частині навчання; 2) відповідність змісту і графіків практичної 

підготовки потребам роботодавця; 3) посилення ролі дистанційного навчання як 

втілення принципу ціложиттєвої освіти з метою забезпечення імплементації 

Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування 

ключових компетентностей; 4) формування банку даних для виконання курсових і 

випускних кваліфікаційних робіт, які – в свою чергу – формуватимуть відповідний 

репозитарій та спрямовуватимуть в практичному руслі студентську наукову 

роботу; 5)  атестація за результатами закінчення кожного ступеню вищої освіти за 

умови обов’язкової присутності членів робочих груп-представників суб’єктів 

ринку; 6) розробка відповідного методичного забезпечення та запровадження 

системи заходів, які сприятимуть формуванню готовності науково-педагогічних 

працівників до використання інтерактивних методів і технологій навчання 7) 

створення банку засобів для формування в абітурієнтів чіткого уявлення про 

майбутню спеціальність і потенційні посади, які можна обіймати на її основі; 8) 

акцентування уваги абітурієнтів на гарантіях подальшого працевлаштування  
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Закінчення таблиці Д.2 
Переваги від впровадження Концепції практико-

орієнтованої підприємницької освіти для 

роботодавців 

1. Підготовка спеціаліста практично за індивідуальним замовленням 

2.  Економія грошових коштів на навчання та перепідготовку  

3. Оцінка потенціалу майбутнього фахівця на ранніх стадіях підготовки 

4. Можливість перегляду кандидатур фахівців в процесі практичного навчання та 

зменшення кількості помилок щодо визначення претендентів на керівні посади 

5. Складання обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін в навчальні плани і 

програми навчальних дисциплін 

Переваги від впровадження Концепції практико-

орієнтованої підприємницької освіти для ЗВО 

1. Використання ліцензійного обсягу на 100% через підвищення якості 

профорієнтаційної роботи 

2. Забезпечення ефективності боротьби з навчальним та науковим плагіатом 

3. Надання науково-дослідній роботі прикладного характеру і розвиток  культури 

академічного підприємництва 

4. Розширення переліку послуг ЗВО шляхом пропонування програм підвищення 

кваліфікації для працівників конкретних галузей економіки 

Переваги від впровадження Концепції практико-

орієнтованої підприємницької освіти для 

студента 

1. Розуміння студентом власного професійного майбутнього 

2. Шанс започаткування кар’єрного росту в межах обраного фаху 

3. Можливість поєднання якісної професійної підготовки із отримуванням заробітку 

за обраним фахом 

Складено автором за матеріалами дослідження  
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Додаток Е 

Приклади побудови освітнього процесу з урахуванням можливостей 

договорів про співпрацю між ЗВО та реально діючими суб’єктами ринку 

 

 

 

Рис. Е.1. Підстава для розробки проєкту щодо організації тематичної  

науково-практичної конференції 
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Рис. Е.2. Фрагмент презентації замовленого проєкту щодо організації 

тематичної науково-практичної конференції 
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Рис. Е.3. Подяка студентам за розробку проєкту щодо організації тематичної 

науково-практичної конференції 
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Таблиця Е.1 

Порівняльний перелік компетентностей, результатів навчання та вимог науковців до майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за результатами дослідження  

(спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», перший (бакалаврський) рівень)  
Компетентності Результати навчання Вимоги науковців 

Інтегральна компетентність:  

 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми діяльності 

суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу, 

що передбачає застосування теорій та 

методів системи наук, які формують 

концепції гостинності і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

РН 01. Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці основні 

положення законодавства, національних і 

міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

Ключові компетентності  

(Рамкова програма оновлених ключових 

компетентностей: Закон України «Про 

освіту») 

РН 02. Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці базові поняття з 

теорії готельної та ресторанної справи, 

організації обслуговування споживачів та 

діяльності суб’єктів ринку готельних та 

ресторанних послуг, а також суміжних наук 

Конкурентоспроможність 

(О. Ангеловський) 

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних 

питань державною та іноземною мовами 

усно і письмово 

Професійна спрямованість 

(І. Травін) 

РН 04. Аналізувати сучасні тенденції 

розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства 

Професійні цінності 

(Лозовецька та ін.) 

РН 05. Розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

Професійна позиція 

(Г. Матукова) 

Загальні компетентності: РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і 

моделювати на основі існуючих наукових 

концепцій сервісні, виробничі та 

організаційні процеси готельного та 

ресторанного бізнесу 

Професійний досвід 

(І. Травін) 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, 
вести здоровий спосіб життя 

РН 07. Організовувати процес 
обслуговування споживачів готельних та 
ресторанних послуг на основі використання 
сучасних інформаційних, комунікаційних і 
сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки  

 

Інтегративність 
(О. Серебреннікова) 

ЗК 02. Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо, реалізувати свої 
права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні 

РН 08. Застосовувати навички продуктивного 
спілкування зі споживачами готельних та 
ресторанних послуг  

 

Особистісні якості (С. Кожушко, 
В. Лозовецька, Г. Матукова, М. Ткаченко) 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного 
устаткування та обладнання, вирішувати 
питання раціонального використання 
просторових та матеріальних ресурсів 

Готовність до соціономічної діяльності на 
основі діалогу (О. Смирнова) 

ЗК 04. Навички використання інформаційних 
і комунікаційних технологій 

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), 
використовуючи сучасні технології 
виробництва та обслуговування споживачів 

Спроможність до інтенсифікації процесу 
обміну на нормативно-ціннісній основі 
(С.Кожушко) 

ЗК 05. Здатність працювати в команді РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні 
технології для організації роботи закладів 
готельного та ресторанного господарства 

Сформованість рис «інтеркультуральної» 
особистості (С. Кожушко) 

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

РН 12. Здійснювати ефективний контроль 
якості продуктів та послуг закладів 
готельного і ресторанного господарства 

Здатність діяти в міжнародному середовищі 
(І. Перішко) 

ЗК 07. Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності  

РН 13. Визначати та формувати 
організаційну структуру підрозділів, 
координувати їх діяльність, визначати їх 
завдання та штатний розклад, вимоги до  
кваліфікації персоналу 

Володіння культурою бізнесу і культурою 
підприємництва (Г. Матукова) 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

ЗК 08. Навики здійснення безпечної 
діяльності  

РН 14. Організовувати роботу в закладах 
готельного і ресторанного господарства, 
відповідно до вимог охорони праці та 
протипожежної безпеки 

Професійна компетентність 
(Г. Матукова, В. Лозовецька та ін.) 

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу 

РН 15. Розуміти економічні процеси та 
здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу 

Професійно-етична компетентність 
(О. Слободянюк) 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, 
розв’язувати задачі і проблеми, 
застосовувати їх в різних професійних 
ситуаціях та відповідати за результати своєї 
діяльності 

Соціальна відповідальність 
(І. Лантух) 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною 
мовою 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої 
погляди у розв’язанні професійних завдань 
при організації ефективних комунікацій зі 
споживачами та суб’єктами готельного та 
ресторанного бізнесу 

Підприємливість 
 (І. Лантух) 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності: 

РН 18. Презентувати власні проекти і 
розробки, аргументувати свої пропозиції 
щодо розвитку бізнесу 

Підприємницька компетентність 
(В. Белькова, В. Лозовецька, Г. Матукова, 
О. Серебреннікова, М. Ткаченко) 

СК 01. Розуміння предметної області і 
специфіки професійної діяльності 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами 
соціальної відповідальності та громадянської 
свідомості 

Емоційна інтелігентність 
(В. Лозовецька та ін.) 

СК 02. Здатність організовувати сервісно-
виробничий процес з урахуванням вимог і 
потреб споживачів та забезпечувати його 
ефективність 

РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені необхідністю 
забезпечення сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави 

- 

СК 03. Здатність використовувати на 
практиці основи діючого законодавства в 
сфері готельного та ресторанного бізнесу та 
відстежувати зміни 

РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні 

- 
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Продовження таблиці Е.1 
1 2 3 

СК 04. Здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні комунікації 
на підприємствах сфери гостинності, навички 
взаємодії 

РН 22. Зберігати та примножувати 
досягнення і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, використовувати 
різні види та форми рухової активності для 
ведення здорового способу життя 

- 

СК 05. Здатність управляти підприємством, 
приймати рішення у господарській діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

- - 

СК 06. Здатність проектувати технологічний 
процес виробництва продукції і послуг та 
сервісний процес реалізації основних і 
додаткових послуг у підприємствах 
(закладах) готельно-ресторанного та 
рекреаційного господарства 

- - 

СК 07. Здатність розробляти нові послуги 
(продукцію) з використанням інноваційних 
технологій виробництва та обслуговування 
споживачів 

- - 

СК 08. Здатність розробляти, просувати, 
реалізовувати та організовувати споживання 
готельних та ресторанних послуг для різних 
сегментів споживачів  

- - 

СК 09. Здатність здійснювати підбір 
технологічного устаткування та обладнання, 
вирішувати питання раціонального 
використання просторових та матеріальних 
ресурсів 

- - 

СК 10. Здатність працювати з технічною, 
економічною, технологічною та іншою 
документацією та здійснювати розрахункові 
операції суб’єктом готельного та 
ресторанного бізнесу 

- - 
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Закінчення таблиці Е.1 
1 2 3 

СК 11. Здатність виявляти, визначати й 

оцінювати ознаки, властивості і показники 

якості продукції та послуг, що впливають на 

рівень забезпечення вимог споживачів у 

сфері гостинності 

- - 

СК 12. Здатність ініціювати концепцію 

розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею 

розвитку суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

- - 

СК 13. Здатність здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

- - 

Складено автором 
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Таблиця Е.2 
Порівняльний перелік компетентностей, результатів навчання та вимог науковців до майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за результатами дослідження  
(спеціальність 242 «Туризм», перший (бакалаврський) рівень)  

Компетентності Результати навчання Вимоги науковців 

Інтегральна компетентність:  
 
здатність комплексно розв’язувати складні 
професійні задачі та практичні проблеми у 
сфері туризму і рекреації  на основі 
застосування теорій і методів системи наук 

ПР 01.  Знати, розуміти і вміти 
використовувати основні положення 
туристичного законодавства і стандартів з 
обслуговування туристів 

Ключові компетентності  
(Рамкова програма оновлених ключових 
компетентностей: Закон України «Про 
освіту»)  

ПР 02. Знати, розуміти і вміти 
використовувати базові поняття з організації 
діяльності суб’єктів ринку туристичних 
послуг 

 Конкурентоспроможність 
(О. Ангеловський) 

ПР 03. Знати і розуміти основні форми і види 
туризму, їх поділ 

Професійна спрямованість 
(І. Травін) 

ПР 04. Пояснювати особливості організації 
рекреаційно-туристичного  простору 

Професійні цінності 
(Лозовецька та ін.) 

ПР 05. Аналізувати рекреаційно-туристичний  
потенціал території 

Професійна позиція 
(Г. Матукова) 

Загальні компетентності: ПР 06. Застосовувати у практичній діяльності 
принципи і методи організації та технології 
обслуговування туристів 

Професійний досвід 
(І. Травін) 

К 01. Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства 

ПР 07. Розробляти, просувати та 
реалізовувати туристичний продукт 

Інтегративність 
(О. Серебреннікова) 

К 02. Здатність зберігати та примножувати 
цінності та досягнення суспільства 

ПР 08. Ідентифікувати  туристичну 
документацію та вміти правильно нею 
користуватися 

Особистісні якості (С. Кожушко, 
В. Лозовецька, Г. Матукова, М. Ткаченко) 

К 03. Здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо 

ПР 09. Організовувати процес 
обслуговування споживачів туристичних 
послуг  

Готовність до соціономічної діяльності на 
основі діалогу (О. Смирнова) 

К 04. Здатність до критичного мислення, 
аналізу і синтезу 

ПР 10. Розуміти принципи, процеси і 
технології  організації роботи суб’єкта 
туристичного бізнесу  

Спроможність до інтенсифікації процесу 
обміну на нормативно-ціннісній основі 
(С.Кожушко) 
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Продовження таблиці Е.2 
1 2 3 

К 05. Прагнення до збереження 
навколишнього середовища 

ПР 11. Володіти державною та іноземною 
(ними) мовою (мовами), на рівні, 
достатньому для здійснення професійної 
діяльності 

Сформованість рис «інтеркультуральної» 
особистості (С. Кожушко) 

К 06. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 

ПР 12. Застосовувати навички продуктивного 
спілкування зі споживачами туристичних 
послуг 

Здатність діяти в міжнародному середовищі 
(І. Перішко) 

К 07. Здатність працювати в міжнародному 
контексті 

ПР 13. Встановлювати зв’язки  з експертами 
туристичної та інших галузей 

Володіння культурою бізнесу і культурою 
підприємництва (Г. Матукова) 

К 08. Навички використання інформаційних 
та комунікаційних технологій 

ПР 14. Проявляти повагу до індивідуального 
і культурного різноманіття 

Професійна компетентність 
(Г. Матукова, В. Лозовецька та ін.) 

К 09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 
проблеми 

ПР 15. Проявляти толерантність до 
альтернатив у виконанні професійних 
завдань 

Професійно-етична компетентність 
(О. Слободянюк) 

К 10. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово 

ПР 16. Діяти у відповідності з принципами 
соціальної відповідальності та громадянської 
свідомості 

Соціальна відповідальність 
(І. Лантух) 

К 11. Здатність спілкуватися іноземною 
мовою   

ПР 17. Управляти своїм навчанням з метою 
самореалізації в професійній туристичній 
сфері 

Підприємливість 
 (І. Лантух) 

К 12. Навички міжособистісної взаємодії ПР 18. Адекватно оцінювати свої знання і 
застосовувати їх в різних професійних 
ситуаціях 

Підприємницька компетентність 
(В. Белькова, В. Лозовецька, Г. Матукова, 
М. Ткаченко)  

К 13. Здатність планувати та управляти 
часом 

ПР 19. Аргументовано відстоювати свої 
погляди у розв’язанні професійних завдань 

Емоційна інтелігентність 
(В. Лозовецька та ін.) 

К 14. Здатність працювати в команді та 
автономно 

ПР 20. Виявляти проблемні ситуації та 
пропонувати шляхи їх розв’язання 

- 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності: 

ПР 21. Приймати обґрунтовані рішення та 
нести відповідальність  

- 

К 15. Знання та розуміння предметної області й 
специфіки професійної діяльності   

ПР 22. Професійно виконувати завдання в 
невизначених та екстремальних ситуаціях 

- 

К 16. Здатність застосовувати знання  - - 
К 17. Здатність аналізувати рекреаційно-
туристичний потенціал територій 

- - 
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Закінчення таблиці Е.2 
1 2 3 

К 18. Здатність аналізувати діяльність 
суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях 
управління 

- - 

К19. Розуміння сучасних тенденцій і 
регіональних пріоритетів розвитку туризму  в 
цілому та окремих його форм і видів   

- - 

К 20. Розуміння процесів організації 
туристичних подорожей і комплексного 
туристичного обслуговування  

- - 

К 21. Здатність розробляти, просувати, 
реалізовувати та організовувати споживання 
туристичного продукту 

- - 

К 22. Розуміння принципів, процесів і 
технологій організації роботи суб’єкта 
туристичної індустрії та її підсистем 

- - 

К 23. Здатність забезпечувати безпеку туристів  - - 
К 24. Здатність здійснювати моніторинг 
туристичної інформації, уміння презентувати 
туристичний інформаційний матеріал 

- - 

К 25. Здатність використовувати в роботі 
туристичних підприємств інформаційні 
технології та офісну техніку 

- - 

К 26. Здатність визначати індивідуальні 
туристичні потреби, використовувати сучасні 
технології  та вести претензійну роботу 

- - 

К 27. Здатність до співпраці з діловими 
партнерами і клієнтами 

- - 

К 28. Здатність працювати у міжнародному 
середовищі, повага до різноманітності та 
мультикультурності 

- - 

К 29. Здатність діяти у правовому полі, 
керуватися нормами законодавства 

- - 

К 30. Здатність працювати з документацією 
та здійснювати розрахункові операції  

- - 

Складено автором 
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Таблиця Е.3 
Результати співставлення вимог, передбачених у стандартах вищої освіти України для першого (бакалаврського) 

рівня для спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм», з системами дескрипторів 
Національної рамки кваліфікацій та європейських рамок кваліфікацій  

Рамка кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти (2004 р.) 

Європейська рамка кваліфікацій для 
навчання впродовж життя (2017 р.) 

Національна рамка кваліфікацій України 
(2012 р.) 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 
1. Знання та розуміння: ЗК 07; СК 01; СК 10 1. Знання: ЗК 01; СК 01; СК 03; СК 12;  

СК 13 
1. Знання: ЗК 01; СК 01; СК 03; СК 12;  
СК 13  

2. Застосування знань та розумінь: ЗК 04;  
ЗК 09; ЗК 10; СК 02; СК 03; СК 06; СК 07; 
СК 08; СК 09;  
СК 11; СК 12; СК 13 

2. Уміння (когнітивні та практичні): ЗК 03; 
ЗК 04; ЗК 08; ЗК 09; ЗК 10; СК 02; СК 03; СК 
05; СК 06; СК 07; СК 08; Ск 09; СК 10; СК 
11; СК 12; СК 13 

2. Уміння (когнітивні та практичні): ЗК 03; 
ЗК 04; ЗК 08; ЗК 09; ЗК 10; СК 02; СК 03; СК 
05; СК 06; СК 07; СК 08; Ск 09; СК 10; СК 
11; СК 12; СК 13 

3. Формування суджень: ЗК 01; ЗК 02; ЗК 08; 
СК 05 

- 3. Комунікація: ЗК 05; ЗК 06; ЗК 11; СК 04 

4. Комунікація: ЗК 05; ЗК 06; ЗК 11; СК 04 4. Автономність і відповідальність: ЗК 02 4. Автономність і відповідальність: ЗК 02 
5. Уміння навчатися: ЗК 03; ЗК 09 - 5. Інтегральна компетентність: здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми діяльності суб'єктів 
готельного і ресторанного бізнесу, що 
передбачає застосування теорій та методів 
системи наук, які формують концепції 
гостинності і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов 

Спеціальність: 242 «Туризм» 
1. Знання та розуміння: К 07; К 13; К 15;  
К 17; К 18; К 19; К 20; К 22; К 23; К 24; К 26; 
К 28; К 29; К 30 

1. Знання: К 13; К 15; К 18; К 19; К 20; К 22; 
К 23; К 24; К 26; К 28; К 29; К 30 

1. Знання: К 13; К 15; К 18; К 19; К 20; К 22; 
К 23; К 24; К 26; К 28; К 29; К 30 

2. Застосування знань та розумінь: К 08; К 
13; К 16; К 17; К 18; К 21; К 23; К 24; К 25; К 
26; К 29; К 30 

2. Уміння (когнітивні та практичні): К 03;  
К 6; К 07; К 08; К 09; К 13; К 16; К 17; К 18;  
К 21; К 23; К 24; К 25; К 26; К 29; К 30 

2. Уміння (когнітивні та практичні): К 03;  
К 6; К 07; К 08; К 09; К 13; К 16; К 17; К 18;  
К 21; К 23; К 24; К 25; К 26; К 29; К 30  

3. Формування суджень: К 01; К 02; К 05;  
К 09 

- 3. Комунікація: К 10; К 11; К 12; К 14; К 27 

4. Комунікація: К 10; К 11; К 12; К 14; К 27 4. Автономність і відповідальність: К 01;  
К 02; К 04; К 14 

4. Автономність і відповідальність: К 01;  
К 02; К 04; К 14 
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Закінчення таблиці Е.3 

5. Уміння навчатися: К 04; К 06 - 5. Інтегральна компетентність: здатність 
комплексно розв’язувати складні професійні 
задачі та практичні проблеми у сфері 
туризму і рекреації  на основі застосування 
теорій і методів системи наук 

Складено автором 
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Таблиця Е.4 

ЗВО України, які використовують в освітньому процесі кейси від кейс-спільнота CASERS 
ЗВО, в яких викладачі застосовують кейси в аудиторній професійній 

підготовці 

ЗВО, в яких кейси вирішуються студентами в позааудиторний час 

1 2 

Одеський державний аграрний університет Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Університет «Крок» Київський національний лінгвістичний університет 

Сумський державний університет Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 

Львівський національний університет імені І. Франка Дніпровський національний університет імені О. Гончара 

Київський національний університет імені Т. Шевченка Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана Національний університет «Одеська юридична академія» 

Полтавський університет економіки і торгівлі Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 

Одеський національний морський університет Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Донецький національний університет імені В. Стуса 

Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Т. Шевченка 

Національний університет водного господарства і 

природокористування  

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені І. Сікорського» 

Харківський національний аграрний університет імені 

В. В. Докучаєва 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

Університет імені А. Нобеля Київський національний університет будівництва і архітектури 

Національний університет харчових технологій Вінницький національний аграрний університет 

Вінницький національний технічний університет Білоцерківський національний аграрний університет 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О. М. Бекетова  

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені П. Василенка 

Маріупольський державний університет Таврійський державний агротехнологічний університет 

Одеський національний економічний університет Національний авіаційний університет 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Житомирський національний агроекологічний університет 

Київський національний торговельно-економічний університет  Одеська національна академія харчових технологій 
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Закінчення таблиці Е.4 
1 2 

Криворізький національний університет Київський національний університет технологій та дизайну 

Національна металургійна академія України Харківський технологічний університет «Шаг» 

Харківський національний університет радіоелектроніки Чернігівський національний технологічний університет 

Луцький національний технічний університет Українська інженерно-педагогічна академія 

Харківська державна зооветеринарна академія Національний університет «Львівська політехніка» 

Сумський національний аграрний університет Український гуманітарний інститут 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет - 

Приазовський державний технічний університет - 

Чорноморський національний університет імені П. Могили - 

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника - 

Херсонський національний технічний університет - 

Університет державної фіскальної служби України - 

Національний університет «Запорізька політехніка» - 

Харківська державна академія культури - 

Державний університет «Житомирська політехніка» - 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

- 

Запорізький національний університет - 

Рівненський державний гуманітарний університет - 

Національний лісотехнічний університет України - 

Київський університет імені Б. Грінченка - 

Разом: 40                                                                                            Разом: 26 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Підприємницькі компетенції, які закладаються при вивченні базових 

навчальних дисциплін 
Навчальна 

дисципліна 

Компетенції, знання і вміння, які забезпечують успіх майбутньому 

підприємцю 

Українська мова і 

література 

Знання правил грамотної усної та письмової мови; вміння ясно і 

переконливо говорити, презентувати власні плани, чітко давати 

завдання, застосовувати літературні приклади для додання 

емоційності мові, вміння вести ділову переписку 

Математика Логічне мислення; вміння здійснювати розрахунки, складати 

графіки, діаграми, схеми, читати і аналізувати статистичні дані, 

складати алгоритми, кількісно визначати величини 

Інформатика Вміння визначити порядок дій; користуватися інформаційно-

комунікаційними технологіями, Інтернетом для пошуку і 

перетворення інформації; складати таблиці, графіки, схеми; 

встановлювати ділові контакти через Інтернет; вести ділову 

переписку через електронну пошту 

Історія Розуміння історичних процесів і стадій розвитку суспільства; 

знання успішних прикладів підприємницької діяльності, ролі 

держави і приватного сектора в розвитку економіки; вміння 

спонукати людей до енергійної діяльності на основі прикладів з 

історії 

Суспільствознавство Знання сфер діяльності людини, значення і структури економічної 

сфери діяльності в житті держави і окремої людини; загальне 

уявлення про економічні процеси та роль людини в них; поняття 

про імідж, етикет, поведінку в певних ситуаціях; розуміння 

наявності моральної та соціальної відповідальності за дії; вміння 

відповідати за сказане, розуміти суть проблеми , давати оцінку 

діям, визначати критерії результативності, визнавати важливість 

конкуренції; володіння мистецтвом переговорів 

Географія Просторове уявлення про життя і закони розміщення природи, 

ресурсів, господарства, особливості економіки окремих регіонів, 

країн, світу в цілому; поняття про провідні галузі господарства, 

усвідомлення соціально-економічних потреб суспільства і 

особистості 

Фізика Поняття про перспективні дослідження в галузі фізики і 

технологій, що використовуються в передових галузях економіки 

Хімія Знання про хімію як галузь виробництва і можливу складову 

організації бізнесу 

Біологія Поняття про сучасні технології виробництва рослин і тварин, 

продуктів харчування, товарів і матеріалів 

Іноземна мова Комунікабельність; вміння налагоджувати ділові контакти, 

використовувати досвід інших у своїй діяльності 

Образотворче 

мистецтво 

Вміння розуміти значення творів мистецтва для організації бізнесу 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ж.2 

Цінності Enactus
 
(Enactus Ukraine, 2018) 

Цінності Enactus Сутність цінностей Enactus 

Творча уява Кожна криза створює можливості, кожні 

випробування дають шанс на оновлення та 

вдосконалення. Все, що ми робимо, 

народжується від здатності бачити 

потенціал там, де інші не бачать  

Мужність Готовність пробувати, зазнавати невдачі та 

навчатися на шляху до створення чогось 

нового є так само важливим, як і пристрасть 

до успіху. Нічим не замінити бажання вести 

за собою, особливо коли те, чим ти 

займаєшся, є чимось новим та результат не 

є очевидним  

Рішучість Значущі зміни не є легкими. Це вимагає 

вміння долати, здавалося б, нездоланні 

перешкоди та вирішувати серйозні 

проблеми. У нас є завзятість, щоб зробити 

все необхідне, поки ми не досягнемо 

результатів, яких ми прагнемо  

Партнерство Немає більшої сили для змін, ніж команда 

людей, які особисто віддають себе один 

одному, і життя людей, яким ми прагнемо 

допомогти  

Відповідальність Кожна ініціатива або проект, який ми на 

себе беремо, оцінюється за єдиною 

значущою мірою: наскільки ефективно ми 

створюємо міцний і суттєвий прогрес в 

житті тих, кому ми служимо  

Допитливість Ми захоплені пошуком нових перспектив і 

запереченням застарілих припущень, тому 

що ми знаємо, ефективне керівництво 

вимагає безперервного навчання 
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Рис. Ж.1. Участь ЗВО-баз дослідження в заходах програми Enactus 

 

 

 

 

 

 

 



576 
 

Таблиця Ж.3 

Результати узагальнення світового досвіду навчання молоді підприємництву в деяких країнах 
Країна Цільова аудиторія в процесі 

навчання підприємництву 

Заходи з навчання підприємництву 

Бельгія Здобувачі вищої освіти 1) Реалізація ЗВО програм підготовки до підприємництва в контексті фахової підготовки; 2) 

виконання економічних проектів студентами, які опановують технічні, педагогічні й 

психологічні спеціальності; 3) захист магістерських кваліфікаційних робіт у формі 

симпозіуму; 4) співпраця ЗВО з промисловим сектором; 5) скорочення теоретичного 

лекційного компоненту освітніх програм й посилення практичного за рахунок тренінгів, 

семінарів, стажування, інтернатури; 6) наявність спільних магістерських програм для 

паралельного навчання; 7) спрямованість бакалаврської підготовки на засвоєння 

фундаментальних знань, тоді як магістерської – на поглибленому вивченні дисциплін, на 

формуванні навичок роботи у команді, здатності генерувати та реалізовувати ідеї, 

налагоджувати зв’язок між теоретичним й практичними програмними компонентами 

Учні загальноосвітніх шкіл 1) Розробка та виконання проектів на уроках; 2) опанування навчальних курсів, заснованих на 

реальній підприємницької діяльності або її моделюванні; 3) придбання безпосереднього 

досвіду роботи на підприємствах; 4) відповідна підготовка вчителів і учнів перед 

організацією власного міні-підприємства; 5) організація міні-підприємств з виробництва і 

надання товарів та послуг; 6) розробка системи фінансування шкільних міні-підприємств на 

державному рівні  

Студенти ЗВО 1) Співпраця ЗВО з професійними організаціями, державними установами та регулюючими 

органами; 2) залучаються роботодавців до розробки і оцінювання освітніх програм;  

Данія Абітурієнти ЗВО Можливість протягом року навчання у Вищій народній школі за спеціалізацією (спорт, 

туризм, іноземні мови і фотографія; музика і сценічне мистецтво; соціальні науки, педагогіка 

і журналістика) з метою профорієнтації перед вступом до ЗВО 

Німеччина Учні загальноосвітніх шкіл Підготовка до підприємництва здійснюється в межах навчання економіці 

Норвегія Учні молодшого шкільного 

віку 

Вивчення дисципліни «Домашня економіка» 

Учні середнього шкільного 

віку 

Вивчення дисципліни «Економіка» 

Учні старшого шкільного віку 1) Вивчення дисципліни «Економіка»; 2) опанування слюсарної, столярної та будівельної 

справи на відділенні професійної майстерності і два роки практики на підприємствах 
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Продовження таблиці Ж.3 
 Абітурієнти ЗВО Можливість протягом року навчання у Вищій народній школі за спеціалізацією (спорт, 

туризм, іноземні мови і фотографія; музика і сценічне мистецтво; соціальні науки, педагогіка 
і журналістика) з метою профорієнтації перед вступом до ЗВО 

США Учні загальноосвітніх шкіл 1) Концепція «Освіта для кар’єри» (Carer Education) є провідною ідеєю освіти; 2) 
встановлення зв’язків між школою і суб’єктами господарювання; 3) використання програм 
навчання підприємництву Junior Achievement 

Фінляндія Молодь країни 1) Дії Уряду Фінляндії спрямовані на те, щоб навчання підприємництву здійснювалося без 
відриву від виробництва і безкоштовно; 2) розробка і запуск проекту «Десятиліття 
підприємництва 1995-2005»: впровадження програм підприємницької освіти для дітей 
дошкільного та шкільного віку; випуск навчальних матеріалів на міждисциплінарній основі; 
3) досвід підприємництва визнається особливою компетентністю, яка може принести 
додаткові бали при працевлаштуванні;  4) підвищення кваліфікації вчителів; 5) включення 
підприємницької освіти в систему професійної підготовки вчителів та викладачів професійної 
освіти; 6) використання програм навчання підприємництву Junior Achievement і YEP; 7) 
співпраця навчальних закладів із підприємствами і асоціаціями у формі ознайомчих поїздок, 
зустрічей з власниками бізнесу та представниками компаній, створення спільних проектів  

Діти дошкільного віку та 
молодшого шкільного віку 

1) Реалізація принципу «загальна громадянська позиція і підприємництво»; 2) розвиток 
підприємницьких якостей особистості, культури відносин в діловій сфері, розуміння 
підприємницької діяльності в умовах функціонування суспільства 

Діти середнього шкільного 
віку 

Розвиток навички брати на себе відповідальність; формування ініціативності, вміння 
вирішувати проблеми, відстоювати власну думку  

Діти старшого шкільного віку 1) Організація практичних занять з підприємництва і формування особистого досвіду 
учасників; 2) реалізація принципу «активна громадянська позиція і підприємництво»; 3) 
розвиток компетентностей, необхідних для участі в політичній, соціально-економічній 
діяльності та культурному житті різних верств суспільства  

Здобувачі професійної освіти 1) Компонент навчання підприємництву в освітніх програмах є або обов’язковим, або як 
компонент за вибором; 2) освітніми програмами передбачено до 20 тижнів навчання на 
робочому місці; 3) існує можливість отримання спеціалізованих підприємницьких 
кваліфікацій 

Здобувачі вищої освіти 1) Навчання підприємництву зорієнтоване на створення інноваційних продуктів, які 
дозволяють домогтися активізації бізнесу; 2) організація консультацій, які мотивують до 
підприємницької діяльності; 3) розвиток співпраці з науковими парками, технопарками, 
бізнес-інкубаторами; 4) особисті навчальні плани студентів, виконані в процесі навчання 
дипломні роботи, зорієнтовані на затребуваність в майбутній трудовій діяльності 
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Продовження таблиці Ж.3 
Франція Учні загальноосвітніх шкіл 1) Прийняття програми «Освіта майбутнього» (1985 р.) для забезпечення якісної економічної 

освіти; 2) вивчення основ економічних знань із молодшого шкільного віку; 3) участь 
компаній та підприємств у підготовці до підприємництва; 4) розвиток шкільного 
кооперативного руху на основі ідей С. Френе як окремого педагогічного руху 

Швеція Учні загальноосвітніх шкіл 1) Розробка і реалізація Національної програми з навчання підприємництву та Національної 
стратегії з підприємництва в сфері освіти; 2) проведення огляду системи освіти з питання 
навчання підприємництву; 3) підвищення кваліфікації вчителів; 4) програма «Спалахи геніїв» 
та ознайомчі поїздки на підприємства для учнів молодшого шкільного віку; 5) програма 
«Винаходь!» для учнів середнього шкільного віку; 6) виконання проектів в межах моделі 
співробітництва шкіл та бізнес-структур SFEE для учнів старшого шкільного віку 

Здобувачі професійної освіти 1/3 навчального часу в освітніх програмах відведена на навчання безпосередньо на робочому 
місці  

Здобувачі вищої освіти 1) Наявність освітніх програм, спрямованих на навчання підприємницькій діяльності; 2) 
функціонування бізнес-інкубаторів у всіх ЗВО; 3) можливість вибору спецкурсу з 
підприємництва та інновацій 

Китай Молодь країни 1) Впровадження розробленої Міжнародною організацією праці освітньої програми «Знай 
про бізнес»; 2) розробка і впровадження «Національного проекту системи навчання 
підприємців»; 3) започаткування діяльності по всій країні системи стартап-майданчиків; 4) 
проведення за рахунок державних коштів Національного конкурсу стартапів; 5) виділення 
державних коштів на викуп 60% стартапів, представлених на національному конкурсі; 
6) функціонування мережі Центрів виробничої підтримки малого та середнього 
підприємництва для консультування і надання допомоги в просуванні розробленого 
продукту; 7) організація підготовки до підприємництва студентів неекономічних 
спеціальностей; 8) переважання вузькопрофільних програм навчання підприємництву  

Узагальнення досвіду навчання підприємництву в деяких країнах на пострадянському просторі 
Республіка 
Білорусь 

Молодь країни 1) Впровадження методу «Навчання дією» на основі компетентнісного і діяльнісного підходів 
як концептуального підходу до організації бізнес-освіти; 2) створення на базі ЗВО хабів з 
навчання підприємництву; 3) організація діяльності в межах хабів «StartUp-шкіл» і Центрів 
бізнес-освіти; 4) введення в освітній процес навчальних дисциплін за програмами, 
розробленими представниками суб’єктів господарювання; 5) проведення виїзних навчальних 
занять на базі суб’єктів господарювання; 6) організація літніх тематичних табірних змін; 7) 
започаткування мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів для запуску молодіжних 
StartUpів; 8) проведення загальнонаціонального конкурсу «Стартап року»; 9) проведення 
олімпіад, конкурсів, ярмарків і форумів підприємницької тематики; 10) імплементація 
міжнародного досвіду навчання молоді підприємництву 
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Закінчення таблиці Ж.3 
Російська 

Федерація 

Молодь країни 1) Впровадження практико-орієнтованої парадигми шкільної освіти, заснованої на 

компетентнісному і діяльнісному підходах, та створення економічного практико-

орієнтованого освітнього середовища; 2) організація тематичних семінарів для педагогів за 

участю представників ділових кіл і влади; 3) застосування інтерактивних технологій і 

проектного навчання; 4) створення інтернет-контенту типу «Малий бізнес …» на сайтах міст 

з виділенням спеціальної рубрики «Молодіжне підприємництво»; 5) започаткування циклу 

телевізійних освітніх програм типу «Уроки малого підприємництва»; 6) запровадження 

безкоштовної освітньої програми бізнес-уікендів з молоддю; 7) організація літніх тематичних 

табірних змін; 8) започаткування мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів для 

запуску молодіжних StartUpів; 9) проведення олімпіад, конкурсів, ярмарків і форумів 

підприємницької тематики; 10) імплементація міжнародного досвіду навчання молоді 

підприємництву 

Діти старшого шкільного віку 1) Введення теоретичних відомостей про підприємництво до програм шкільних дисциплін; 

2) запровадження профільного навчання 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Додаток И 

Таблиця И.1 
Розподіл намірів українців щодо започаткування власного бізнесу у 

2016-2018 рр. по регіонах  
Регіон 
країни 

Показник 
бажання 

розпочати свій 
бізнес, % 

Падіння показника 
бажання розпочати 

свій бізнес у 
порівнянні з 2013-

2015 рр. 

Готовність 
займатись 
власною 

справою, % 

Стійкість намірів 
відкрити і вести 

власний бізнес, % 

Центр 18 -8 17 24 

м. Київ 12 -19 20 16 

Схід 27 -8 12 28 

Захід 23 -19 21 29 
Північ 21 -9 15 38 

Південь 9 -11 7 9 

Складено автором за (AGER, 2018) 

Таблиця И.2 
Порівняльна структура внутрішніх чинників, які впливають на дух 

підприємництва в країні  
Внутрішні чинники На думку населення України, % На думку 

населення 
різних країн 

світу, % 

На думку 
населення 

країн ЄС, % 
в цілому жінок чоловіків 

Спроможність 
генерації бізнес-ідей 

10 10 10 52 47 

Готовність до ризику 7 6 9 47 41 
Готовність 

приділяти бізнесу 
час 

10 9 12 57 53 

Доступність 
стартового капіталу 

5 4 7 38 31 

Дієвість сфер 
можливої підтримки 

14 13 15 64 62 

 
Складено автором за (AGER, 2018) 

Таблиця И.3  

Порівняльна структура сприйняття дієвості сфер  можливої підтримки 
підприємництва в країні  

Сфери можливої підтримки На думку 
населення 
України, % 

На думку 
населення різних 

країн світу, % 

На думку 
населення країн 

ЄС, % 
Наявність бізнес-ідей 7 13 13 

Ефективний маркетинг 7 18 15 

Дієва система організаційного 
менеджменту 

5 15 13 

Доступність фінансування 9 23 23 

Простота у вирішенні 
адміністративних питань 

6 20 24 

Складено автором за (AGER, 2018) 
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Таблиця И.4 

Класифікація підприємницьких якостей за сферами діяльності 

підприємця 
Підприємницькі 

якості 
Потенціал реалізації якостей за сферами діяльності 

Організаційні якості 

підприємливість раціональне використання ресурсів 

ініціативність  здатність працювати в команді та організовувати командну роботу  

ризикованість здатність до прояву ініціативи задля реалізації власних проектів  

рішучість  планування діяльності з просування товарів та послуг 

активність планування видів робіт у часі та просторі 

самостійність організація договірної та переговорної діяльності 

Якості творчого характеру 

креативність прояв творчого підходу при розробці брендів, реклами, PR-заходів 

евристичність створення (пошук) інноваційних товарів і послуг 

інноваційність  розробка стратегій з просування товарів і послуг та забезпечення 
існування суб’єкта на ринку 

винахідливість організація і забезпечення франдрайзингу 

Комунікативні якості 

контактність створення іміджу, прояв презентаційних здібностей 

комунікабельність здатність викликати прихильність до себе, впливати на оточуючих; 
відпрацювання позитивної атракції з боку партнерів і споживачів 

товариськість дотримання норм підприємницької культури (ділового 
спілкування, етикету), що дозволяє встановлювати ділові контакти 

презентабельність вміння вирішувати спори, долати заперечення, проявляти 
толерантність 

Управлінські якості 

лідерство особиста успішність 

авторитетність здатність керувати групою осіб 

впевненість в собі спроможність до делегування повноважень 

принциповість організація виробничих процесів 

відповідальність реалізація підприємницької тактики в повсякденному житті 

Складено автором за матеріалами дослідження 
 

Таблиця И.8 
Концепція навчання CDIO як підґрунтя для підготовки майбутніх 

фахівців в Україні до підприємницької діяльності 
Показник Значення показника 

в натуральному 
вираженні, од. 

у відносному 
вираженні, % 

Загальна кількість запатентованих розробок 298 100 

в т. ч. запатентовані розробки студентів і викладачів 
ЗВО 

108 36,24 

в т. ч. для важкої промисловості 22 7,38 

в т. ч. для транспортної галузі 29 9,73 
в т. ч. для сільського господарства 23 7,72 

в т. ч. для харчової та переробної промисловості 7 2,35 

в т. ч. для медичної галузі 19 6,38 
в т. ч. інноваційні товари і послуги споживчого 
призначення 

8 2,68 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця И.5 

Компетентності, пов’язані із підприємницькою діяльністю в сфері 

обслуговування 
Групи 

компетентностей 

Види і характеристика компетентностей 

Загальні  Інструментальні (здатність до аналізу й синтезу), системні 

(здатність до навчання, здатність до застосування знань на 

практиці) 

Комунікативні Міжособистісні (здатність спілкуватися з експертами інших 

галузей, здатність працювати в міжнародному середовищі, 

прихильність до етичних цінностей); ключові (мовна 

компетентність; цифрова компетентність) 

Галузеві Інструментальні (базові загальні знання, ґрунтовні базові 

професійні знання) 

Організаційні Інструментальні (здатність до організації та планування), 

міжособистісні (спроможність роботи в команді), системні 

(здатність працювати самостійно) 

Управлінські Інструментальні (здатність до розв’язання проблем, спроможність 

прийняття рішень), системні (здатність адаптуватися до нових 

ситуацій, лідерство) 

Проектні Системні (навички розроблення та управління проектами, турбота 

про якість, ініціативність); ключові (інноваційність, 

підприємливість) 

Рефлексивні Міжособистісні (здатність до критики і самокритики), системні 

(прагнення до успіху) 

Професійні Навички вирішення стандартних професійних завдань; здатність 

оцінювати конкурентоспроможність та ступінь ризику 

Складено автором за матеріалами дослідженння 
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Таблиця И.6 

Поняття «комунікативна компетентність» в дослідженнях науковців  
П. І. Б. 

науковця 

Трактування науковцем поняття «комунікативна компетентність 

С. Архипова Комунікативна компетентність це інтегральний показник особистісного 

розвитку, фактор самоактуалізації, що стимулює самореалізацію 

особистості 

Н. Бутенко Комунікативна компетентність розглядається як здатність встановлювати 

і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; це сукупність знань, 

умінь і навичок, що включають: функції, види і засоби спілкування; види 

слухання; форми і методи ділової взаємодії; технології та прийоми впливу 

на людей; здатність до генерування ідей; навички самопрезентації та 

реалізації стратегії успіху 

Н. Волкова Складовими комунікативної компетентності є комунікативні знання 

(узагальнений досвід людства в комунікативній діяльності, відображення 

у свідомості людей комунікативних ситуацій у їх причинно-наслідкових 

зв’язках і відношеннях), вміння (комунікативні дії, засновані на 

ґрунтовній теоретичній і практичній підготовленості, що дають творчо 

використовувати комунікативні знання) й здібності (здатності до 

спілкування з іншими людьми) 

Л. Кайдалова Комунікативна компетентність – це сукупність знань, умінь, навичок і 

здібностей, внутрішніх ресурсів та якостей; це особистісна якість, що 

передбачає здатність взаємодії з іншими людьми та інформованість 

фахівця про цілі, сутність, структуру, засоби, особливості спілкування, 

володіння комунікативними вміннями та навичками  

Л. Лєпіхова Комунікативна компетентність – це комплекс когнітивних здібностей 

особистості, спрямованих на пізнання партнерів спілкування та 

психологічних особливостей процесу комунікації в цілому 

Є. Мельник Комунікативна компетентність – це вміння людини організовувати 

міжособистісний простір в процесі спілкування з іншими 

М. Міщук  Комунікативна компетентність передбачає сформованість відповідних 

умінь і якостей фахівця, які сприяють ефективній взаємодії з іншими 

суб’єктами виробничого процесу  та здатність вирішувати продуктивні 

завдання у процесі спілкування та міжособистісної взаємодії; вона 

будується на знаннях та чутливому досвіді, що дають змогу орієнтуватись 

у ситуаціях професійного спілкування, розуміти мотиви, стратегії 

поведінки людини  

Л. Петровська У широкому розумінні комунікативну компетентність можна розглядати 

як компетентність людини в міжособистісному прийнятті, комунікації та 

взаємодії 

С. Петрушин Комунікативна компетентність є складною організацією, до якої входять 

знання, уміння, установки та досвід міжособистісного спілкування; це 

система внутрішніх засобів регуляції комунікативних дій як 

орієнтованість у спілкуванні, що заснована на знаннях та чуттєвому 

досвіді спілкування 

В. Приходько Комунікативна компетентність – це здатність ефективно говорити й 

слухати під час спілкування, налагоджувати комунікативний контакт з 

іншими людьми; орієнтуватися в особливостях партнера в спілкуванні; 

спостерігати, розуміти та застосовувати невербальну мову; запобігати та 

долати перепони у взаєморозумінні 

Складено автором  
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Таблиця И.7 

Результати узагальнення пошуків структури підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування 
Автор запропонованої 

структури 

Підстави виділення елементів структури Структура компетентності 

Ю. Білова Особистісні характеристики підприємця 1) Мотиваційно-ціннісний компонент 

2) Когнітивний компонент 

3) Діяльнісний компонент 

4) Емоційно-вольовий компонент 

Н. Бондар Особистісні характеристики підприємця 1) Когнітивний компонент 

2) Діяльнісний компонент 

3) Мотиваційно-ціннісний компонент 

4) Особистісний компонент 

Т. Волошина та ін. Домінантні напрямки діяльності 

підприємця 

1) Організаційна складова 

2) Творча складова 

3) Комунікативна складова 

4) Управлінська складова 

В. Демидов Особистісні характеристики підприємця 1) Інтелектуальний блок 

2) Комунікативний блок 

3) Мотиваційно-вольовий блок 

Інші дослідники 

(Г. Назаренко, Ван Хуей, 

Джи Ючао та ін.) 

Особистісні характеристики підприємця 1) Особистісно-вольовий компонент 

2) Інформаційно-когнітивний компонент 

3) Організаційно-комунікативний компонент 

4) Інноваційно-комерційний компонент 

Ю. Маслєшова Стратегії поведінки підприємця 1) Мотиваційно-цільовий компонент 

2) Змістовий компонент 

3) Регулятивний компонент 

Г. Матукова Специфіка підприємницької діяльності 1) Функціонально-діяльнісний блок 

2) Комунікативно-продуктивний блок 

3) Особистісно-поведінковий блок 

Н. Масюк, Т. Конюхова й 

В. Чєчко 

Особистісні характеристики підприємця 1) Інформаційна, комунікативна, проектна компетентності 

2) Професійно значущі якості 
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Закінчення таблиці И.7 
Д. Мєщєряков «Блоки» проблем, які розв’язує 

підприємець 
Перший «Блок»: компетентність у прояві ознак підприємницької 
діяльності 
Другий «блок»: професійна компетентність 

Структура професійної компетентності 
за В. Ягуповим 

1) Ціннісно-мотиваційний компонент (професійна позиція) 
2) Когнітивний компонент (система знань) 
3) Праксеологічний компонент (система практичних навичок) 
4) Професійно важливі якості 
5) Професійна суб’єктність фахівця 

Складено автором за результатами дослідження 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Опис концептуальної моделі EntreComp (Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016)  
Сфери Компетентність Підказки Дескриптори 

1
. 

Ід
еї

 т
а
 м

о
ж

л
и

в
о
ст

і 

1.1 Виявлення 
можливостей 

Використовуйте свою уяву і здібності, щоб 
визначити можливості для створення певної 
цінності 

1) Визначте можливості та скористайтесь ними для 
створення цінності в соціальному, культурному та 
економічному середовищі;  
2) Визначте потреби і проблеми, які потрібно 
вирішити;  
3) Встановіть нові зв’язки і зведіть разом розкидані 
складові середовища, щоб створити можливості для 
створення цінності  

1.2 Креативність Розвивайте креативні та змістовні ідеї  1) Розвивайте варіанти ідей і можливостей створення 
цінностей, зокрема, ліпші рішення для наявних та 
нових викликів;  
2) Досліджуйте і експериментуйте з інноваційними 
підходами;  
3) Поєднуйте знання та ресурси для досягнення цінних 
результатів 

1.3. Бачення Працюйте, керуючись своїм баченням 
майбутнього 

1) Уявляйте майбутнє;  
2) Розвивайте своє бачення і втілюйте ідеї у дії;  
3) Візуалізуйте майбутні сценарії для ліпшого 
керування діями 

1.4 Оцінювання ідей Максимально використовуйте ідеї та можливості  1) Оцініть, чого варта окрема цінність у соціальному, 
культурному й економічному плані;  
2) Визначте, який потенціал має ідея для створення 
цінності; 
3) Ідентифікуйте належні способи максимального 
використання ідеї для створення цінності 

1.5 Етичне та 
обґрунтоване 
мислення 

Оцінюйте наслідки і вплив ідей, можливостей і 
дій 

1) Оцініть наслідки ідей, які приносять цінність, і 
вплив підприємливої дії на цільову групу, ринок, 
суспільство і середовище;  
2) Поміркуйте, наскільки обґрунтованими є 
довготермінові соціальні, культурні та економічні цілі, 
а також курс обраних дій;  
3) Дійте відповідально 
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 Продовження таблиці К.1 

2
. 

Р
ес

у
р

си
 

2.1 Самосвідомість і 
самоефективність 

Вірте у себе і продовжуйте розвиватись  1) Розмірковуйте про свої потреби, прагнення та 
бажання на короткий, середній та тривалий термін;  
2) Визначте та оцініть свої особисті та групові сильні 
й слабкі сторони;  
3) Вірте у свою здатність впливати на хід подій, 
незважаючи на непевність, затримки та тимчасові 
поразки 

2.2 Мотивація і 
наполегливість 

Не втрачайте концентрації і не здавайтесь  
 

1) Майте твердий намір втілити ідеї в дії і 
задовольнити свою потребу в успіху;  
2) Будьте готові до терпіння і намагайтесь досягнути 
свої довготермінові особисті чи групові цілі;  
3) Будьте гнучкими щодо тиску, несприятливих умов 
та тимчасових поразок 

2.3 Мобілізація 
ресурсів 

Зберіть необхідні Вам ресурси і керуйте ними  
 

1) Отримайте матеріальні, нематеріальні та цифрові 
ресурси, необхідні для втілення ідей в дії, і керуйте 
ними;  
2) Максимально скористайтесь обмеженими 
ресурсами;  
3) Розвивайте компетентність, необхідну для будь-
якого етапу, зокрема, технічну, юридичну, податкову 
та цифрову, і керуйте нею 

2.4 Фінансова та 
економічна 
грамотність 

Розвивайте фінансові та економічні «ноу-хау»  1) Оцініть вартість втілення ідеї в діяльність зі 
створення певної цінності;  
2) Плануйте, запроваджуйте та регулярно оцінюйте 
фінансові рішення;  
3) Керуйте фінансами, щоб пересвідчитися в тому, що 
діяльність зі створення певної цінності може тривати 
довгий час 

2.5. Мобілізація інших 
осіб 

Надихайте інших, викликайте у них ентузіазм і 
залучайте до справи 

1) Надихайте відповідні зацікавлені сторони та 
викликайте у них ентузіазм; 
2) Здобудьте підтримку, необхідну для досягнення 
важливих результатів; 
3) Демонструйте ефективне спілкування, переконання, 
вміння вести переговори та лідерські здібності 
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Закінчення таблиці К.1 

3
. 

Т
р

а
н

сф
о
р

м
а
ц

ія
 в

 д
ії

 

3.1 Ініціативність Дійте  1) Започатковуйте процеси, які створюють цінність;  

2) Приймайте виклики;  

3) Незалежно дійте і працюйте над досягненням цілей, 

не відходьте від своїх намірів і виконуйте заплановані 

завдання  

3.2 Планування та 

управління 

Ставте пріоритети, організовуйте та проводьте 

послідуючий контроль 

1) Ставте довго-, середньо- та короткострокові цілі;  

2) Визначайте пріоритети і плани дій;  

3) Адаптуйтесь до непередбачених змін  

3.3 Долання бар’єрів, 

пов’язаних із 

неоднозначністю, 

невизначеністю та 

ризиками 

Приймайте рішення стосовно непевності, 

двозначності та ризику 

1) Приймайте рішення, коли результат такого рішення 

непевний, коли доступна неповна чи двозначна 

інформація або коли є ризик неочікуваних результатів; 

2) У межах створення цінності структуровано 

оцінюйте та порівнюйте ідеї та прототипи з ранніх 

етапів для зменшення ризиків поразки; 

3) Вирішуйте мінливі ситуації негайно і гнучко 

3.4 Співпраця з 

іншими особами 

Створюйте команду, співпрацюйте і гуртуйте 

довкола себе людей 

1) працюйте разом і співпрацюйте з іншими з метою 

розвитку ідей та втілюйте ідеї в дії; 

2) Гуртуйте довкола себе людей; 

3) Вирішуйте конфлікти і позитивно сприймайте 

конкуренцію 

3.5 Навчання через 

досвід 

Вчіться в процесі діяльності 1) Використовуйте будь-яку ініціативу для створення 

цінності як можливість чогось навчитися; 

2) Вчіться разом з іншими, включаючи і колег, і 

наставників; 

3) Міркуйте і вчіться і з успіху, і з поразки (як власної, 

так і інших) 
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Таблиця К.2 

Рамка EntreComp як всеохопний інструмент (Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016)   
Сфера Компетентність Рівні майстерності 

Основний  Середній Вищий 

1
. І

д
еї

 т
а
 м

о
ж

л
и

в
о
ст

і 

 

Виявлення 
можливостей 

Учні (студенти) можуть знайти 
можливості для генерування 
цінності для інших  

Учні (студенти) можуть 
розпізнати можливості для 
задоволення потреб, які ще не 
були задоволені 

Учні (студенти) можуть скористатися 
можливостями, сформувати їх у 
відповідь на виклики та створити 
цінність для інших 

Креативність Учні (студенти) можуть 
розвивати численні ідеї щодо 
створення цінності для інших 

Учні (студенти) можуть 
перевіряти та вдосконалювати 
ідеї щодо створення цінності для 
інших 

Учні (студенти) можуть 
трансформувати ідеї в рішення щодо 
створення цінності для інших 

Бачення Учні (студенти) можуть 
уявляти бажане майбутнє 

Учні (студенти) можуть будувати 
натхненне бачення, що залучає 
інших до діяльності 

Учні (студенти) можуть 
використовувати своє бачення для 
керування процесом прийняття 
стратегічних рішень 

Оцінювання ідей Учні (студенти) можуть 
зрозуміти і оцінити цінність 
ідей 

Учні (студенти) розуміють, що 
ідеї можуть мати різну цінність, 
тому їх можна використовувати 
по-різному 

Учні (студенти) можуть розвивати 
стратегії для максимального одержання 
цінності від генерованої ідеї 

Етичне та 
обґрунтоване 
мислення 

Учні (студенти) можуть 
розпізнати вплив свого вибору і 
поведінки всередині спільноти 
та у суспільному середовищі 

Приймаючи рішення, учні  
(студенти) керуються етикою та 
обґрунтованістю 

Учні (студенти) діють, щоб 
пересвідчитися у досягненні своїх 
етичних та обґрунтованих цілей  
 

2
. 

Р
ес

у
р

си
  

 

Самосвідомість та 
самоефективність 

Учні (студенти) покладаються 
на власну здатність генерувати 
цінність для інших 

Учні (студенти) можуть 
максимально скористатися своїми 
сильними та слабкими сторонами 

Учні (студенти) можуть компенсувати 
свої слабкі сторони, об’єднуючись з 
іншими та розвиваючи свої сильні 
сторони  

Мотивація і 
наполегливість 

Учні (студенти) бажають 
створювати цінність для інших, 
одержуючи при цьому 
задоволення  

Учні (студенти) готові докладати 
зусиль і використовувати ресурси 
для створення цінності, 
одержуючи задоволення 

Учні (студенти) продовжують 
створювати цінність, незважаючи на 
перешкоди, реалізуючи свою 
пристрасть й одержуючи задоволення 

 



590 
 

Закінчення таблиці К.2 
 Мобілізація 

ресурсів 
Учні (студенти) можуть 
знаходити і відповідально 
використовувати ресурси 

Учні (студенти) можуть збирати 
різні типи ресурсів і керувати 
ними для створення цінності для 
інших 

Учні (студенти) можуть визначити 
стратегії мобілізації ресурсів, 
необхідних для генерування цінності 
для інших 

Фінансова та 
економічна 
грамотність  

Учні (студенти) можуть скласти 
бюджет простого виду 
діяльності  

Учні (студенти) можуть знайти 
можливості фінансування і 
керувати бюджетом своєї 
діяльності зі створення цінності 

Учні (студенти) можуть скласти план 
фінансової стабільності для діяльності 
зі створення цінності 

Мобілізація інших 
осіб 

Учні (студенти) можуть чітко та 
з ентузіазмом висловлювати 
свої ідеї 

Учні (студенти) можуть 
переконувати, залучати до 
діяльності та надихати інших осіб 
на діяльність зі створення цінності 

Учні (студенти) можуть надихати 
інших та залучати їх до своєї команди 
для створення цінності  

3
. 

Т
р

а
н

сф
о
р

м
а
ц

ія
 в

 д
ії

  

 Ініціативність Учні (студенти) готові зробити 
спробу вирішити проблеми, які 
виникають у їхньої спільноти 

Учні (студенти) можуть ініціювати 
діяльність зі створення цінності  

Учні (студенти) можуть шукати 
можливості брати на себе ініціативу 
задля створення цінності або її 
збагачення 

Планування та 
управління  

Учні (студенти) можуть 
визначити цілі простої 
діяльності зі створення цінності 

Учні (студенти) можуть скласти 
план дій, що визначає пріоритети і 
етапи, важливі для досягнення 
їхніх цілей 

Учні (студенти) можуть 
вдосконалювати пріоритети і плани 
задля пристосування до мінливих умов 

Долання бар’єрів, 
пов’язаних із 
неоднозначністю, 
невизначеністю та 
ризиками 

Учні (студенти) не бояться 
робити помилки, пробуючи 
щось нове 

Учні (студенти) можуть оцінити 
переваги і ризики альтернативних 
варіантів і зробити вибір, що 
виражає їхні преференції 

Учні (студенти) можуть оцінити ризики 
і прийняти рішення, незважаючи на 
непевність та двозначність 

Співпраця з 
іншими 

Учні (студенти) можуть 
працювати у команді для 
створення цінності 

Учні (студенти) можуть 
працювати разом з широким 
колом осіб і груп для створення 
цінності  

Учні (студенти) можуть формувати 
команду і мережі, ґрунтуючись на 
потребах своєї діяльності зі створення 
цінності  

Навчання через 
досвід 

Учні (студенти) можуть 
усвідомити, чому саме вони 
навчились, беручи участь у 
діяльності зі створення цінності  

Учні (студенти) можуть міркувати, 
оцінювати свої досягнення та 
поразки і вчитися на них 

Учні (студенти) можуть покращити 
свою здатність створювати цінність, 
спираючись на свій попередній досвід і 
взаємодію з іншими 
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Таблиця К.3 
Модель розвитку підприємливості за рівнями створення цінності (модель поступу EntreComp) 

(Bacigalupo, Kampylis, Punie, Van den Brande, 2016)   
Основний рівень Середній рівень Вищий рівень Експертний рівень 

Покладання на підтримку 
інших 

Розвиток незалежності Відповідальність Керування зміною, інновацією та 
зростанням 

Під 
безпосередні
м наглядом 

Зі зменшеною 
підтримкою з 
боку інших, 

деякою 
автономією і 

спільно з 
колегами 

Самостійно і 
спільно з колегами 

Прийняття і 
розподіл 
певних 

обов’язків 

Під 
керівництвом і 

спільно з 
іншими 

Відповідаль
ність за 

рішення та 
співпраця з 

іншими 

Прийняття 
відповідальнос
ті за внесок у 

складні 
розробки у 

певній сфері 

Значний внесок у 
розробку у певній 

сфері 

Виявляти Досліджувати Експериментувати Наважуватися Вдосконалювати Посилювати Розширювати Трансформувати 

Рівень 1 в 
основному 
сфокусований 
на виявленні 
якостей, 
потенціалу, 
інтересів та 
бажань. Він 
зосереджений 
на виявленні 
різних типів 
проблем та 
потреб, які 
можна 
вирішити 
творчо, і на 
розвитку 
особистих 
умінь та 
установок 

Рівень 2 
зосереджений 
на вивченні 
різних 
підходів до 
проблем, 
концентрації 
на 
різноманітті й 
розвитку 
соціальних 
умінь та 
установок 

Рівень 3 
зосереджений на 
критичному 
мисленні й 
експериментуванні 
зі створенням 
цінності 
(наприклад, через 
практичний досвід 
підприємництва)  
 

Рівень 4 
сфокусований 
на втіленні 
ідей в дії «в 
реальному 
житті» і на 
відповідально
сті за них  
 

Рівень 5 
сфокусований на 
вдосконаленні  
умінь втілювати 
ідеї в дії, 
посиленні 
відповідальності 
за створення 
цінностей та 
розвиток знань 
про 
підприємливість  

Рівень 6 
сфокусовани
й на 
співпраці з 
іншими, 
використанн
і наявних 
знань для 
генерування 
цінностей; 
реагуванні 
на складніші 
виклики  

Рівень 7 
сфокусований 
на 
компетентност
ях,необхідних 
для реагування 
на складні 
виклики 

Рівень 8 
сфокусований на 
нових викликах 
шляхом 
отримання нових 
знань, 
досліджень, 
розвитку та 
інноваційних 
здібностей для 
досягнення 
майстерності і 
трансформування 
того, як робити 
певні речі 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Поняття і сутність педагогічних умов 
Дослідник Розуміння дослідником поняття і сутності педагогічних умов 

А. Алексюк, 

А. Аюрзанайн, 

П. Підкасистий 

 

Чинники, що впливають на процес досягнення мети, при цьому поділяють їх на: зовнішні (позитивні відносини 

викладача і студента; об’єктивність оцінки навчального процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо) та 

внутрішні (індивідуальні властивості студентів, тобто стан здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, 

мотивація тощо)  

О. Ангеловський До педагогічних умов можна віднести ті, які створюються в освітньому процесі свідомо й повинні забезпечувати 

найефективніший перебіг цього процесу  

С. Архангельський Співвідносить поняття педагогічних умов з середовищем, у якому професійні вміння формуються і розвиваються  

Л. Базиль Комплекс взаємопов’язаних чинників, цілісною дією яких забезпечуються позитивні перетворення в індивідуально-

особистісній, освітньо-середовищній, координаційно-управлінській площинах  

А. Бахов Під педагогічними умовами розуміє комплекс взаємодіючих заходів навчально-виховного процесу, спрямований на 

формування певної компетентності та забезпечує перехід на більш високий рівень її сформованості  

К. Біктагіров Педагогічними умовами вважає обставини, при яких компоненти навчального процесу (зміст, викладання й учіння) 

подані в найкращому взаємозв’язку та створюють атмосферу плідної співпраці між викладачем і студентами, що 

забезпечує плідне викладання і керівництво навчальним процесом, а студентам – успішне навчання  

Н. Боритко Педагогічна умова – це зовнішня обставина або фактор, в тій чи іншій мірі свідомо сконструйовані педагогом, що 

мають істотний вплив на перебіг педагогічного процесу, і які припускають, але не гарантують певний результат 

процесу  

Т. Вдовичин У довідковій літературі надаються різні тлумачення поняття «умова», які мають багато спільного. У Філософському 

енциклопедичному словнику зазначено, що умова – філософська категорія, в якій відображаються універсальні 

відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. У Тлумачному словнику сучасної української 

мови під поняттям «умова» розуміються необхідні обставини, що сприяють чомусь; обставини, особливості реальної 

дійсності, за яких здійснюються зміни; необхідні обставини, що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-

небудь або сприяє чомусь; фактор, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник. Умови є сукупністю факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, які ймовірно впливають на розвиток конкретного психічного явища, 

причому цей вплив опосередкований активністю самої особистості, групи людей.  
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Продовження таблиці Л.1 

 На шляху вибору педагогічних умов постають суперечності між: неповною визначеністю конкретних вимог, що 
стосується підготовки майбутніх фахівців у нормативних документах, та реальною потребою у висококваліфікованих 
кадрах, які є компетентними в певній галузі; неузгодженістю нормативних вимог щодо формування компетентності у 
студентів та необхідністю розробки чітких орієнтирів організації навчання у  

Т. Волошина та ін. Визначають педагогічні умови як сукупність заходів, що застосовуються в освітньому процесі та повинні забезпечити 
досягнення студентами необхідного рівня сформованості підприємницьких якостей  

В. Ворона Педагогічні умови є сукупністю об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і матеріально-просторового 
середовища, спрямованих на рішення поставлених завдань, та класифікуються як  комплекс об’єктивних зовнішніх 
організаційних, дидактичних, методичних і комунікативних заходів, реалізація яких розвиває і спонукає інтерес до 
професійної діяльності  

А. Галєєва Під педагогічною умовою розуміє зовнішню (або внутрішню) в тій чи іншій мірі свідомо сконструйовану обставину, 
що істотно впливає на педагогічний процес  

Г. Голубова Педагогічні умови – це особливості організації навчально-виховного процесу, які детермінують результати 
виховання, освіти та розвитку особистості; забезпечують цілісність навчання та виховання; сприяють всебічному 
гармонійному розвитку особистості студентів та створюють сприятливі можливості для виявлення і розвитку їх 
обдарованості  

Р. Гурова ПІД «умовою» в педагогічному смислі розуміє все те, від чого залежить інше; середовище, обстановку, у якій 
перебувають і без якої не можуть існувати предмети, явища  

В. Журавльов За результатами власного дослідження позиціонує такі педагогічні умови: осмислення і прийняття соціального 
замовлення та формулювання відповідної мети навчання підприємництву; орієнтація студентів у цінностях 
підприємницької діяльності; встановлення партнерських відносин між студентами і педагогами; розвиток діалогічної 
форми відносин у процесі навчання (цитовано за М. Ткаченком)  

С. Кожушко Сутність категорії «умови» полягає в тому, що це стабільні обставини, які оточують об’єкт та задають характер 
впливу на нього; ставлення предмета до явищ, які його оточують, без яких його існування неможливе. Діалектика 
взаємозв’язку факторів і умов формування компетентності майбутніх фахівців така, що у відкритій системі (якою є 
освітній та виховний простір ЗВО) перші безпосередньо впливають на цей процес, їх вплив виявляється суттєвим і 
визначальним, інші – опосередковано, їх вплив не такий суттєвий через те, що представлений розмаїттям можливих 
варіацій  

А. Литвин, 
О. Мацейко 

Комплекс спеціально спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-
виховного процесу й особистісні параметри всіх його учасників, що забезпечують цілісність навчання та виховання в 
інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу відповідно до вимог суспільства та запитів ринку праці, 
сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості та створюють сприятливі можливості для виявлення її 
задатків, врахування потреб і формування загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій, 
загальних і професійних компетенцій» (цитовано за М. Ткаченком)  
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Продовження таблиці Л.1 

В. Манько Педагогічні  умови визначає як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 

функціонування, яка забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним 

критеріям оптимальності  

А. Я. Найн Під педагогічними умовами розуміють сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-

просторового середовища, спрямованих на вирішення порушених у педагогіці завдань  

О. Новіков Визначає поняття «педагогічні умови» як обставини процесу навчання і виховання, які забезпечують досягнення 

заздалегідь поставлених педагогічних цілей  

О. Пєхота Під педагогічними умовами розуміє категорію, що визначається як система певних форм, методів, матеріальних умов, 

реальних ситуацій, котрі об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення конкретної 

педагогічної мети  

А. Плєшакова Однією з методологічних основ вивчення педагогічних умов є відоме положення системного аналізу про те, що 

система не може функціонувати і розвиватися без істотних і необхідних умов, сукупність яких називається 

середовищем системи. Це положення збігається з висновками Ю. Бабанського, який відзначав, що будь-яка 

педагогічна система може успішно функціонувати тільки за дотримання відповідних умов. Умови являють собою 

середовище, в якому явище або процес виникають, існують і розвиваються; при цьому умови самі піддаються їх 

впливу. Під умовами розуміються такі відносини предмета до навколишніх явищ, без яких він виникнути й існувати 

не може. Зовнішні умови, впливаючи на процес становлення особистості, переломлюються через внутрішній зміст, й 

кінцевий результат впливу визначається не окремо взятими причинами, а їх сукупністю та знаходиться в тісному 

зв’язку із усіма зовнішніми і внутрішніми умовами  

В. Полонський 

 

Розглядає умову як сукупність змінних, природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх впливів на фізичний, 

моральний та психічний розвиток людини, її поведінку, виховання та навчання і формування особистості  

Н. Посталюк Педагогічні умови – це супутні педагогічні обставини, які сприяють (або протидіють) прояву педагогічних 

закономірностей, обумовлених дією чинників  

О. Романовська До педагогічних умов відносить такі, які свідомо створюються в освітньому процесі й повинні забезпечувати 

найбільш ефективний перебіг цього процесу  

О. Слободянюк Поняття «педагогічні умови» стосується різних аспектів усіх складових процесу навчання, виховання і розвитку: 

цілей, змісту, принципів, методів, форм, засобів тощо. Воно може вживатися стосовно цілісного освітнього процесу 

при характеристиці педагогічної системи або окремих її сторін чи елементів. Як правило, під педагогічними умовами 

розуміють такі, що спеціально створюються в освітньому процесі з метою підвищення його ефективності або 

реалізації певних інновацій. Термін «умова» визначається як сукупність об’єктів, чинників, обставин, відношень або 

правил  
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Закінчення таблиці Л.1 

М. Ткаченко Поняття «педагогічні умови» стосується різних аспектів процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, а саме: 

цільових настанов, змісту, педагогічних принципів, методів навчання, організаційних форм, методичних засобів та 

інших складових, й візуалізується як сукупність відношень психолого-педагогічного процесу або системи до певного 

середовища. Формування підприємницької компетентності забезпечується такими педагогічними умовами, як: 

оновлення змісту професійної освіти з урахуванням підприємницького складника; залучення учнів до розроблення 

підприємницьких проектів; упровадження інтегративного навчально-методичного комплексу підприємницького 

спрямування  

Л. Усанова Педагогічні умови презентує як взаємозалежну сукупність заходів у педагогічному процесі, що забезпечує 

максимальний розвиток особистості  

О. Федорова Під педагогічними умовами розуміє сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних 

форм та матеріальних можливостей, що забезпечують успішне вирішення поставленого завдання  

Складено автором 
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Таблиця Л.2 

 

Поняття і сутність організаційно-педагогічних умов 
Дослідник Розуміння дослідником поняття і сутності педагогічних умов 

Т. Вдовичин 

 

Розглядає організаційно-педагогічні умови як сукупність факторів, що забезпечують регулювання, взаємодію об’єктів 

і явищ педагогічного процесу для досягнення поставленої мети; вдосконалюють міжособистісні стосунки учасників 

педагогічного процесу для вирішення конкретних дидактичних завдань; сприяють активізації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, ініціативності, професійного інтересу  

А. Галєєва Під організаційними умовами розуміє умови праці педагога, наявність матеріально-технічного та побутового 

забезпечення. Авторка наголошує, що ряд дослідників однією з організаційно-педагогічних умов вважають 

соціальний фактор. Посилаючись на С. Гончаренко, вона вказує, що однією з головних умов педагогічної діяльності 

виступають потреби вихованців. Інші, зокрема представники західної школи, вважають головним системність.  

Г. Жара Організаційно-педагогічні умови – це комплекс специфічних внутрішніх і зовнішніх детермінант освітнього 

середовища, які визначають результати процесу й упорядковують можливості їх досягнення]. Тривалі 

експериментальні дослідження і практичний досвід формування у ЗВО здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців дозволили авторці визначити 12 організаційно-педагогічних умов, які сприяють цьому процесу, в 

т.ч. сім загального характеру і п’ять спеціально-тематичних: мотивація і цілеорієнтування фахової підготовки; 

відповідність освітніх програм сучасним вимогам і тенденціям розвитку освіти, а також запитам ринку праці; 

проблемність та інноваційність освітнього процесу; адаптація до умов навчання у ЗВО; розширення зони комфорту; 

підтримання творчої самореалізації; вторинна профорієнтація і професійна соціалізація.  

А. Зубко Класифікує організаційно-педагогічні умови таким чином: 1) умови, що забезпечують процес навчання (рівень 

професійності тих, хто навчає; ступінь готовності до навчання тих, хто навчається); 2) умови, що забезпечують 

удосконалення навчального процесу (матеріально-технічне; навчально-методичне забезпечення процесу)  

О. Романовська Організаційно-педагогічні умови визначає як сукупність зовнішніх обставин освітнього процесу й внутрішніх 

особливостей особистості студента, від яких залежить формування професійних якостей і умінь особистості 

конкурентоздатного фахівця та реалізуються всі компоненти його формування [606, с. 59]. До таких обставин 

дослідниця відносить: розвиток мотивації оволодіння професією на основі системи професійно орієнтованих знань; 

включення в професійно орієнтовану діяльність з метою розвитку професійних якостей і умінь; організацію 

педагогічної рефлексії з метою формування конкурентоздатності майбутніх фахівців  
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Закінчення таблиці Л.2 

О. Серебреннікова Ефективне формування підприємницької компетентності потребує створення в освітній установі відповідних 

організаційно-педагогічних умов, які провокують зміни у змісті та організації освітнього процесу:  

1) побудова освітнього процесу на основі інтеграції програм базової галузевої та додаткової підприємницької 

підготовки, що забезпечує формування компетенцій різних спеціальностей соціально-економічного, юридичного, 

управлінського та технічного профілю. Задана таким чином інтегративність дозволяє ефективно організувати і 

управляти технологічними процесами та ресурсами, розвивати власний бізнес з урахуванням інноваційних технологій 

галузі, вдосконалювати професійну і приватну самосвідомість випускників. Все це можливе за умови розвитку 

творчих компетенцій і компетентності самовдосконалення як базових, що формуються в результаті активної 

усвідомленої діяльності суб’єкта, є досвідом цієї діяльності та охоплюють основні способи діяльності. Означені 

базові компетентності дозволяють суб’єкту проявляти їх адекватно ситуації, удосконалюючи ступінь оволодіння 

будь-якою соціально значимою діяльністю; 

2) реалізація програми додаткового професійного модуля з організації та управління підприємницькою діяльністю в 

напрямку базової спеціальності, що дозволяє сформувати інтегративні професійні компетенції, спрямовані на 

організацію і управління підприємницькою діяльністю в сфері одержуваної базової професійної освіти. Навички, 

набуті шляхом інтеграції базового і додаткового змісту освітньої програми, сприяють розвитку якостей особистості, 

необхідних для здійснення підприємницької діяльності, та розширюють можливість самозайнятості; 

3) здійснення підготовки з використанням прикладних програмних продуктів. Управління бізнес-процесом 

віртуального підприємства дозволяє зв’язати між собою процедури або операції (функції), які спільно реалізують 

бізнес-завдання чи політичну мету суб’єкта ринку в межах його організаційної структури, і процес виховання, 

націлений на формування і розвиток особистісних якостей: здатності та готовності творчо мислити, генерувати ідеї, 

перетворюючи їх в нові технології, самостійно досягати серйозних цілей, знаходити нестандартні рішення, проявляти 

ініціативу, бути готовим взяти на себе відповідальність, вдало реагувати на різні життєві ситуації  

Б. Чижевський Організаційно-педагогічні умови відображають функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища 

від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних проявах  

Складено автором 
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Таблиця Л.3 

Визначення поняття «умова» в науковій літературі  
№ Визначення Дослідники 

1. Умови – сукупність об’єктивних можливостей змісту, 

форм, методів і матеріально-просторового середовища, 

спрямованих на вирішення поставлених задач 

А. Найн 

2. Умови – сукупність взаємозалежних і взаємообумовлених 

обставин процесу діяльності 

С. Ожегов 

3. Умови – сукупність внутрішнього й зовнішнього, сутності 

й явища 

М. Яковлєва 

4. Умови – вираз ставлення предмета до явищ, що його 

оточують і без яких він існувати не може 

І. Фролов 

5. Умови – категорія, що визначається як система певних 

форм методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, які 

об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені та необхідні 

для досягнення конкретної педагогічної мети 

О. Пєхота 

6. Умови – правила, що забезпечують оптимальну діяльність І. Борукова 

7. Умови – підсумок цілеспрямованого відбору, 

конструювання й застосування елементів, змісту, методів 

(прийомів), а також організаційних форм навчання для 

досягнення дидактичних цілей 

В. Андрєєв 

8. Умови – взаємопов’язана сукупність внутрішніх 

параметрів та зовнішніх характеристик функціонування. 

Що забезпечують високу результативність навчального 

процесу й відповідають психолого-педагогічним критеріям 

оптимальності 

В. Манько 

9. Умови – сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин 

(об’єктивних заходів) освітнього процесу, від реалізації 

яких залежить досягнення поставлених дидактичних цілей 

М. Малькова 

10. Умови – сукупність правил та норм, вимог, дотримання 

яких є необхідним для забезпечення чогось 

Л. Олексієнко 

Складено автором 

 

 
 

Таблиця Л.4 

Результати обчислення вагомостей груп умов 

Група умов 

(фактори) 

Е
к
сп

ер
т 

D
 

 

Е
к
сп

ер
т 

G
 

 

Е
к
сп

ер
т 

N
 

 

Е
к
сп

ер
т 

S
 

 

Е
к
сп

ер
т 

Z
  

Сума Вагомість 

Змістові 2 2 3 3 2 12 0,14 

Процесуальні 3 4 5 3 4 19 0,23 

Мотиваційно-смислові 3 3 2 3 3 14 0,17 

Дидактичні 3 4 3 4 4 18 0,21 

Педагогічні 5 3 4 4 5 21 0,25 

Всього - - - - - 84 1,0 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Л.5 

Результати оцінки ступеню компетентності експертів D, G, N, S, Z  
№ 

з/п 

Ознаки оцінки Вагомість 

кожної 

ознаки 

Оцінки експертів 

висока 

(к = 10) 

середня 

(к = 7) 

низька 

(к = 2) 

відсутня 

(к = 0) 

1. Поінформованість про вимоги 

до фахівців сфери 

обслуговування  

0,35 S1  

D1 

N1 

Z1 

G4 

  

2. Педагогічний досвід 

професійної підготовки 

фахівців сфери 

обслуговування  

0,30 N2  

S2 

G4 

Z2 

D2 

 

  

3. Поінформованість щодо 

процедури оцінювання і 

наявність досвіду оцінювання 

0,10 Z3 D3 

G4 

N3 

 S3  

 

4. Стаж роботи: 0,25  

 5 років (к = 2) D4 

6-10 років (к = 7) N4 Z4 

Понад 10 років (к = 10) G4 S4 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

 

Таблиця Л.6 

Результати виявлення погодженості думок експертів 

Група умов 

(фактори) 

Е
к
сп

ер
т 

D
 

 

Е
к
сп

ер
т 

G
 

 

Е
к
сп

ер
т 

N
 

 

Е
к
сп

ер
т 

S
 

 

Е
к
сп

ер
т 

Z
  

Сума k 

 

 

C 

 

 

W 

Змістові 2 2 3 3 2 12 15 45 0,18 

Процесуальні 3 4 5 3 4 19 15 80 0,32 

Мотиваційно-

смислові 
3 3 2 3 3 14 

15 5 0,02 

Дидактичні 3 4 3 4 4 18 15 45 0,18 

Педагогічні 5 3 4 4 5 21 15 180 0,72 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Л.7 

Результати обчислення вагомостей критеріїв 

Умови 

(фактори критерій їх деталізації) 

Е
к
сп

ер
т 

D
 

 

Е
к
сп

ер
т 

G
 

 

Е
к
сп

ер
т 

N
 

 

Е
к
сп

ер
т 

S
 

 

Е
к
сп

ер
т 

Z
 

 Сума Вагомість 

Змістові - - - - - - - 

інтеграція освіти, науки і 

підприємництва 
1 2 3 3 2 11 0,032 

академічна свобода  2 2 3 3 2 12 0,035 

академічна мобільність 2 2 1 3 1 9 0,026 

Процесуальні - - - - - - - 

планування дій з підготовки до 

підприємництва  
3 5 5 3 4 20 0,058 

вибір технологій і методик навчання  4 4 5 4 4 21 0,062 

вибір форм позааудиторної 

активності студентів  
4 3 5 3 4 19 0,056 

впровадження спецкурсу 3 4 5 4 4 20 0,058 

використання прикладних 

програмних продуктів 
2 3 3 2 3 13 0,038 

Мотиваційно-смислові - - - - - - - 

орієнтація на цінності 

підприємництва  
3 3 3 4 4 17 0,050 

позитивна мотивація  4 3 2 3 3 15 0,044 

рівень задоволеності студентів 1 2 1 1 2 7 0,020 

переважання мотиву успіху над 

мотивом невдач 
4 3 2 3 3 15 0,044 

Дидактичні - - - - - - - 

міждисциплінарний зміст освітнього 

процесу 
3 5 4 5 5 22 0,064 

забезпечення інтелектуального 

розвитку 
2 4 1 3 3 13 0,038 

неформальна підприємницька освіта 1 4 4 4 4 17 0,050 

оцінювання результатів навчання 0 3 1 3 3 10 0,029 

Педагогічні - - - - - - - 

увиразнення підприємницького 

складника в змісті дисципліні 
5 3 4 5 4 21 0,062 

інтерактивні форми і методи навчання  3 4 3 4 4 18 0,053 

квазіпрофесійна діяльність студентів 4 3 5 5 5 22 0,064 

моделювання ситуацій 

підприємництва  
4 4 5 4 5 22 0,064 

підприємницько-освітнє середовище  5 2 3 3 5 18 0,053 

Всього - - - - - 342 1,0 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Л.8 

Кваліметрична модель умов формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 
Групи умов 
(факторів), Ф 

В
а

г
о

м
іс

т
ь

 г
р

у
п

и
 

ф
а

к
т
о

р
ів

, 
m

 

Критерій, К 

В
а

г
о

м
іс

т
ь

 

к
р

и
т
ер

ію
, 

v 

К
о

еф
іц

іє
н

т
 

в
ід

п
о

в
ід

н
о

ст
і,
 К

 

З
н

а
ч

ен
н

я
 

к
о

еф
іц

іє
н

т
а
 

в
ід

п
о

в
ід

н
о

ст
і 

К
 

Ч
а

ст
к

о
в

а
 о

ц
ін

к
а
 

к
р

и
т
ер

ію
 

Ч
а

ст
к

о
в

а
 о

ц
ін

к
а
 

ф
а

к
т
о

р
у
 

Змістові, Ф1 m1 

0,14 
інтеграція освіти, науки і 
підприємництва 

0,032 
К1 0,25 0,008 0,00336 

академічна свобода  0,035 К2 0,25 0,009 
академічна мобільність 0,026 К3 0,25 0,007 

Процесуальні, 
Ф2  

m2 
0,23 

планування дій з 
підготовки до 
підприємництва  

0,058 
К4 0,50 0,029 0,03128 

вибір технологій і 
методик навчання  

0,062 
К5 0,50 0,031 

вибір форм 
позааудиторної 
активності студентів  

0,056 
К6 0,50 0,028 

впровадження спецкурсу 0,058 К7 0,50 0,029 
використання 
прикладних програмних 
продуктів 

0,038 
К8 0,25 0,019 

Мотиваційно-
смислові, Ф3 

m3 
0,17 

орієнтація на цінності 
підприємництва  

0,050 
К9 0,50 0,025 0,01258 

позитивна мотивація  0,044 К10 0,50 0,022 
рівень задоволеності 
студентів 

0,020 
К1 0,25 0,005 

переважання мотиву 
успіху над мотивом 
невдач 

0,044 
К12 0,50 0,022 

Дидактичні, 
Ф4  

m4 
0,21 

міждисциплінарний 
зміст освітнього процесу 

0,064 
К13 0,75 0,048 0,02520 

забезпечення 
інтелектуального 
розвитку 

0,038 
К14 0,50 0,019 

неформальна 
підприємницька освіта 

0,050 
К15 0,75 0,038 

оцінювання результатів 
навчання 

0,029 
К16 0,50 0,015 

Педагогічні, 
Ф5 

m5 
0,25 

увиразнення 
підприємницького 
складника в змісті 
дисципліні 

0,062 

К17 0,75 0,047 0,04925 

інтерактивні форми і 
методи навчання  

0,053 
К18 0,50 0,027 

квазіпрофесійна 
діяльність студентів 

0,064 
К19 0,75 0,048 

моделювання ситуацій 
підприємництва  

0,064 
К20 0,75 0,048 

підприємницько-освітнє 
середовище  

0,053 
К21 0,50 0,027 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Розподіл компетентностей за рівнями складності проєкту  
Компетентності Дескриптори компетентностей за рівнями складності проекту 

базовий рівень складності просунутий рівень складності вищий рівень складності 
Здатність 
формулювати 
проблему 

1.1 Формулювати проблему за 
результатами вивчення ситуації 

1.1 Виділяти проблему з безлічі проблем 
1.2 Розглядати проблему з різних точок 
зору 
1.3 Формулювати проблему з певної точки 
зору 

1.1 З кількох проблем вибирати головну 
1.2 Доводити вибір головної проблеми 

Навички 
цілепокладання 

2.1 Формулювати мету діяльності в 
залежності від заданого результату 
 
2.2 Змінювати мету діяльності в 
процесі вирішення проблеми 

2.1 Встановлювати обґрунтований 
взаємозв’язок всіх цілей 
2.2 Конкретизувати мету з урахуванням 
засобів її досягнення 
2.3 Вибирати головну мету 
2.4 Розподіляти між учасниками проекту 
кошти для досягнення головної мети  

2.1 Ранжувати мету за термінами 
досягнення, масштабами передбачуваності 
результатів, кількістю учасників 
(персональна або групова) 
2.2 Звужувати або розширювати цілі в 
залежності від ситуації 

Здатність 
планувати 

3.1 Виходячи з мети, формулювати 
завдання діяльності  

3.1 Планувати поетапне досягнення мети 
3.2 На кожному етапі формулювати 
завдання і передбачувані результати 
3.3 Планувати розподіл діяльності між 
учасниками проекту і ставити завдання 
кожному з них в залежності від 
передбачуваних результатів 

3.1 Здійснювати мережеве планування зі 
складною структурою етапів, термінів, 
виконавців, розподілом завдань і 
передбачуваних результатів 
3.2 Здійснювати мережеве планування в 
графічній формі 
 

Здатність до 
рефлексій та потяг 
до самореалізації 

4.1 Аналізувати результати з 
урахуванням їх практичної значущості 
й відповідності меті 
 
4.2 Аналізувати особисті можливості 
щодо реалізації поставлених завдань 

4.1 Аналізувати результати на основі їх 
соціальної значущості та ступеня 
досягнення мети 
4.2 Рефлексія результатів вирішення 
проблеми 

4.1 Аналізувати результати за 
оптимальністю всіх витрат 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця М.2 

Система дій учасників проєкту на різних його етапах  
Етапи проектної діяльності та їх зміст Сутність діяльності викладача Сутність діяльності студентів 

Підготовка до проєкту (проблематизація): 
розробка проектного завдання 

_ _ 

Вибір теми проєкту Відбирає актуальні теми і пропонує їх студентам Самостійно розглядають запропоновані теми й 
після індивідуального коригування приймають 
рішення про участь 

Мотивує студентів до спільного вибору теми Розглядають запропоновані теми спільно з 
викладачем і первинно групуються на основі 
спільності інтересів 

Організовує обговорення запропонованих тем Розглядають обрану тему в групі на основі 
спільності інтересів 

Виділення підтем проєкту Попередньо розчленовує тему і пропонує 
студентам 

Індивідуальне обдумування вичленованих 
підтем 

Організовує обговорення вичленованих підтем Спільне обговорення вичленованих підтем 
Організовує студентів в творчі групи на основі 
спільності інтересів до підтеми і можливих видів 
діяльності 

Розподіляють ролі у творчій групі 

Організація учасників проєкту (Цілепокладання): 
формулювання цілей і завдань 

_ _ 

Підготовка до дослідницької діяльності Попередньо розробляє можливі цілі та завдання по 
кожній запропонованій темі 

Самостійна розробка цілей і завдань. Їх 
обговорення в творчих групах в присутності 
викладача 

Визначення форм вираження підсумків проєктної 
діяльності 

Організовує обговорення форм вираження 
підсумків проєктної діяльності 

Спільне обговорення в творчих групах форм 
вираження підсумків проєктної діяльності 

Виконання проєкту Координує роботу творчих груп Створення та реалізація проєкту на основі 
дослідницької діяльності Мотивує і консультує учасників проекту 

Презентація проєкту Координує роботу творчих груп  Доповідь про виконану роботу. Оформлення 
результатів відповідно до прийнятих на 
попередньому етапі рішень і правил. 
Представлення результатів широкій публіці 

Мотивує і консультує учасників проекту  
Організовує експертизу проєкту компетентними 
особами 

Підведення підсумків проєктної діяльності: 
рефлексія 

Оцінює власну діяльність з педагогічного 
керівництва проєктом 

Складання письмового звіту. Групова рефлексія 
результатів 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця М.3 

Орієнтовна шкала оцінювання студентських проєктів  
№ 

з /п 

Критерії 

оцінювання 

Шкала оцінок 

2 («Погано») 3 («Задовільно») 4 («Добре») 5 («Відмінно») 

1 2 3 4 5 6 

1. Зв’язок з 

програмою 

навчальної 

дисципліни та 

навчальним 

планом 

Виконання проєкту і 

рішення проблеми не 

пов’язане з програмою 

навчальної дисципліни та 

навчальним планом 

Виконання проєкту і 

рішення проблеми базується 

на категоріальному апараті 

навчальної дисципліни; його 

реалізація можлива за 

виключно за рахунок 

позааудиторної роботи 

студента 

Виконання проєкту і рішення 

проблеми є результатом 

вивчення навчальної 

дисципліни; його реалізація 

можлива в контексті 

аудиторної роботи студента 

Виконання проєкту і рішення 

проблеми є результатом 

вивчення навчальної 

дисципліни; його реалізація 

може бути інтегрована в 

навчальний процес 

2. Формулювання 

проблеми 

Вказані причини роботи над 

проєктом 

Вказані причини зміни 

ситуації, що провокує 

проблему і є основою 

проєкту 

Студентом самостійно 

сформульована проблема 

Самостійне формулювання 

проблеми студентом є 

результатом аналізу ним 

ситуації; вказані суб’єкти, 

зацікавлені у вирішенні 

проблеми 

3. Зміст проекту При викладі матеріалу 

проєкту в логічній 

послідовності допущені 

помилки. Відсутні 

результати самостійного 

дослідження. Цілі проєкту 

нечіткі й не пов’язані з 

програмою навчальної 

дисципліни і навчальним 

планом 

Матеріал проєкту 

викладений логічно. 

Простежується 

самостійність в дослідженні. 

Діяльність студентів зведена 

до знаходження, опису та 

узагальнення інформації. 

Творчий підхід мінімальний. 

Цілі проєкту нечіткі 

Матеріал викладений логічно. 

В дослідженні 

продемонстрована повна 

самостійність, здатність 

вирішувати проблеми й 

робити висновки. Діяльність 

студентів базується на аналізі 

інформації. Цілі проєкту 

узгоджуються з програмою 

навчальної дисципліни та 

навчальним планом 

Матеріал викладений логічно 

і зручний для сприйняття. В 

наявності повна 

самостійність в дослідженні. 

Цілі проєкту узгоджуються з 

програмою навчальної 

дисципліни та навчальним 

планом. Створення та 

реалізація проєкту сприяють 

формуванню компетентного 

фахівця 
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Закінчення таблиці М.3 
1 2 3 4 5 6 

4. Цілепокладання Продемонстровано 

розуміння цілей проєкту. Дії 

по створенню і реалізації 
проєкту мають хронологічну 

послідовність. Описаний 

результат 

Самостійно сформульовані 

цілі та завдання проєкту. 

Дана характеристика 
кінцевого продукту. 

Продемонстрований 

контроль за дотримуванням 

послідовності в створенні та 
реалізації проєкту 

Продемонстровано 

ефективність самостійно 

сформульованих цілей і 
завдань у вирішенні проблеми. 

Доведено зовнішню потребу в 

продукті проєкту. Присутня 

оцінка проміжних результатів 

Запропоновано стратегію 

досягнення цілей проєкту. 

Проведено аналіз необхідних 
ресурсів. Розроблено прогноз 

наслідків появи та 

використання кінцевого 

продукту 

5. Оригінальність Проєкт виконаний на основі 

мінімального набору 
матеріалів та ідей за 

обмеженої кількості джерел 

інформації 

Проєкт виконаний на основі 

колекції матеріалів та ідей з 
різних джерел інформації 

Проєкт виконаний на основі 

авторських ідей, доповнених 
добіркою матеріалів з різних 

джерел інформації 

Проєкт виконаний на основі 

оригінальних авторських 
ідей, доповнених матеріалом 

за результатами дослідження 

і аналізу широкого спектра 

першоджерел 

6. Робота в групі Ролі між учасниками 

проєкту не були чітко 

розподілені, діяльність 
здійснювалася 

хаотично 

Ролі між учасниками 

проєкту були чітко 

розподілені, але без 
урахування рівномірності 

навантаження 

Ролі між учасниками проєкту 

були чітко розподілені, з 

урахуванням рівномірності 
навантаження. Деякі члени 

групи проявляли більше 

ініціативи 

Ролі між учасниками проєкту 

були чітко розподілені. 

Роботу над проєктом в рівній 
мірі здійснювали всі члени 

групи, проявляючи 

відповідну ініціативу 

7. Значимість 
проєкту для 

формування 

компетентного 
фахівця 

Компоненти створення і 
реалізації проєкту не 

забезпечили формування 

компетентного фахівця 

Компоненти створення і 
реалізації проєкту 

забезпечили формування 

компетентного фахівця без 
достатнього рівня деталізації 

Компоненти створення і 
реалізації проєкту 

використовувалися 

недостатньо ефективно у 
формуванні компетентного 

фахівця 

Компоненти створення і 
реалізації проєкту 

використовувалися 

ефективно у формуванні 
компетентного фахівця 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця М.4 

Бланк-ключ оцінювання проєкту  

 

1. Оцінювання результатів навчання «Демонстрація осмислення 

проблеми і формулювання мети й завдань проєкту» 
 
1.1 Проблема 

Розуміє проблему 1 бал 
Пояснює вибір проблеми 2 бали 
Вказує на протиріччя на основі аналізу ситуації 3 бали  
Вказує на причини існування проблеми 4 бали 
Формулює проблему, здійснює аналіз її причин 5 балів 

 
1.2 Цілепокладання 

Формулює і розуміє мету 1 бал 
Формулює завдання, які відповідають меті 2 бали 
Пропонує спосіб переконатися в досягненні мети 3 бали  
Пропонує способи вирішення проблеми 4 бали 
Пропонує стратегію діяльності 5 балів 

 
1.3 Планування  

Здатний зробити повідомлення про роботу над проєктом 1 бал 
Здатний визначити послідовність дій 2 бали 
Здатний запропонувати кроки і вказати на ресурси 3 бали  
Здатний обґрунтувати ресурси 4 бали 
Здатний спланувати поточний контроль 5 балів 

 
1.4 Оцінка результату проектування  

Спроможний порівняти продукт з нормативом 1 бал 
Спроможний зробити висновок про відповідність продукту задуму 2 бали 
Спроможний запропонувати критерії для оцінки продукту 3 бали  
Спроможний оцінити продукт відповідно до критеріїв 4 бали 
Спроможний запропонувати систему критеріїв 5 балів 

 
1.5 Значення отриманих результатів  

Описує очікуваний продукт 1 бал 
Розповідає, як буде використовуватись продукт 2 бали 
Обґрунтовує вибір споживачів і галузі використання продукту 3 бали  
Дає рекомендації по використанню продукту 4 бали 
Планує просування або вказує на межі застосування продукту 5 балів 

Максимальна кількість балів – 25 
 

2. Оцінювання результатів навчання «Робота з інформацією» 
 

2.1 Пошук інформації 
Задає питання в процесі роботи 1 бал 

Вказує на прогалини в наявності інформації по проблемі 2 бали 

Називає види доцільних в роботі джерел 3 бали  

Виділяє питання для порівняння інформації з декількох джерел 4 бали 

Аналізує інформацію з різних джерел 5 балів 
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2.2 Обробка інформації  
Висуває аргументи  1 бал 

Робить висновки на підставі наведених аргументів  2 бали 

Робить висновки на основі критичного аналізу  3 бали  

Наводить приклади, що підтверджують висновок 4 бали 

Підтверджує висновки власною аргументацією 5 балів 

Максимальна кількість балів – 10 

 
3. Оцінювання результатів навчання «Навички оформлення роботи» 

 
Не дотримується вимог до оформлення 1 бал 

Неточно дотримання вимог до оформлення 2 бали 

Дотримується вимог до оформлення, заданих зразком 3 бали  

В оформлені використовує допоміжну графіку 4 бали 

Викладає тему зі складною структурою, використовує допоміжні засоби 5 балів 

Максимальна кількість балів – 5 

 
4. Оцінювання результатів навчання «Здатність до комунікації» 

 

4.1 Усна комунікація 
Мова не відповідає лінгвістичним стандартам 1 бал 

Мова відповідає лінгвістичним стандартам, в процесі промови звертається 

до тексту 

2 бали 

Здатний підготувати план виступу, дотримуватися регламенту виступу 3 бали  

В промові використовує запропоновані невербальні засоби або наочні 

матеріали 

4 бали 

В промові використовує самостійно підібрані невербальні засоби або 

наочні матеріали 

5 балів 

 
4.2 Продуктивна комунікація 

На питання дає односкладові відповіді 1 бал 

На питання дає розгорнуту відповідь 2 бали 

За потреби наводить додаткову інформацію 3 бали  

За потреби здійснює пояснення 4 бали 

За потреби апелює до даних, авторитету або досвіду, наводить додаткові 

аргументи 

5 балів 

 
4.3 Володіння рефлексією 

Висловлює враження від роботи 1 бал 

Вказує на сильні сторони роботи 2 бали 

Вказує на слабкі сторони роботи 3 бали  

Вказує на причини успіхів і невдач 4 бали 

Пропонує способи запобігання невдачам 5 балів 

Максимальна кількість балів – 15 
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5. Оцінювання результатів навчання «Здатність до самостійності в 
роботі над проєктом» 

 
Самостійно не впорався з роботою, технологічна послідовність роботи була 

порушена, допущені значні відхилення, робота має незавершений вигляд 

1 бал 

Самостійно не впорався з роботою, технологічна послідовність роботи 

частково порушена, в роботі допущені значні відхилення від вихідних умов 

2 бали 

Робота виконана не в заданий час, проте самостійно, хоча й з порушенням 

Технологічної послідовності 

3 бали  

Робота виконана в заданий час, самостійно, з дотриманням технологічної 

послідовності, але допущені незначні відхилення від вихідних умов 

4 бали 

Робота виконана в заданий час, самостійно, з дотриманням технологічної 

послідовності, якісно і творчо 

5 балів 

Максимальна кількість балів - 5 

6. Оцінювання результатів навчання «Дизайн. Оригінальність 
представлення результатів» 

Максимальна кількість балів – 5 
 

Підсумкова оцінка за проєкт__________________________________ 
«___» _______________ 20____ р. 
_______________________________( П.І.Б викладача) 
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Додаток Н 
Таблиця Н.1 

Характеристика рівнів сформованості підприємницької компетентності  

за компонентами підприємливості  
Компоненти підприємливості Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Рішучість: здатність людини самостійно 

приймати відповідальні рішення і 

неухильно реалізовувати їх в діяльності 

Швидкість і точність в діях. 

Наявність активної життєвої позиції 

Швидкість при прийнятті 

рішень, часта наявність 

помилкових рішень. 

Обережність і обачність 

Особа завжди має сумнів 

Ініціативність: здатність людини 

здійснювати суспільно значущі 

перетворення 

Винахідливість та ініціативність 

при виконанні завдань. Пошук 

додаткових завдань 

Виконання необхідного обсягу 

роботи без вказівок 

Виконання завдання 

тільки за вказівками 

Самостійність: здатність без регулярного 

контролю і сторонньої допомоги 

визначити і сформулювати проблему, 

сформувати мета і критерії щодо її 

вирішення 

Уміння давати ефективні вказівки. 

Навіювання оточуючим впевненості 

й довіри 

Часто при виконанні завдання 

потребує підтримки з боку 

 

Працює як помічник 

Здатність до ризику: застосування 

незвичайного методу або прийому 

рішення конкретного завдання за 

відсутності повної впевненості в 

позитивних результатах 

Уміння аналізувати всі можливі 

альтернативи. Застосування 

незвичайних методів і прийомів для 

вирішення окремих завдань 

Не завжди присутня 

впевненість у власному 

рішенні 

Не бачить можливостей 

додаткового заробітку 

Комунікативність: 

характеристика людини, яка легко 

вступає в процес спілкування з іншими 

людьми 

Спрямованість особистості на 

спілкування, сформованість 

комунікативних умінь 

Приємний в спілкуванні. 

Доброзичливе ставлення до 

людей 

Важко йде на контакт 

Відповідальність: 

характеризується свідомим дотриманням 

моральних принципів і правових норм, 

що виражають суспільну необхідність 

Приймання доручення з готовністю 

до роботи. Обов’язковість за 

доручену справу 

Згода з дорученням за 

наявності внутрішнього 

протесту. Активно працює в 

групі, уникаючи 

індивідуальних доручень 

Небажання виконувати 

доручення 

 

4

4
2
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Закінчення таблиці Н.1 
1 2 3 4 

Цілеспрямованість: 
послідовність і наполегливість у 
досягненні поставленої мети, 
дотримання обраного шляху і прийнятим 
рішенням 

Уміння ставити цілі. Переконаність 
і готовність їх виконувати 

Не завжди проявляє рішучість 
у своїх діях. При виникненні 
труднощів можлива відмова 
від досягнення поставленої 
мети 

Завзятість відсутня. Точні 
цілі відсутні 

Винахідливість: 
здатність особистості приймати 
ефективні рішення в ситуаціях, що 
характеризуються великою кількістю 
умов 

Вміє першим розгледіти нові умови 
і змінити напрямок діяльності 

Пасує при зміні умов 
діяльності 

Незвичайна ситуація 
викликає роздратування 

Креативність: 
здатність адекватно реагувати на потребу 
в нових підходах і нових продуктах 

Здатність породжувати незвичайні 
ідеї, відхилятися в мисленні від 
традиційних схем 

Може побачити, зрозуміти 
нову ідею, але власні ідеї 
з’являються рідко. Не завжди 
здатен відійти від 
загальноприйнятих схем, 
змінити траєкторію заданої 
діяльності 

Наслідування за зразком. 
Дії за шаблоном. 
Копіювання 

Організаторські якості: 
вміння організувати свою діяльність і 
діяльність інших для досягнення мети 

Спроможність створити команду 
задля досягнення мети, вибрати 
оптимальний темп роботи. 
Прагнення до лідерства 

Бачить можливості для 
досягнення поставленої мети, 
але не завжди може 
реалізувати її на практиці. Не 
завжди здатний до 
переконання і зосередження 
на рішенні головних завдань 

Не володіє умінням 
переконувати, 
встановлювати контакти і 
створювати 
психологічний клімат в 
колективі 

Компетентність (професійні якості): 
спроможність до діяльності, заснованої 
на професійних знаннях і досвіді 

Наявність відповідних знань в 
галузі соціально-економічних 
дисциплін. Вміння і досвід 
застосувати їх на практиці 

Наявність достатніх знань в 
галузі соціально-економічних 
дисциплін. Але цих знань або 
не вистачає, або не може 
застосувати їх на практиці 
відповідно до умов ситуації 

Немає достатнього рівня 
соціально-економічних 
знань, понять ділової 
етики, відсутність 
психологічної підготовки 
тощо 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Н.2 

Характеристика рівнів сформованості підприємницької компетентності за критеріями та показниками  
Критерії 

оцінювання 

Рівні сформованості Показники сформованості Засоби і методики 

діагностування 

Когнітивний Низький (початковий) рівень: знання в сфері підприємництва та 

бізнесу неглибокі, безсистемні; ставлення до сприйняття нової 

інформації байдуже  

Знання (загальноекономічні; 

основ підприємництва; 

підприємницького права) 

сформованість системи 

базисних знань щодо 

підприємництва, рівень 

усвідомленості й міцності 

знань, глибини, 

оперативності, гнучкості та 

повноти знань  

Тести оцінювання рівня 

знань 

Достатній (репродуктивний) рівень: знання в сфері 

підприємництва та бізнесу неглибокі, проте системні; 

простежується часткове розуміння сфери їх застосування; в 

наявності свідоме опановування матеріалу дисциплін  

Високий (продуктивний) рівень: достатній рівень знань в сфері 

підприємництва та бізнесу, простежується впевненість в їх 

необхідності для фахової діяльності; в наявності прагнення 

опановувати нову інформацію  

Творчий (креативний) рівень: знання в сфері підприємництва та 

бізнесу глибокі, та системні; простежується потяг до наукової 

діяльності в заданій сфері 

Діяльнісний Низький (початковий) рівень: підприємницькі та фахові уміння 

демонструються слабо; простежується неспроможність до 

діагностування та оцінювання 

Уміння Тести оцінювання умінь; 

компетентнісно-

орієнтовані завдання 

Достатній (репродуктивний) рівень: при демонстрації 

підприємницьких та фахових умінь простежується невпевненість 

і потреба в сторонній допомозі 

Високий (продуктивний): при демонстрації підприємницьких та 

фахових умінь простежується спроможність до самостійної 

діяльності, до вибору найбільш доцільних технік та технологій 

Творчий (креативний) рівень: при демонстрації 

підприємницьких та фахових умінь простежується спроможність 

до самостійної діяльності, до діагностування, оцінки й 

прогнозування; в наявності творчий характер діяльності 
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Продовження таблиці Н.2 
1 2 3 4 

 Низький (початковий): спостерігається неспроможність до  

прийняття самостійних рішень; труднощі в адаптуванні до нових 

умов діяльності; прояви нерішучості в критичних ситуаціях  

Навички Спостереження за 

виконанням завдань; 

участь у проектній 

діяльності Достатній (репродуктивний) рівень: спостерігається 

спроможність до прийняття самостійних рішень, проте рішення 

не завжди обґрунтовані; повільне адаптування до нових умов 

діяльності; відсутність самостійності при виконанні завдань 

Високий (продуктивний) рівень: легке адаптування до нових 

умов діяльності; здатність до аналізу і прогнозування; 

спроможність до рішучих і активних дій у критичних ситуаціях; 

самостійність у  прийнятті рішень; обґрунтованість рішень 

Творчий (креативний) рівень: швидке адаптування до нових 

умов діяльності; прояви працездатності й творчого підходу; 

самостійність  

Низький (початковий): спостерігається повільний перебіг 

мисленнєвих процесів; демонстрація неспроможності 

використовувати знання, уміння, навички у вирішенні завдань. 

Підприємницький тип 

мислення 

Тести оцінювання 

здібностей 

Достатній (репродуктивний) рівень: спостерігається мінливий 

перебіг мисленнєвих процесів; в наявності невчасність 

виконання завдань; демонстрація спроможності до застосування 

знань, умінь, навичок 

Високий (продуктивний): спостерігається швидкий перебіг 

мисленнєвих процесів; демонстрація оригінальності мислення; 

спроможність до вільного застосування знань, умінь, навичок 

Творчий (креативний): спостерігається гнучкий, швидкий 

перебіг мисленнєвих процесів; демонстрація креативності та 

оригінальності мислення; спроможність до  прогнозування 

Низький (початковий) рівень: спостерігається невпевненість у 

діях при виконанні завдань; прояви байдужості; в наявності 

невміння приймати рішення й бажання уникати цього 

Індивідуальний стиль 

професійної діяльності 

Тести оцінювання умінь; 

компетентнісно-

орієнтовані завдання 
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Продовження таблиці  Н.2 
1 2 3 4 

 Достатній (репродуктивний) рівень: спостерігається здатність до 

виконання типових завдань; в наявності зволікання у прийнятті 

рішень; потреба в підтримці 

  

Високий (продуктивний) рівень: демонстрація готовності до 

виконання завдань; розуміння суті діяльності, в наявності 

вміння приймати рішення 

Творчий (креативний) рівень: спостерігається здатність до 

здійснення підприємницької діяльності; демонстрація творчого 

підходу до виконання завдань; в наявності спроможність до 

прийняття ефективних рішень 

Низький (початковий): спостерігається відсутність здатності до 

самоосвіти; прояви небажання навчатись і працювати 

Здатність до самоосвіти Анкетування; 

спостереження 

Достатній (репродуктивний) рівень: демонстрація можливості 

самоосвіти; потреба в сторонній допомозі 

Високий (продуктивний) рівень: демонстрація помірно 

вираженого прагнення до саморозвитку та самовдосконалення 

Творчий (креативний) рівень: в наявності цілеспрямована 

самоосвітня діяльність з метою підвищення власного рівня 

підприємницької компетентності 

Мотиваційний Низький (початковий) рівень: спостерігається відсутність 

ціннісного ставлення до підприємництва 

Ставлення до 

підприємництва 

 

Анкетування; 

спостереження; 

співбесіди Достатній (репродуктивний) рівень: в наявності позитивне, але 

інертне ставлення до підприємництва 

Високий (продуктивний) рівень: прояви позитивного ставлення 

до підприємництва та до підвищення власного рівня 

підприємницької компетентності 

Низький (початковий): спостерігається відсутність уявлення про 

підприємницькі цінності та переваги даного способу життя 

Цінності Анкетування; 

спостереження; 

співбесіди 
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Продовження таблиці Н.2 

1 2 3 4 

 Достатній (репродуктивний) рівень: в наявності слабке 

вираження уявлення про підприємницькі цінності 

  

Високий (продуктивний) рівень: прояви усвідомлення 

значущості підприємницької діяльності 

Низький (початковий): спостерігається відсутність усвідомлення 

значущості підприємницької діяльності та її особливостей  

Інтереси Анкетування; 

спостереження; 

співбесіди Достатній (репродуктивний) рівень: в наявності формальний 

інтерес до змісту підприємницької діяльності 

Високий (продуктивний) рівень: прояви глибокого, стійкого, 

осмисленого інтересу до підприємництва 

Низький (початковий) рівень: спостерігається відсутність 

мотивів, переконань та бажання навчатись підприємництву і  

стати підприємцем 

Мотиви Анкетування 

Достатній (репродуктивний) рівень: демонстрація нестійких 

мотивів до підприємництва 

Високий (продуктивний): прояви стійких мотивів до 

підприємництва; в наявності прагнення до успішної бізнес-

діяльності  

Рефлексивний Низький (початковий)  рівень: особисті якості підприємця 

знаходяться на початковій стадії формування 

Підприємницька поведінка 

на основі сформованих 

якостей 

Анкетування 

Достатній (репродуктивний): спостерігається часткова 

розвиненість важливих для підприємця особистих якостей 

Високий (продуктивний): поведінка характеризується проявами 

добре розвинених важливих для підприємця особистих якостей 

Творчий (креативний) рівень: демонстрація в поведінці добре 

розвинених важливих для підприємця особистих якостей; 

прагнення до самовдосконалення  

 Низький (початковий) рівень: спостерігається нездатність до 

відтворювання підприємницької діяльності  

Професійна свідомість і 

адаптованість в 

підприємницькому 

середовищі 

Спостереження; 

співбесіди 
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Закінчення таблиці Н.2 

1 2 3 4 

 Достатній (репродуктивний) рівень: прояви здатності до 

відтворювання підприємницької діяльності 

  

Високий (продуктивний): спроможність відтворювання 

підприємницької діяльності й визначення свого місця у 

ринковому середовищі 

Творчий (креативний) рівень: впевнено відтворюють 

підприємницьку діяльність, визначають своє місце у ринковому 

середовищі та прагнуть стати суб’єктом ринку 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Додаток П 
 

Таблиця П.1 

Структура програми навчальної дисципліни на основі застосування 

функціонально-компетентнісного аналізу професійної діяльності 

(Калашникова, 2011) 

Модуль/ тема 

навчальної 

дисципліни 

 

Компетенції відповідно до посади 

 

Компетенція 1 

 

Компетенція  2 

  

Компетенція 3 

 

Компетенція  

… 

Компетенція    

n 

Модуль / 

тема № 1 
х 

 
х  

 

Модуль / 

тема № … х х 
 

х 
 

Модуль / 

тема № n 

 
х х 

 
х 

 

 

Таблиця П.2 

Дійсна структура робочої програми навчальної дисципліни до 

застосування функціонально-компетентнісного аналізу професійної 

діяльності  

Модуль/ 

тема 

навчальної 

дисципліни 

 

Обсяг у годинах 

денна форма заочна форма 

повна скорочена повна 

….. 

скорочена 

… усього у тому числі усього у тому 

числі 

… 
Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС 

Модуль / 

тема № 1 

х х  х  х     

Модуль / 

тема № … 

х х х   х     

Модуль / 

тема № n 

х х   х х     

Усього 

годин / 

кредитів 

ECTS 

х х х х х х     

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.3  

Обсяги та структура навчальної дисципліни за навчальними роками 
 Форма 

навчання 

 

 

Вид  

навчальних  

занять 

Навчальні роки 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

осінь весна осінь весна осінь весна осінь весна 

Денна 

повна 

Лекційні  

заняття 

х х х х х х х х 

Семінарські 

заняття 

х х       

Практичні  

заняття 

х х х х х х х х 

Лабораторні 

заняття 

  х  х х х х 

Курсова 

робота 

(проект) 

       х 

Самостійна  

робота  

студентів 

х х х х х х х х 

Усього годин х х х х х х х х 

Денна 

скорочена 

… … … … … … … … … 

Заочна 

повна 

… … … … … … … … … 

Заочна 

скорочена 

… … … … … … … … … 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

 

 

 

Таблиця П.4 

Результати аналізу робочих навчальних планів і освітніх програм ЧНТУ 

для підготовки фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр» 
Спеціальність Навчальна дисципліна Семестр Загальний 

обсяг 

годин 

242 «Туризм» «Економіка підприємства» 

(обов’язкова) 

6 90 

«Економіка та ціноутворення в туризмі» 

(обов’язкова) 

5 150 

«Менеджмент в туризмі» 

(вибіркова) 

6 90 

«Маркетинг в туризмі» 

(вибіркова) 

5 120 

«Економіка туризму» 

(вибіркова) 

8 240 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.5 

Результати аналізу робочих навчальних планів і освітніх програм ХТЕІ 

КНТЕУ для підготовки фахівців ступеню вищої освіти «бакалавр»  
Спеціальність Навчальна дисципліна Семестр Загальний 

обсяг годин 

2014-2015 н. р. 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Торговельне 

підприємництво» 

(нормативна) 

5 108 

241 «Готельно-ресторанна справа» «Підприємницьке 

право» (нормативна) 

3 108 

242 «Туризм»  - - - 

2016-2017 н. р. 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Торговельне 

підприємництво» 

(нормативна) 

3 135 

241 «Готельно-ресторанна справа» «Основи 

підприємництва» 

(нормативна) 

6 90 

242 «Туризм»  «Основи 

підприємництва» 

(нормативна) 

6 90 

2019-2020 н. р. 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Торговельне 

підприємництво» 

(обов’язковий 

компонент ОП) 

1 180 

241 «Готельно-ресторанна справа» - - - 

242 «Туризм»  «Основи 

підприємництва» 

(вибірковий 

компонент ОП) 

2 180 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.6 

Результати аналізу робочих навчальних планів і освітніх програм ВНЗ 

Укоопспілки «ПУЕТ» для підготовки фахівців ступеню вищої освіти 

«бакалавр»  
Спеціальність Навчальна дисципліна Семестр Загальний 

обсяг годин 

2014-2015 н. р. 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Торговельне підприємництво» 

(нормативна) 

5 108 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

«Підприємницьке право» 

(нормативна) 

3 108 

242 «Туризм»  - - - 

2016-2017 н. р. 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Торговельне підприємництво» 

(нормативна) 

5 108 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

«Основи підприємницької 

діяльності» 

(нормативна) 

6 108 

242 «Туризм»  - - - 

2019-2020 н. р. 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Підприємницьке право» (вибіркова) 3 90 

«Організація підприємницької 

діяльності» (обов’язкова) 

4 90 

«Організація підприємницької 

діяльності» (обов’язкова) 

5 90 

«Організація підприємницької 

діяльності» (обов’язкова) 

6 120 

«Торговельне підприємництво» 

(обов’язкова) 

6 120 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

«Економіка в готелях і ресторанах» 4 120 

«Підприємницьке право» (вибіркова)  6 90 

«Бізнес-планування в готельно-

ресторанному господарстві» 

(вибіркова) 

8 90 

242 «Туризм»  «Бізнес-панування в туристичному 

бізнесі» 

(вибіркова) 

8 90 

«Бізнес-комунікації. Організація 

підприємницької діяльності» 

8 90 

«Економіка туризму» (обов’язкова) 7 105 

«Маркетинг в туризмі. PR-технології 

в туризмі» (обов’язкова) 

5 90 

«Менеджмент в туризмі» 

(обов’язкова) 

5 90 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.7 

Результати аналізу робочих навчальних планів і освітніх програм ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна для підготовки фахівців ступенів вищої освіти 

«бакалавр» і «магістр» 
Спеціальність, 

кваліфікація,  освітні 
програма 

Ступінь 
вищої 
освіти 

Навчальна дисципліна Семестр Загальний 
обсяг 
годин 

076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 

бакалавр «Основи бізнес-
законодавства» 
(обов’язкова) 

1 120 

Кваліфікація: бакалавр 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності 

«Основи підприємницької 
діяльності» 

(обов’язкова) 

2 150 

«Інфраструктура 
підприємницької 

діяльності» (обов’язкова) 

4 120 

076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 

бакалавр «Підприємницька 
діяльність» 

(обов’язкова) 

1 150 

Освітня програма: 
підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

«Правове регулювання 
підприємницької 

діяльності» 
(обов’язкова) 

5 120 

«Екологічне 
підприємництво»  

(обов’язкова) 

120 5 

«Управління ризиками в 
підприємництві» 

(вибіркова) 

6 150 

076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 

магістр «Управління 
підприємницькою 

діяльністю»  (обов’язкова) 

2 150 

Кваліфікація: магістр 
підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності 

«Бізнес-комунікації. 
Інформаційні системи і 
технології в управлінні» 

(вибіркова) 

2 90 

Освітня програма: 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

магістр «Управління ефективністю 
розвитку підприємництва» 

(обов’язкова) 

2 120 

«Управління 
підприємницькими 

проектами» 
(обов’язкова) 

3 120 

«Венчурне 
підприємництво» 

(обов’язкова) 

1 150 

Креативність в 
підприємницькій 

діяльності» 

1 120 
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Закінчення таблиці П.7 
  «Соціальне 

підприємництво» 

(вибіркова) 

3 120 

«Культура 

підприємництва» 

(вибіркова) 

1 120 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

бакалавр «Підприємництво» 

(обов’язкова) 

2 150 

 «Маркетинг готельного і 

ресторанного 

господарства» 

(обов’язкова) 

5 120 

«Менеджмент готельного і 

ресторанного 

господарства» 

(обов’язкова) 

4; 5 210 

магістр «Ділові комунікації та 

етика бізнесу» 

(обов’язкова) 

2 120 

242 «Туризм» бакалавр «Маркетинг у туризмі» 

(обов’язкова) 

6 150 

«Економіка туристичного 

підприємства» 

(обов’язкова) 

6 120 

«Міжнародний 

туристичний бізнес» 

(обов’язкова) 

7 120 

магістр «Бізнес-планування в 

туризмі» 

(обов’язкова) 

1 120 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.8 

Рейтинг причин недостатньої уваги з боку викладачів до інноваційних 

технологій, методик і засобів формування підприємницької 

компетентності 
Причини недостатньої уваги з боку вчителів ЗНЗ та викладачів 

ЗВО до інноваційних технологій, методик і засобів формування 

підприємницької компетентності 

Значимість причин 

для вчителів ЗНЗ та 

викладачів ЗВО 

(місце в рейтингу) 

Брак часу на внесення змін в усталені форми роботи і розробку 

нових 

1 місце 

Відсутність досвіду розробки і проведення таких уроків і занять 2 місце 

Відсутність відповідної методичної інформації 3 місце 

Непристосованість навчальних аудиторій до впровадження 

інноваційних технологій, методик і засобів 

4 місце 

Непідготовленість дітей, оскільки їх застосування порушує 

традиційні тишу і порядок в освітньому закладі 

5 місце 

Відсутність нормативних вимог та вимог до процедури 

застосування у програмі з кожної конкретної дисципліни 

6 місце 

Потреба у додаткових матеріальних витратах 7 місце 

Відсутність можливості набути досвіду застосування в процесі 

спілкування з колегами 

8 місце 

Відсутність матеріальної мотивації для прояву творчості в даному 

напрямку 

9 місце 

Порушення традиційної тиші і порядку на заняттях через 

специфічність форм їх проведення 

10 місце 

Неприйнятність технологій, методик і засобів формування 

підприємницької компетентності для вивчення дисципліни, 

викладачем якої я є 

11 місце 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця П.9 
Параметри workshop (Майковська, Юрко, 2019)  

№ 
з/п 

Параметр Характеристика параметру 

1. Мета Передати життєвий досвід, забезпечити інформаційне 
наповнення, залучити до процесу спільної роботи, розкрити 
психологічні стимули 

2. Спосіб проведення Активна взаємодія в процесі розв’язання проблеми, 
спільна праця й інформаційний обмін між учасниками 

3. Спосіб впливу на 
учасників 

Комплексний (сукупність різних методів) 

4. Поведінка учасників Активна, творча 
5. Роль наставника «Каталізатор» навчання 
6. Предмет Спільна робота, в центрі уваги якої – процес розв’язання 

проблеми шляхом розробки й апробації нових ідей, набуття 
учасниками нових компетентностей 

7. Концепція Повне занурення в процес на основі переживання й 
творчості 

8. Засоби Перформанс, майстер-клас, гра, тренінг 

9. Тривалість Міні – workshop триває 2-5 годин 
Максі – workshop триває 2-5 днів 

10. Типи Дискусійний клуб. Мозковий штурм. Ігровий майданчик. 
Workshop – круїз. Майстерня. Студія 

11. Особливості 
програми 

Програма рухлива, модулі в ній можна комбінувати в будь-
якому порядку 

 

Таблиця П.10 
Критерії рейтингового оцінювання результатів навчання на підставі 

функцій workshop (Майковська, 2019і)  
№ 
з/п 

Критерії рейтингового оцінювання діяльності студентів на 
підставі функцій workshop 

Результат (розподіл 
відсотків від 1% до 

100%) 
1. Активність у висуванні пропозицій по розв’язанню 

проблеми шляхом застосування теоретичного навчального 
матеріалу (критерій – міцність знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

2. Обсяг висунутих пропозицій по розв’язанню проблеми 
шляхом застосування теоретичного навчального матеріалу 

(критерій – міцність знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

3. Оригінальність підходу до вирішення проблеми на підставі 
набутих знань, креативність мислення  (критерій – 

осмисленість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

4. Інноваційність  запропонованої на підставі набутих знань 
технології розв’язання проблеми (критерій – осмисленість 

знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

5. Ефективність запропонованої стратегії вирішення проблеми 
(критерій – осмисленість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

6. Результативність внеску у вирішення проблеми (критерій – 
осмисленість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

7. Ефективність міжособової взаємодії з іншими при 
поєднанні теорії з практикою (критерій – дієвість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

8. Внесок у створення робочого мікроклімату при поєднанні 
теорії з практикою в процесі розв’язання проблеми 

(критерій – дієвість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

9. Внесок у забезпечення злагодженості роботи команди на 
основі вміння користуватися набутими знаннями у 
практичній діяльності (критерій – дієвість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 

10. Здатність до об’єднання в соціальних мережах у віртуальну 
групу на основі набутих знань для продовження розв’язання 

проблем (критерій – дієвість знань) 

Оцінка конкретного 
студента 
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Таблиця П.11 

 

Характеристика методико-технологічних засобів формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування 
Методико-технологічні засоби 

формування підприємницької 

компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування 

Характеристика методико-технологічних засобів формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Контекстне навчання Контекст – це система внутрішніх і зовнішніх умов поведінки і діяльності людини, яка впливає на 

сприймання, розуміння та перетворення нею конкретної ситуації, що надає змісту й значення цій 

ситуації як цілому та її окремим компонентам. Внутрішнім контекстом є індивідуально-психологічні 

особливості, знання, досвід людини; зовнішнім – предметні, соціокультурні, просторово-часові та інші 

характеристики ситуації, в яких людина діє. Поняття «контекст» може мати більш широкий зміст: ним 

визначають фізичну дію, вчинок, репліку, систему мотивів. Контексти можуть бути соціальними, 

поведінковими, емоційними, історичними, культурними, діяльнісними. У мовознавстві й логіці під 

контекстом розуміють відносно закінчений у смисловому плані уривок тексту чи промови, в якому 

виявляється сенс і значення слів або пропозицій, які входять до нього як лінгвістичне оточення певної 

мовної одиниці. В аспекті нашого дослідження поняття «контекст» є дефініцією в теорії знаково-

контекстного навчання, котра у відповідній технології забезпечує рівень особистісного включення того, 

хто навчається, у процеси пізнання та оволодіння професійною діяльністю.  

Контекстний підхід – це підхід до проектування і реалізації освітнього процесу, коли за допомогою 

системи дидактичних форм, методів і засобів моделюються предметний і соціальний зміст майбутньої 

професійної діяльності, а засвоєння абстрактних знакових засобів накладено на канву цієї діяльності. 

Основною одиницею змісту контекстного навчання є не блок інформації, а система навчання у всій її 

предметній та соціальній неоднозначності й суперечливості. Навчальний матеріал подається у вигляді 

навчальних текстів – знакових систем (що уточнює назву підходу як знаково-контекстне навчання), – 

котрі виступають як інформація для засвоєння. Знання, уміння, навички не є предметом, на який 

повинна спрямовується активність студентів, а виступають засобом вирішення задач в діяльності 

фахівця. 
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Продовження таблиці П.11 
 Контекстне навчання зміщує акценти з пасивної абсорбції окремих пластів професійної інформації та 

готових знань на формування у студентів готовності здійснювати професійні і соціальні функції. 

Інформація засвоюється студентами в контексті їх особистої практичної діяльності та вчинків. 

Предмети і явища розуміються не самі по собі, а інтерпретуються в тих чи інших предметних і 

соціальних контекстах. Засвоєння змісту соціального досвіду здійснюється не шляхом передачі 

інформації про нього, а в процесі особистої активності студентів, спрямованої на предмети і явища 

оточуючого середовища. Кінцева мета діяльності студентів полягає не в засвоєнні знань, набутті умінь і 

навичок, а в оволодінні цілісною професійною діяльністю, котра включає потреби, мотиви, мету, дії, 

операції, необхідні засоби для досягнення мети і результати. Знання в цьому випадку складають 

орієнтовану основу. 

Необхідність впровадження ідей контекстного навчання обумовлена наявним в сучасній професійній 

підготовці відривом теоретичного навчання від майбутнього фаху, який існує при традиційному підході 

до професійної підготовки, та об’єктивною неможливістю перенести саму практику професійної 

діяльності до ЗВО. Результати огляду здобутків дослідників даної проблеми дають можливість зробити 

висновок, що контекстне навчання усуває суперечність між індивідуальним характером навчальної 

роботи кожного студента, його розвитком і колективним характером професійної діяльності; між 

виконавською на вимогу викладача позицією студента у навчанні та ініціативною позицією 

майбутнього спеціаліста в трудовій діяльності.  

Зміст професійної підготовки при контекстному підході проектує гуманістичні умови навчання, творче 

середовище міжособистісної взаємодії викладачів і студентів, щоб забезпечити сформованість 

професійного мислення, здатність фахівця працювати в колективі, бути менеджером. Основна мета 

контекстного навчання – формування у межах навчальної діяльності студента його цілісної, 

внутрішньо-мотивованої професійної підготовленості до майбутнього фаху  

Практико-орієнтоване навчання В педагогічній літературі практико-орієнтований підхід розглядається як метод викладання і навчання в 

поєднанні з практичною діяльністю з метою орієнтації навчального процесу на кінцевий продукт 

професійної підготовки, що дозволяє моделювати предметний зміст професійної діяльності і 

забезпечувати умови трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця. 

Відтворення реальних професійних ситуацій у академічній та практичній фазі підготовки фахівців є 

основною характеристикою впровадження практико-орієнтованого підходу  
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 Практико-орієнтований підхід передбачає обов’язкове набуття студентами фаху на основі застосування 

позааудиторних форм професійної підготовки в умовах реально діючого суб’єкта ринку й виокремити 

чотири риси практико-орієнтованої професійної підготовки: 1) створення у ЗВО середовища, що 

стимулює формування у студентів мотивованої усвідомленої потреби в набутті професійних 

компетенцій; 2) впровадження практико-орієнтованої технології професійної підготовки, котра 

забезпечує формування у студентів значущих для майбутньої фахової діяльності якостей особистості, а 

також досвіду виконання професійних обов’язків за профілем підготовки; 3) організація практичної 

підготовки студентів на засадах формування професійної компетентності за профілем підготовки; 4) 

розробка і впровадження у ЗВО інноваційних форм зайнятості студентів з метою вирішення ними 

реальних професійних, науково-практичних та дослідно-виробничих робіт відповідно до профілю 

навчання Застосування практико-орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки надає їй 

найголовнішої цінності – студенти отримують досвід майбутньої фахової діяльності, що створює 

відповідний рівень їх компетентності, забезпечує професійну адаптацію й соціалізацію. Практико-

орієнтована технологія професійної підготовки змінює акцент у навчальній діяльності студентів, 

скеровуючи їх дії на інтелектуальний та фаховий розвиток за рахунок зменшення частки 

репродуктивної діяльності. 

Бенчмаркінг Концепція бенчмаркінгу зародилася наприкінці п’тидесятих років ХХ ст. в результаті відвідування 

японськими фахівцями провідних компаній США і Західної Європи з метою вивчення і подальшого 

використання досвіду. В Японії поняття «бенчмаркінг» співвідноситься із словом «dantotsu» і означає 

«зусилля, занепокоєння, турботу кращого (лідера) про те, щоб стати ще кращим (лідером)». «Японське 

економічне чудо» значною мірою зобов’язане саме бенчмаркінгу – ретельному і доскональному 

вивченню і копіюванню продуктів і технологій північноамериканських і європейських компаній [645]. 

У світі бенчмаркінг почали активно використовувати наприкінці семидесятих років ХХ ст. Зокрема, 

компанія Xerox стала шукати причини різкої втрати своєї частки ринку, детально досліджуючи досвід 

японської компанії Fuji.  Термін «бенчмаркінг» з’явився в 1972 р. в Інституті стратегічного планування 

Кембриджа (США) Дослідники розрізняють кілька видів бенчмаркінгу: внутрішній, конкурентний, 

функціональний, еталонний. При проектуванні змісту професійної підготовки і методико-технологічних 

засобів формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування ми 

мали на увазі внутрішній бенчмаркінг, який здійснюється в організації (ЗВО) з безліччю підрозділів з 

аналогічними функціями (кафедри) на основі виявлення кращого педагогічного досвіду діяльності, з 

наступним його поширенням для підвищення якості та ефективності всього освітнього процесу 

(цитовано за С. Кожушко)  
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Метод проектів Технологія проектування спрямована на розв’язання студентом або групою студентів певної проблеми 
та передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого – 
інтегрування знань та умінь з різних галузей. Метод проектів орієнтований на індивідуальну, парну або 
групову самостійну діяльність студентів протягом певного часу. Метою проектування є здобуття 
досвіду практичної діяльності. Завдання полягають у формуванні фахових компетентностей і розвитку 
лідерських якостей; наданні допомоги при впровадженні студентських ідей у життя; забезпеченні 
співпраці молоді з бізнес-співтовариством і владою. Вихідними умовами впровадження даної 
педагогічної технології є наявність цікавої та значущої соціальної або бізнес-проблеми; 
передбачуваність результатів проектування; структурованість змістової частини проекту. 
Універсальність ознак і типів проектів дозволила впроваджувати проектну діяльність в межах як 
окремих навчальних дисциплін, так і організації освітнього процесу загалом  
Метод проектів – це спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка 
завершується реальним практично відчутним результатом [655]. Він виник у 20-і роки ХХ століття у 
США і спочатку розвивався у межах гуманістичного напряму філософії й освіти та найшов 
відображення в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Дж. Дьюї як «метод проблем». 
В. Х. Кілпатрик назвав такий спосіб організації навчальної роботи методом проектів. Є.  Бондаренко, 
А. Нікітіна, В. Реут, М. Фомінова розглядають його як одну з найбільш прогресивних сучасних 
педагогічних технологій  
Принципова відмінність формування підприємницької компетентності на основі методу проектів від 
застосування тріади «знання, вміння, навички», яка формується з використанням традиційної моделі 
освіти, полягає в тому, що традиційний тип інформації, котрий молодою людиною одержується в 
процесі навчання, здобутий іншими людьми, тоді як підприємець видобуває потрібні йому знання 
самостійно в процесі соціальної практики, що посилює значущість методу проектів. Знання, що 
отримується таким чином, легко перетворюється в «живе знання», придатне для впровадження в 
конкретну підприємницьку практику.  
Метод проектів є проявом застосування контекстного підходу в професійній підготовці, оскільки 
студенти в процесі навчання мають справу не з порціями інформації, а з ситуаціями, в контексті яких 
закладені і знання, і умови їх застосування  
По своїй суті проектування є особливим способом побудови особистісного змісту освіти, який змінює 
зміст спільної діяльності. Як сукупність предметів, ідей, явищ і способів дій, котрі забезпечують 
реалізацію освітнього процесу, це особливий засіб навчання, за якого організація власної діяльності 
студента стає способом роботи педагога з ним в процесі вирішення проблеми, що сприяє розвитку 
особистісної залученості студента в освітній процес. Це такий засіб навчання, коли зміст діяльності стає  
перше, запит на проекти повинен бути отриманий від зовнішньої організації-клієнта; по-друге, 
представники даної організації мають бути безпосередньо залучені до освітнього процесу 
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 Предметом обговорення викладача і студента. Він виявляє особистісно значущі для студента критерії 

якості її організації і проведення, а також дозволяє підібрати різні форми і способи її організації на 

основі самоаналізу та самоекспертизи. Проектування може здійснюватися там, де починають 

переосмислюватися ціннісні установки, а цінності розуміються як саморозвиток, самостановлення, 

самоорганізація і побудова свого особистісного майбутнього  

Метод проектів – це шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Тому під методом проектів 

мається на увазі спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна 

завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим відповідним чином, що 

й складає суть даної технології. Технологічний концепт проектної технології орієнтує студентів на 

дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці. 

Основна ознака цього методу – повна й органічна узгодженість навчання з життям, з інтересами 

студентів. Завдання – навчити студентів самостійно здобувати знання та застосовувати їх для 

розв’язання практичних завдань; сприяти розвитку комунікативних здібностей; розширити коло 

спілкування; прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати та аналізувати 

інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. 

Використання даного методу в освітньому процесі дозволило сформувати у студентів ряд необхідних 

навичок: самостійно знаходити інформацію, вміло застосовувати її на практиці для вирішення 

різноманітних проблем; бути комунікабельними, вміти працювати в команді; шукати шляхи 

раціонального подолання труднощів на основі використання сучасних технологій. Педагогічна 

технологія «метод проектів» містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, 

що є творчими за своєю суттю. Технологія проектування спрямована на інтегрування знань та умінь з 

різних галузей та орієнтована на індивідуальну, парну або групову самостійну діяльність студентів 

протягом певного часу. Її універсальність дозволяє впроваджувати проектну діяльність в межах як 

окремих навчальних дисциплін, так і організації освітнього процесу загалом  

Основна ознака методу проектів – повна й органічна узгодженість навчання з життям та інтересами 

студента. Дослідження довело слушність думки З. Таран: найперспективнішими видами проектної 

діяльності, з огляду на її потенціальні психолого-педагогічні можливості, виявились колективні 

міждисциплінарні проекти, що виступають як інтегруючий фактор, систематизують знання та 

забезпечують їх максимальне наближення до реальних потреб життя і творчу самореалізацію  

Проектна студія як проектно-організаційна форма квазіпрофесійної діяльності студентів – це 

інтегрований компонент навчального процесу на основі особистої зацікавленості здобувача вищої 

освіти.  
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Навчальний тренінг як форма 

організації комплексної практики 

бакалаврів за професійним 

спрямуванням 

Метою проведення навчального тренінгу є формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування 

компетенцій з управління економічною діяльністю підприємства, пошук напрямів підвищення 

ефективності господарювання та забезпечення результативності здійснення інвестиційної діяльності, 

що в кінцевому підсумку готує майбутніх фахівців до реальної підприємницької діяльності. Основними 

завданнями проведення навчального тренінгу є поглиблення розуміння умов діяльності конкретного 

віртуального підприємства у галузі надання туристичних послуг, готельно-ресторанного сервісу або 

торгівлі; оволодіння обов’язками товарознавця, економіста, бухгалтера, маркетолога, менеджера 

туристичної фірми та закладу ресторанного господарства; набуття досвіду роботи в колективі.  

Навчальний тренінг проводиться серед студентів четвертого курсу. Під час його проходження студенти 

вирішують типові задачі, притаманні видам планово-економічної, фінансової, маркетингово-

комерційної, управлінської діяльності відповідно до посад, які може обійняти бакалавр. 

Основними етапами організації та проведення навчального тренінгу є: 1) визначення правил взаємодії 

кафедр інституту в організаційному та інформаційному плані, що забезпечує формування у студента 

чіткого уявлення про виконання загального міждісціплінарного проекту; 2) відбір відповідальними від 

кафедр викладачами доцільних для розв’язання завдань тренінгу активних засобів і методів навчання 

(робота в малих групах, бізнес-симуляції, ігри, аналіз реальних документів); 3) розробка єдиних для 

студентів всіх спеціальностей, що беруть участь у тренінгу, завдань з урахуванням специфіки 

конкретного фаху; 4) формування системи контролю та форми звітності за результатами проведення 

тренінгу; 5) усвідомлення студентами мети тренінгу, котра полягає в ознайомленні з реальними 

фаховими завданнями, що вимагають вирішення в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища і 

ресурсних обмежень, та проходження тренінгу.  

Workshop Workshop є предметом дискусії у освітньому середовищі і використовується як активний розвиваючий 

метод групової роботи й нову форму організації професійної підготовки. Workshop в перекладі з 

англійської – «майстерня», що вказує на центральну ідею: кожен з учасників має унікальний і 

неповторний життєвий досвід і погляд, який обумовлює його ставлення до конкретної проблеми. 

Workshop дедалі розглядається як одна з найбільш популярних інноваційних форм проведення 

навчальних занять. Проте ефективність його застосування залишається педагогічною проблемою через 

відсутність чітко викладених методичних рекомендацій.  
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 Ю. Зеленюк вважає workshop міксом теоретичних презентацій, практичних занять і дискусії із 

заздалегідь запропонованих питань. Л. Мордвінцева називає workshop робочу зустріч фахівців будь-якої 

галузі з чітко орієнтованою тематикою і часом проведення. О. Писарєва визначає workshop як захід, на 

якому під керівництвом майстра своєї справи можна створювати нові, унікальні, найчастіше – 

інтелектуальні продукти, і обмінюватися досвідом. Т. Спурнова розуміє workshop як метод навчання, 

заснований на вивченні практичних аспектів будь-якого питання. З її точки зору, це майстерня, де 

професіонали діляться своїми думками і досвідом та ініціюють процес обміну думками шляхом 

залучення інших учасників до обговорення проблеми. Жодне з наведених визначень не може розкрити 

всю повноту даної дефініції, оскільки в них спостерігається досить вільне трактування термінів: від 

процесу до групи осіб. 

Один з найбільш відомих дослідників workshop К. Фопель дає таке визначення: 1) це інтенсивний 

навчальний захід, на якому учасники вчаться завдяки власній активній роботі; 2) це навчальна група, 

перебування в якій допомагає усім учасникам стати після закінчення навчання компетентнішими; 3) це 

навчальний процес, під час якого в центрі уваги – переживання учасників, а не компетентність 

ведучого, і учасники отримують знання один від одного; 4) це тренінг, результати якого залежать, 

передусім, від вкладу учасників, а не від знань ведучого; 5) це можливість відкрити для себе, що знаєш і 

умієш більше, ніж думав про себе, і навчитися чомусь від людей, від яких цього не чекав. 

По своїй суті workshop є форматом, який дозволяє студентам під керівництвом досвідченого наставника 

створювати нові унікальні інтелектуальні продукти на основі обміну досвідом. Доцільними методами і 

прийомами роботи є суто практичні – теоретичні «вкраплення» у формі лекцій застосовуються вкрай 

рідко і в мінімальному (необхідному для повного висвітлення теми) обсязі. На workshop кінцевий 

інтелектуальний продукт не виникає з нічого: учасники засвоюють інформацію, яка є досвідом інших, 

«з перших рук» опановують нові методи і прийоми збору та обробки інформації, мають можливість 

оцінки, критики й висловлення вражень. В цьому сенсі workshop є способом навчання на основі 

просування власних ідей, а не просто можливістю репродуктивного розв’язання проблеми. На workshop 

збираються ті, хто має мотивацію самовираження і націлений на вдосконалення навичок на основі 

розкриття власних здібностей.  Workshop завдяки своєму формату вимагає великої віддачі від усіх: 

всебічної активності учасників та від надихаючого їх наставника 
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Продовження таблиці П.11 

 Найбільш поширеним типом є «Дискусійний клуб» («Проблемний») як майданчик для обміну думками, 

досвідом, досягненнями. Він являє собою комбінування елементів конференції, тренінгу, семінару, 

практикуму, круглого столу, колоквіуму, конкурсу, структурованих в різних конфігураціях та є 

ефективним для застосування у сфері освіти, консалтингу, маркетингу і реклами.  

Зручним для освіти типом є «Мозковий штурм», що за своєю сутністю являє поєднання за схемами:  

«Перформанс – заняття», «Мозкова атака – тренінг» або «Зроби сам – сесія за підсумками роботи». 

Невід’ємними його умовами є груповий пошук рішення поставленої задачі, спрямований на розвиток 

творчого потенціалу кожного, розкриття прихованих здібностей і умінь, ретельний аналіз нових ідей, 

що виникли в ході роботи і спілкування. Даний тип є досить поширеним серед представників творчих 

професій: рекламістів, бізнес-стратегів, дизайнерів, художників, журналістів, акторів. 

Тип «Ігровий майданчик» (або «Тімбілдинг») використовується за напрямами роботи: у досить азартній 

атмосфері змагання учасники борються за перемогу, освоюючи альтернативні розумові моделі, що 

дозволяє кожному розкріпачитися, отримати навички роботи в команді, освоїти нові для себе ролі, із 

використанням нових методик ставити і оперативно вирішувати складні завдання. Учасники отримують 

великий емоційний заряд, діляться враженнями і простіше налагоджують зв’язки. Даний тип є доречним 

для розв’язання соціально-значимих проблем в сучасній Україні. 

Тип «Workshop-круїз» є новим форматом навчального, наукового або ділового спілкування, який може 

реалізовуватись під час туристичної подорожі в цілодобовому режимі. Даний формат дозволяє 

комбінувати екскурсії та вечірки з інтерактивною розважальною програмою із діловою частиною 

заходу. Створює особливий мікроклімат спілкування, забезпечує достатнім часом для неквапливих 

бесід, цікавих обмінів ідеями і створення надійних платформ для взаємовигідної стратегічної співпраці. 

Програма заходу розрахована на те, щоб в різноманітних формах учасники встановили зв’язки і виявили 

перспективи своєї взаємодії. 

Тип «Майстерня» проводиться під девізом: «Праця з людини робить експериментатора». Він є 

доречним для організації навчання дизайну і рукоділлю, створення виробів Handmade (сувенірів, 

прикрас, іграшок тощо). 

Тип «Студія» дозволяє учасникам працювати в одному конкретному проекті, який матиме конкретний 

закінчений вигляд: фільм, відеоролик, фотосесія тощо. Дозволяє реалізовувати на практиці генеровані 

ідеї за видами активності, спрямовані на рішення групою учасників однієї задачі. Активно 

реалізовується в таких міжнародних програмах, як Enactus і YEP, а також як інструмент підготовки 

студентів до участі в загальнонаціональних конкурсах підприємницької тематики  
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Продовження таблиці П.11 

Освітній кластер А. Старєва наводить визначення інноваційного освітнього кластера як добровільного об’єднання 
географічно близьких взаємодіючих суб’єктів господарювання: освітніх закладів; органів влади; 
банківського, приватного сектора, інноваційних підприємств (організацій) та інших об’єктів 
інфраструктури, що характеризується виробництвом конкурентоспроможних освітніх, культурних, 
соціальних послуг і наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів як 
кожного з учасників, так і в цілому території локалізації кластера, на якій він перебуває і яка має істотну 
соціально-економічну значимість для регіону. 
Переваги освітнього кластера як організаційної форми об’єднання зусиль зацікавлених сторін у 
вирішенні завдання забезпечення особистісного і фахового розвитку майбутніх фахівців є очевидними. 
Дослідники (Д. Калашников, Н. Корчагіна, О. Балалієва, С. Данилов, А. Смирнов, Т. Фадина, 
О. Яворський та ін.) виділяють п’ять функцій освітнього кластера: 1) економічну – розробка переліку 
затребуваних освітніх послуг, спрямованих на задоволення попиту споживачів освітнього продукту; 
2) соціальну – забезпечення гарантій працевлаштування випускників навчального закладу; 3) 
маркетингову – пропаганда інноваційних освітніх технологій, організація профорієнтаційної роботи, 
брендинг навчального закладу; 4) правову – створення нормативно-правової бази з питань кластеризації 
у системі освіти; 5) педагогічну – забезпечення змістовної та технологічної складової процесу 
професійної підготовки на засадах соціального партнерства між учасниками освітнього кластера. Таким 
чином, освітній кластер можна розглядати з двох точок зору: як систему і як процес. 
Залежно від мети створення розрізняють три варіанти формування освітніх кластерів: 1) галузеві освітні 
кластери (національний рівень), в яких ЗВО виступають як ядро кластерної економіки, а процес 
професійної підготовки базується на інтеграції програм вищої, середньої та начальної освіти всередині 
кластерів; 2) освітні кластери корпорацій (регіональний рівень) передбачають створення 
інфраструктури на базі освітніх установ міст і регіонів, в яких базуються потужні виробничі комплекси; 
3) кластери освіти з внутрішніми проектами – бізнес-інкубатори (мікрорівень) – відображають 
особливості організації освітнього процесу у конкретній навчальній установі.  
На національному рівні кластерний підхід у системі української освіти почав свою реалізацію через 
Концепцію профільного навчання й потребує подальшої нормативно-правової підтримки. На 
регіональному рівні освітня кластеризація може відображатись у програмах розвитку регіонів, а як тип 
кластеру розглядатись освітній хаб. На мікрорівні дослідники (Д. Калашников, Н. Корчагіна, 
О. Балалієва, С. Данилов, А. Смирнов, Т. Фадина, О. Яворський та ін.) виділяють два типи кластерів: 1) 
кластери освітнього процесу (як кластери розглядаються елементи внутрішньоорганізаційного життя); 
2) кластери локального партнерства (на основі мережі горизонтальних та вертикальних зв’язків 
освітньої установи з іншими організаціями). Даним типом кластеру є бізнес-інкубатор.  
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Закінчення таблиці П.11 

 В світі бізнес-інкубатор розглядають як сприятливе середовище, що захищає початківців, які не мають 
стартової матеріальної бази для організації бізнесу. М. Вуллакотт визначає бізнес-інкубатор як 
каталізатор процесу створення та розвитку підприємств. Національна асоціація бізнес-інкубаторів США 
(НАБІ - США) ідентифікує бізнес-інкубатор як інструмент економічного розвитку, призначений для 
прискореного зростання й успішності самореалізації підприємницьких компаній за допомогою надання 
їм комплексу ресурсів і послуг із підтримки комерційної діяльності. Основним завданням бізнес-
інкубатора вважається створення успішних фірм, оскільки досвід США свідчить: за підтримки бізнес-
інкубатора 30% початківців-бізнесменів успішно почали свою справу й перейшли до середнього бізнесу 
(для порівняння: в звичайних умовах цей відсоток дорівнює 12%) Створення бізнес-інкубатору 
викликано реаліями сьогодення. За загальним розумінням ця нова структура має вчасно надавати 
підприємцям ділові послуги, технічну підтримку, допомогу в управлінні, спрощений доступ до 
фінансування. Завдання бізнес-інкубатора полягає в забезпеченні доступу малих підприємств до 
організаційних послуг таким чином, щоб підприємці могли сконцентруватися на розвитку власного 
бізнесу  
В сфері освіти бізнес-інкубатор розглядається як самостійне утворення підприємницького типу в 
організаційній структурі навчального закладу, метою якого є створення і розвиток нового бізнесу. За 
своїм призначенням і метою діяльності бізнес-інкубатори як базові структурні підрозділи навчальних 
закладів поділяють на два види:  

- бізнес-інкубатори загального призначення (надають підприємницькі послуги широкого спектру);  
- бізнес-інкубатори спеціального призначення (надають послуги за конкретними видами).  

Останній може мати вигляд скарбнички напрацювань за результатами науково-дослідної роботи 
студентів і викладачів навчального закладу. Його структура і функції дозволяють більш ефективно 
реалізовувати такі форми організації науково-дослідної роботи студентів, як індивідуальна робота 
викладачів із студентами, наукова діяльність студентів в малих пошукових групах, участь студентів у 
наукових заходах практичного спрямування, проведення наукових пошуків у процесі виконання завдань 
курсових і дипломних проектів та практики . Бізнес-інкубатор загального призначення сприяє 
зростанню підприємницької активності та комерціалізації інновацій у регіоні. 

Складено автором 
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Рис. П.1. Підстава для розробки комплекту КОЗ для здійснення контролю 

якості природних вод в дисципліні «Харчова хімія» 
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Рис. П.2. Методичні рекомендації для виконання КОЗ на основі запиту суб’єкта ринку 
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Додаток Р 

 

 

 

Рис. Р. 1. Програма «Молодь в підприємництві» в структурі сайту ЗВО 
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Таблиця Р.1 

Циклограма впровадження позааудиторного спецкурсу 

 «СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ ІСТОРІЇ УСПІХУ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ»  

в межах реалізації Програми «Молодь в підприємництві» 
Форма  

роботи 

Зміст роботи Цільова аудиторія 

Вересень 

Лекція 

 

Тема: «Проблеми створення педагогічних умов формування підприємницького 

середовища у закладі вищої освіти». 

Завдання: ознайомлення із сутністю, класифікацією, цілями і змістом 

педагогічних умов 

науково-педагогічні працівники 

Круглий стіл  Тема: «Рекомендації Європарламенту і Ради Європи щодо формування 

ключових компетентностей ціложиттєвої освіти. Наскрізні змістові лінії 

української освіти». 

Завдання: напрацювання напрямків удосконалення освітнього процесу закладу 

вищої освіти відповідно до змісту наскрізної змістової лінії 

«Підприємливість і фінансова грамотність»; бесіди-консультації щодо 

проблеми створення системи безперервної економічної освіти 

науково-педагогічні працівники 

Методологічний 

семінар  

Тема: «Спецкурс «Створення власної історії успіху в підприємництві»: 

презентація». 

Завдання: виявлення та розвиток мотивації до підприємництва як суспільного 

явища ХХІ ст.  

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Психологічний 

семінар-

практикум 

Тема: «Підприємництво – мій стиль життя». 

Завдання: формування мотиваційно-потребнісного компоненту 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Підготовка до 

участі в заходах 

підприємницької 

тематики 

(1 семестр) 

Оформлення заявок для участі в заходах: 

1) Ознайомлення із поточним пакетом CASERS. 

2) Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі «Бізнес-трамплін». 

3) Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі «LoNG». 

4) Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі «TourSystemUkrChallenge». 

5) Участь в організаційному регіональному семінарі EnactusУкраїна 

 

Кафедри факультету економіки та 

управління 

Кафедри факультету готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу 

Команда Enactus закладу вищої освіти  

Жовтень 
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Лекція 
 

Тема: «Перспективи реалізації міжнародних програм з підготовки молоді до 
підприємництва в Україні». 
Завдання: ознайомлення із Програмою YEP та перспективами створення у ЗВО 
YEP!CLUBS 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
і «магістр» 

Семінар  
 

Тема: «Зарубіжний досвід формування підприємливості в Україні». 
Завдання: розвиток пізнавальної активності щодо економічних явищ в 
суспільстві ХХІ ст.; формування підприємливості як риси особистості 
майбутнього фахівця 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр», 
1-2 курс 

Тренінг  
 

Тема: «Можливості професійної лексики у формуванні підприємницької 
компетентності молоді». 
Завдання: розвиток когнітивно-змістового компоненту діяльності викладача в 
напрямку формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців; 
індивідуальне та групове консультування  

науково-педагогічні працівники 

Тренінг  
 

Тема: «Управління особистою ефективністю». 
Завдання: розвиток здатності генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
(3-4 курс)  і «магістр» (1 курс) 

Підготовка до 
участі в заходах 
підприємницької 

тематики  
(1 семестр) 

Підбір, оцінка, оформлення і подання матеріалів для участі в заходах: 
1) Міжнародної олімпіади з брендингу (м. Мінськ, Республіка Білорусь). 
2) Всеукраїнському конкурсі «Бізнес-трамплін». 
3) Всеукраїнському конкурсі «LoNG». 
4) Всеукраїнському конкурсі «TourSystemUkrChallenge».  
Рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS. 
Ознайомлення із поточними пропозиціями щодо участі в заходах. 

науково-педагогічні працівники; 
адміністрація закладу вищої освіти 

Листопад 

Лекція 
 

Тема: «Наскрізна змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» в 
освіті майбутнього фахівця». 
Завдання: формування розуміння підприємливості як ключової компетентності 
людини та шляхів її розвитку; дослідження адаптованості й готовності 
розв’язувати соціально-економічні проблеми 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
і «магістр» 

Круглий стіл 
(Meet Up з 

підприємцями)  

Тема: «Соціально-психологічний феномен особистості підприємця». 
Завдання: проведення корекції мотиваційно-ціннісної складової особистості; 
розвиток здатності мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 
спілкуватися з представниками інших соціальних груп 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
(3-4 курс)  і «магістр» (1 курс) 
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Семінар-

практикум 

Тема: «Українська мова в контексті підприємництва як суспільного явища» 

сучасності. 

Завдання: розвиток здатності спілкуватися державною мовою усно і письмово; 

формування підприємливості як риси особистості майбутнього фахівця 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(1-2 курс) 

Підведення 

підсумків участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики 

(1 семестр) 

Участь в заходах підприємницької тематики: 

1) Всеукраїнському конкурсі «Бізнес-трамплін». 

2) Всеукраїнському конкурсі «TourSystemUkrChallenge».  

3) Тематичному всеукраїнському семінарі EnactusУкраїна. 

Рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS. 

Ознайомлення із поточними пропозиціями щодо участі в заходах. 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр»  

Грудень 

Лекція 

 

Тема: «Педагогіка успіху – інноваційний напрям в освіті ХХІ ст.». 

Завдання: ознайомлення із значенням в процесі професійної підготовки ситуації 

успіху для формування підприємливої особистості 

науково-педагогічні працівники 

Дебати 

 

Тема: «Студентський досвід у розвитку власної підприємливості». 

Завдання: напрацювання пропозицій щодо внесення змін в організацію 

освітнього процесу закладу вищої освіти з метою стимулювання бізнес-

активності студентів 

науково-педагогічні працівники; 

координатор Програми «Молодь в 

підприємництві» 

Тренінг  

 

Тема: «Ділова мова і бізнес: побудова ефективної комунікативної стратегії». 

Завдання: розвиток здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, формування навичок міжособистісної взаємодії 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(1-2 курс) 

Тренінг  

 

Тема: «Культура мовлення підприємця в контексті функціонування іноземних 

мов в Україні». 

Завдання: розвиток здатності спілкуватися іноземною мовою усно і письмово, 

ефективно адаптуватися до дій в новій ситуації 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(3-4 курс)  і «магістр» (1 курс) 

Підведення 

підсумків участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики  

(1 семестр) 

Участь в заходах підприємницької тематики: 

1) Міжнародній олімпіаді з брендингу (м. Мінськ, Республіка Білорусь). 

2) Всеукраїнському конкурсі «LoNG». 

3) В регіональному заході Enactus «Project Idea Show Case».  

4) За результатами рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS. 

Поповнення Електронного банку студентських бізнес-пропозицій. 

Ознайомлення із поточними пропозиціями щодо участі в заходах. 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 
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Лютий 

Круглий 

стіл 

 

Тема: «Інфраструктура управління підприємництвом в Україні». 

Завдання: розвиток навичок розробки та управління проектами, здатності діяти 

соціально відповідально та свідомо  

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Тренінг-

сесія 

 

Тема: «Правовий лікбез для підприємця». 

Завдання: розвиток навичок здійснення безпечної діяльності, здатності 

працювати в міжнародному контексті 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Тренінг 

 

Тема: «Ораторське мистецтво. Самопрезентація». 

Завдання: розвиток здатності працювати автономно, виявляти ініціативу та 

підприємливість 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(1-2 курс) 

Тренінг Підготовка майбутнього підприємця до професійної взаємодії. 

Завдання: формування навичок міжособистісної взаємодії, розвиток здатності 

працювати в команді 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр», 

(3-4 курс)  і «магістр» (1 курс) 

Підготовка 

до участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики 

(2 семестр) 

Оформлення заявок для участі в заходах: 

1) Ознайомлення із поточним пакетом CASERS. 

2) Міжнародної олімпіади з брендингу (м. Мінськ, Республіка Білорусь). 

3) Міжнародного чемпіонату StartUp-проектів «Молодь і підприємництво» 

(м. Гомель, Республіка Білорусь). 

4) Міжнародної бізнес-гри «Корпорація ідей». 

5) Всеукраїнського фестивалю інновацій. 

6) Всеукраїнського студентського економічного турніру. 

7) Міського конкурсу студентських проектів. 

 Участь у всеукраїнському заході Enactus «Project Prototype Show Case». 

Ознайомлення із поточними пропозиціями щодо участі в заходах. 

 

Кафедри факультету економіки та 

управління 

Кафедри факультету готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу 

 

 

 

 

Команда Enactus закладу вищої освіти  

Березень 

Круглий 
стіл 
(Meet Up з 

випускниками-
підприємцями)  

Тема: «Ключові дії, інструменти, сервіси і програми для побудови бізнесу». 
Завдання: формування визначеності та наполегливості щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
і «магістр» 

Дебати 
(Студентсь

кий міжнародний 
телеміст)  

Тема: «Студентський досвід у розвитку власної підприємливості; в розробці та 
реалізації студентських бізнес-ідей». 
Завдання: формування мотивації до підприємницької діяльності, здатності 
усвідомлювати рівні можливості, включаючи гендерний аспект 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 
і «магістр» 
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Тренінг 

 

Тема: «Ділові папери і успішна кар’єра підприємця». 

Завдання: розвиток навичок використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(1-2 курс) 

Тренінг 

 

Тема: «Офіційно-діловий стиль як функціональний різновид мови в 

економічному житті суспільства». 

Завдання: розвиток навичок використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

(3-4 курс)  і «магістр» (1 курс) 

Підготовка до 

участі в заходах 

підприємницької 

тематики  

(2 семестр) 

Підбір, оцінка, оформлення і подання матеріалів для участі в заходах: 

1) Міжнародному чемпіонаті StartUp-проектів «Молодь і підприємництво» 

(м. Гомель, Республіка Білорусь). 

2) Міжнародній бізнес-грі «Корпорація ідей». 

3) Всеукраїнському фестивалі інновацій. 

4) Всеукраїнському студентському економічному турнірі. 

5) Міському конкурсі студентських проектів. 

6) Фінальному заході програми «Молодь в підприємництві» – Конкурсі 

студентських бізнес-проектів ЗВО. 

Рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS.  

науково-педагогічні працівники; 

адміністрація закладу вищої освіти 

Підведення 

підсумків участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики 

(2 семестр) 

Участь в заході підприємницької тематики: Міжнародній бізнес-грі 

«Корпорація ідей». 

Рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS. 

 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр»  

Квітень-травень - червень 

Майстер-клас 

(Meet Up з 

підприємцями)  

Тема: «Як я став підприємцем: особистісний та правовий аспекти». 

Завдання: формування підприємницької компетентності методом наставництва 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Тренінг 

 

Тема: «Діловий етикет як шанс презентації власних бізнес-ідей». 

Завдання: формування здатності діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

 здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Конкурс есе 

 

Тема: «Джерела і методи пошуку підприємницької ідеї». 

Завдання: розвиток навичок використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями, проводити 

дослідження на відповідному рівні 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 
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Конкурс 

копірайтингу 

 

Тема: «Ефективне використання ресурсів як шлях збільшення прибутку і 

вирішення соціально-економічних проблем суспільства». 

Завдання: розвиток навичок використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями, проводити 

дослідження на відповідному рівні 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Конкурс 

портфоліо 

 

Тема: «Малий бізнес сфери торгівлі й послуг в Україні: проблеми, напрямки та 

шляхи розв’язання». 

Завдання: розвиток здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, генерувати нові ідеї, бути критичним і самокритичним,  діяти 

соціально відповідально та свідомо 

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр» 

Підведення 

підсумків участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики 

(2 семестр) 

Участь в заходах підприємницької тематики: 

1) Фінальному заході програми «Молодь в підприємництві» – Конкурсі 

студентських бізнес-проектів ЗВО. 

2) Міському конкурсі студентських проектів. 

3) Всеукраїнському фестивалі інновацій. 

4) Всеукраїнському студентському економічному турнірі. 

5) Міжнародному чемпіонаті StartUp-проектів «Молодь і підприємництво» 

(м. Гомель, Республіка Білорусь). 

6) За результатами рішення бізнес-ситуацій платформи CASERS. 

7) У заходах EnactusУкраїна: 

- другому національному тренінговому дні (квітень); 

- третьому національному тренінговому дні (травень); 

- Національних змаганнях Enactus (травень-червень).  

Поповнення Електронного банку студентських бізнес-пропозицій.  

здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» 

і «магістр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Enactus закладу вищої освіти 

Підведення 

підсумків участі в 

заходах 

підприємницької 

тематики 

(навчальний рік) 

Звіт координатора Програми «Молодь в підприємництві на засіданні Вченої 

ради закладу вищої освіти. 

науково-педагогічні працівники; 

координатор Програми «Молодь в 

підприємництві» 

Складено автором 
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Рис. Р.1. e-Запрошення до участі у черговому заході міжнародної програми Creative Spark 
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Рис. Р.2. Інформація про Бізнес-Інкубатор на сайті ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»  
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Рис. Р.3. Інформація про Бізнес-Інкубатор ХТЕІ КНТЕУ в соціальних мережах 
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Рис. Р.4. Підготовка викладачів до застосування хмарних технологій в 

освітньому процесі при формуванні підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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Рис. Р.5. Підготовка електронних навчальних курсів при формуванні 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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Додаток С 

Таблиця С.1 

Каталог фахових студентських проектів підприємницької тематики (ХТЕІ КНТЕУ), запропонованих у 

спільноті Facebook «Освітній хаб «Підприємницький інтенсив» малому бізнесу для реалізації  
Назва проекту Анотація проекту Спеціальність авторів проекту / 

Інструмент визнання 

Туристичні послуги 

StartUp-проект туристично - 

освітньої послуги «ВУЗ-тур» 

Профорієнтація є проблемою сучасної української освіти. 

Проект надає допомогу учням шкіл, закладів професійно-

технічної освіти, технікумів і коледжів у виборі закладу вищої 

освіти, що знаходиться в м. Харків: під час екскурсійного туру 

юні пошукачі вищої освіти зможуть безпосередньо побачити 

декілька закладів, що здійснюють підготовку за обраною ними 

спеціальністю, дізнатися про їх освітні послуги, ознайомитися 

зі студентським життям. Екскурсії по закладах вищої освіти 

здійснюються як тематичні за фахом. Актуальність проекту 

обумовлена значною кількістю в Харкові закладів вищої освіти 

та конкуренцією за абітурієнта 

051 «Економіка»; 242 «Туризм» / 

Диплом лауреата «Лучший проект 

в образовании» на Молодіжному 

конкурсі бізнес-проектів «Start-Up 

– Кооперація - 2015», м. Гомель, 

Республіка Білорусь 

Мисливський двір  Незважаючи на високі ціни в секторі мисливського туризму, 

дана послуга стрімко поширюється в Україні. Це одночасно 

промисел, розвага, спільне дозвілля, що обумовлює широку 

цільову аудиторію послуги, а рекреаційні умови України є 

ідеальними для її реалізації. Проте в Україні не розвинута 

інфраструктура готелів для надання мисливських послуг. 

Даний проект є пропозицією клубу-готелю 3 * на 40 місць, що 

спеціалізується на наданні послуг пригодницького туризму для 

всієї родини 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 

075 «Маркетинг» / 

Подяка на Молодіжному конкурсі 

бізнес-проектів «Start-Up – 

Кооперація - 2016», 

м. Гомель, Республіка Білорусь 

Переяслав  Новим напрямком туристичного бізнесу в Україні є медичний 

туризм. Проект присвячений організації та запуску готельно-

ресторанного комплексу для гіпотоніків. Серед послуг закладу: 

збалансоване харчування, тренажерний зал, басейн, баня, 

масаж, йога, сальса, дитячі спа-послуги 

242 «Туризм»; 075 «Маркетинг» / 

Диплом І ступеню на щорічному 

Конкурсі студентських бізнес-

проектів «Молодь в 

підприємництві», ХТЕІ КНТЕУ 



680 
 

Продовження таблиці С.1 
Інкубатор туристичних інновацій  Проблема створення мережі бізнес-інкубаторів є досі не 

реалізованою в Україні. Метою проекту є створення 
спеціалізованого бізнес-інкубатора як організаційної 
структури, яка здійснює збір інноваційних ідей, пов’язаних з 
туристичною діяльністю в заданому регіоні, їх попереднім 
аналізом, подальшим обґрунтуванням та упровадженням за 
участі інвесторів і координаторів. Завдання проекту: інкубація 
ідей в сфері туризму; акумуляція ідей в сфері туризму; аналіз 
інформації на туристичному ринку; допомога у впровадженні 
проектів на туристичному ринку; моніторинг результатів 
впровадження 

242 «Туризм» / 
Диплом І ступеню на щорічному 
Конкурсі студентських бізнес-

проектів «Молодь в 
підприємництві», ХТЕІ КНТЕУ 

Послуги ресторанного бізнесу 
Еко-ресторан «GREEN HOUSE»  Збільшення кількості хворих на подагру, атеросклероз, 

гіпертонічну хворобу, ожиріння стимулює зростання попиту на 
вегетаріанство як стиль життя. Проект присвячений організації 
та запуску повносервісного загальнодоступного ресторану з 
повним циклом виробництва, який позиціонує здорове 
харчування і пропонує вегетаріанське меню для всіх прошарків 
українського суспільства 

241 «Готельно-ресторанна справа» 
/ 

Подяка на щорічному Конкурсі 
студентських бізнес-проектів 

«Молодь в підприємництві», ХТЕІ 
КНТЕУ 

Еко-кафе «GREEN HOUSE»  Ідея проекту для малого бізнесу базується на ґрунті світової 
тенденції вживання organic food (екологічно чистих продуктів, 
вироблених без використання шкідливих речовин і добавок). 
Завданням проекту є популяризація здорової екологічно чистої їжі 
без холестерину і з необхідною кількістю корисних речовин, яка 
готується у формі салатів з інгредієнтів за вибором клієнта і у його 
присутності, а потім споживається в затишку і невимушеній 
атмосфері 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 
073 «Менеджмент» / 

Диплом ІІ ступеню на щорічному 
Конкурсі студентських бізнес-проектів 

«Молодь в підприємництві», ХТЕІ 
КНТЕУ 

Рок-кафе «Hard-rock»  Проблема дозвілля і створення клубів за інтересами є до кінця 
не розв’язаною в Україні. Проект присвячений організації та 
запуску тематичного кафе. Серед послуг закладу: кейтеринг, 
«Їжа на винос», «Сніданки», «Виготовлення кондитерських 
виробів на замовлення», «М’ясне меню», «Шведський стіл»,  
«Дитяча кімната», розливне вино і пиво, організація свят і 
тематичних вечірок. Розваги: дискотека, жива музика, концерти 
і тематичні шоу у стилі відповідної субкультури 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 
051 «Економіка» / 

Диплом ІІ ступеню на щорічному 
Конкурсі студентських бізнес-

проектів «Молодь в 
підприємництві», ХТЕІ КНТЕУ 
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Time-café «Весела панда» 
 

Зміна стилю життя мешканців мегаполісів у ХХІ ст. породжує 
проблему ефективного тайм-менеджменту і стимулює попит на 
послуги з організації дозвілля. Проект присвячений організації 
та запуску Time-café – ресторанного закладу нового формату, 
принципова відміна якого від класичного полягає у наданні 
відвідувачам окрім їжі та напоїв часу і місця. Асортимент 
послуг також передбачає: проведення свят і тематичних 
вечірок, ігри, перегляд фільмів, послуги читальної зали 

051 «Економіка»; 
241 «Готельно-ресторанна справа»/ 

Подяка на Міжнародній 
студентській бізнес-грі 
«Корпорація ідей – 3» 

Виробництво і просування харчових продуктів 
«Fenugreek» (впровадження 
хлібобулочних і борошняно-
кондитерських виробів  
функціонального призначення  
в асортимент підприємств роздрібної 
торгівлі Харківщини)  

Зростання кількості хворих на діабет стимулює зростання 
попиту на борошняні та кондитерські вироби функціонального 
призначення. Проект призначений для вирішення даної 
проблеми шляхом створення корисної продукції за рахунок 
введення в її рецептуру інгредієнтів, дія яких стимулює 
регенерацію клітин мозку; виводить токсини і алергени з 
організму через лімфатичну систему; знижує вміст холестерину 
в крові; підвищує рівень гемоглобіну; покращує перистальтику 
кишковика; знижує кров'яний тиск 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» /  

Подяка на Міжнародній 
студентській бізнес-грі 
«Корпорація ідей – 3» 

Помаранчеве диво  Плавлені сири користуються попитом у населення всіх країн 
світу, що пов’язано з їх високими споживними властивостями, 
високою калорійністю та зручністю споживання. Вони є одним 
з най поширених на ринку молочних продуктів, що обумовлено 
рентабельністю виробництва. Однак плавленні є продуктом, 
який відрізняються низьким вмістом біологічно активних 
речовин. Проект присвячений розробці та впровадженню у 
виробництво плавленого сиру з додаванням нетрадиційної 
біологічно активної сировини, яка здатна подовжити термін 
зберігання й підвищити споживні властивості даного продукту, 
не підвищуючи його собівартості 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» /  
Диплом ІІІ ступеня на 

Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт за 

спеціальністю «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність - 

2018» 

«Fruit in shape» (виробництво і 
реалізація на ринку Харкова 
овочевих вафель з прошарком з 
пектину)  

Зміна ритму життя споживачів, особливо у мегаполісах, 
стимулює зростання попиту на снекову продукцію, яка 
ідеально вирішує завдання швидкого вгамування голоду. В той 
же час українці тяжіють до здорового способу життя, і це 
зменшує попит на традиційні шоколадні батончики, чіпси і 

075 «Маркетинг»; 
076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» /  
Диплом лауреата «Лучший проект 

в промышленности» на 
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 сухарики із їх спільною рисою – шкодою для здоров'я – та 

переключає на більш корисні альтернативи. Овочеві вафлі з 
пектином – це легкий снек для перекусу, що складається з 
натуральних інгредієнтів. Проект призначений для нового 
сегменту покупців; серед виробників вафель не існує його 
аналогів на території Харкова та України в цілому 

Молодіжному конкурсі бізнес-
проектів «Start-Up – Кооперація - 

2015», м. Гомель, Республіка 
Білорусь 

Корисні смаколики (організація 
здорового харчування студентів)  

Сучасна людина знаходиться в інтенсивному мінливому ритмі 
життя, тому приймання їжі перетворюється на швидкі 
перекушування із шкодою для здоров’я. За даними ЮНЕСКО, 
(міжнародний прогноз «Харчування XXI століття») 
домінуючим напрямком в забезпеченні здорового харчування є 
розробка натуральних низькокалорійних молочно-рослинних 
продуктів з використанням рослинних добавок і молочної 
сироватки. Даний проект охоплює пропозиції для 
студентського харчування, аналогів яких не існує на території 
Харкова та України в цілому: низькокалорійний бісквіт-буше, 
малиновий крем з підвищеною енергетичною цінністю та 
молочний коктейль без додаткової термічної обробки 

241 «Готельно-ресторанна справа»; 
051 «Економіка» /  

Сертифікат «Participated in 
international competition “Startup 
project” of «Higher educational 

institutions for youth 
entrepreneurship-2018»,  

м. Єреван, Арменія 

Create your own business  Продукти харчування «Hand made» є трендом сучасного ринку 
їжі. Проект присвячений наданню цільовій аудиторії 
безкоштовних фінансово-економічних послуг в бізнес-школі на 
базі ЗВО з просування власно виробленої продукції; 
формуванню підприємницького світогляду; консультуванню по 
створенню і запуску Start-Upів; профорієнтаційній роботі 

051 «Економіка» /  
Сертифікат за успішний захист ідеї 
проекту на Project Idea Show Case 

Міжнародної програми 
студентських підприємницьких 
проектів «Enactus Ukraine-2018» 

Сільське господарство і виробництво споживчих товарів 
Андріївський бобер  Проблема безробіття серед сільського населення, особливо – 

перед пенсійного віку – є загрозою неконтрольованої 
урбанізації в Україні. Проект присвячений наданню допомоги 
безробітному мешканцю сільської місцевості у перед 
пенсійному віці (цільова аудиторія) в підготовці, організації та 
відкритті звіроферми на підставі трьох переваг із 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»; 

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» /  

Диплом за 1 місце та Диплом  
«За лучший бизнес-проект» на 
Міжнародному чемпіонаті 
«Молодь в підприємництві - 2017»,  

м. Гомель, Республіка Білорусь);  
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  диплом за перемогу в номінації 

«Розвиток ініціатив в сфері 
сільського господарства» 
(Міжнародна програма 

студентських підприємницьких 
проектів «ENACTUS Ukraine») 

 залученням ключових ресурсів. Перша перевага: виявлення 
можливостей для швидкої зміни фінансового стану цільової 
аудиторії. Друга: рішення соціально значущої для сільської 
місцевості проблеми працевлаштування інших представників 
цільової аудиторії. Третя: виявлення шляхів економії 
кредитних коштів на придбання корму для тварин за рахунок 
збереження цілісності й робочого стану електромереж сільської 
місцевості, забезпечення безпеки руху та використання 
дикоростучої флори на її території. Ключові ресурси: 
собівартість племінного стада тварин; відсутність необхідності 
в патентному захисті, ліцензуванні та сертифікації продукції й 
виду діяльності; відсутність потреби в спеціальній кваліфікації 
персоналу звіроферми; наявність земельних ділянок, 
господарських приміщень і транспортних засобів цільової 
аудиторії на початковому етапі;  можливості Інтернет-мережі й 
торгової інфраструктури Харківської обл. для організації 
каналів збуту 

Міжнародному чемпіонаті 
«Молодь в підприємництві - 2017», 

м. Гомель, Республіка Білорусь; 
Диплом за перемогу в номінації 

«Розвиток ініціатив в сфері 
сільського господарства» на 

Національних змаганнях 
Міжнародної програми 

студентських підприємницьких 
проектів «Enactus Ukraine -2017» 

«Хобі як доповнення до пенсійної 
реформи в Україні»  

Проблема розміру пенсій в Україні є тягарем для бюджету 
країни. Проект присвячений наданню допомоги пенсіонерам-
членам садівничого товариства в організації виробництва та 
первинної переробки і збуту високоякісної, з яскраво 
вираженими цілющими властивостями видів грибної продукції 
в три етапи із залученням ключових ресурсів. Етапи: 
1) проведення практичного експерименту по вирощуванню 
грибного продукту; 2) розгортання виробництва; 3) організація 
масового виробництва і збуту грибного продукту. Ключові 
ресурси: вільні потужності садівництва; фахові знання 
товарознавства продовольчих товарів і харчової мікробіології 
п’яти пенсіонерів-засновників товариства; наявність вільного 
часу і досвіду сільськогосподарської праці 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»; 

051 «Економіка» /  
Диплом за 1 місце та Диплом  

«За лучший бизнес-проект» на 
Міжнародному чемпіонаті 

«Молодь в підприємництві - 2017», 
м. Гомель, Республіка Білорусь; 

Сертифікат за успішний захист ідеї 
проекту на Project Idea Show Case 

Міжнародної програми 
студентських підприємницьких 
проектів «Enactus Ukraine-2017» 
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Продовження таблиці С.1 
Виробництво і просування  нехарчових продуктів 

Show-room «FROM NATURE»  Товари «Hand made» є трендом сучасного споживчого ринку. 
Проект розкриває пропозиції щодо створення унікальної.  

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»;  

 
 можливості для роздрібних і оптових споживачів придбати річ 

ручної роботи, зробити індивідуальне замовлення на 
виготовлення швейного або трикотажного виробу, й для 
авторів – вигідно позиціонувати свій ескіз для його втілення, 
взяти участь у проведенні модних показів на основі авторських 
ескізів, навчання дизайну, в'язанню, крою та шиттю, візажу, 
можливості декорування стандартного виробу стрічками, 
вишивкою, бісером за бажанням клієнта, придбання товарів з 
розстрочкою платежу, в кредит 

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» /  

Диплом за 1 місце та Диплом  
«За лучший бизнес-проект» на 

Міжнародному чемпіонаті 
«Молодь в підприємництві - 2016», 

м. Гомель, Республіка Білорусь 

ER-BOX 
 

Проблема побутових відходів є однією з найбільш болючих в 
контексті екології міст. Проект реалізує ідею очищення міста 
від побутових пластикових відходів шляхом встановлення 
спеціальних автоматів для їх збирання і перероблення на 
підприємстві, яке є зареєстрованим та реально діючим і в 
статутних документах якого передбачений даний вид 
діяльності  

051 «Економіка» /  
Подяка на щорічному Конкурсі 
студентських бізнес-проектів 

«Молодь в підприємництві», ХТЕІ 
КНТЕУ 

Event-management 
Розробка фірмового стилю 
підприємства 

Розвиток ринку вимагає чіткої диференціації його учасників як 
дієвого інструменту в конкурентній боротьбі. Проект розкриває 
можливості студентів щодо створення логотипу конкретного 
підприємства; дизайн-рішення брелока, блокнота, папки, 
бланка; розробки візитки, буклету. Привабливість проекту – у 
вартості послуги. Етапи реалізації проекту: 1) презентація 
послуги; 2) передача замовнику макета фірмового стилю в 
електронному вигляді повністю підготовленим до друку 

075 «Маркетинг» / 
Диплом за 3 місце та Диплом 
«Самое свежее решение» на 
Міжнародному чемпіонаті 

«Молодь в підприємництві - 2015», 
м. Гомель, Республіка Білорусь 

Консалтингові послуги по організації 
заходу 

Деякі ЗВО не мають ані фінансової можливості як бюджетні 
установи, ані можливості використання людського потенціалу з 
точки зору галузей знань, за якими здійснюється професійна 
підготовка, для ефективного представлення власної наукової 
діяльності на ринку. Проект містить результати розробки 
унікального фірмового стилю і пропозиції по організації 
науково-практичної конференції: макет загального логотипу 
конференції та логотипів секцій; результати підбору фірмових 

073 «Менеджмент» /  
Диплом за 1 місце та Диплом  

«За лучший бизнес-проект» на 
Міжнародному чемпіонаті 

«Молодь в підприємництві - 2016», 
м. Гомель, Республіка Білорусь 
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Продовження таблиці С.1 
 кольорів і фірмового шрифту; вихідні дані для формування 

пакету рекламно-інформаційних матеріалів (банер, прапорець, 

папки, блокнот, ручка, значок, брелок, браслет-флеш 

накопичувач, чохол для смартфона); варіанти розробки дизайну 

грамот, обкладинок, фірмового одягу (футболка, кепка) для 

студентів-волонтерів конференції; зразки фонового музичного 

супроводу. Проектом передбачене складання операційного 

плану проведення заходу; розробка маршрутів екскурсій під 

час конференції; макет тематичного сайту; розроблені способи 

навігації по університету з елементами фірмового стилю. 

Проект містить пропозиції щодо організації фото, аудіо та відео 

зйомки; вартість й терміни розробки та виконання замовлення 

 

Соціальні та освітні послуги 

Віртуальна студентська лабораторія 

дистанційного експерименту з 

природничих наук  

Послуги лабораторій в Україні з багатьох причин є 

малодоступними для розв’язання соціально-побутових 

проблем. Проект реалізує ідею надання допомоги двом 

цільовим сегментам. Перший: вчителі шкіл, які в наслідок 

складної фінансово-економічної ситуації в країні не можуть 

забезпечити якість проведення уроків з хімії та біології. 

Другий: пенсіонери-члени садівничих товариств, низький 

рівень доходів яких не дозволяє організувати правильне 

харчування літньої людини на елементарному рівні - 

споживанні питної води 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» /  

Сертифікат за успішний захист ідеї 

проекту на Project Prototype Show 

Case Міжнародної програми 

студентських підприємницьких 

проектів «Enactus Ukraine-2018» 

 

 

Економіка повинна бути економною  Проблема економічної освіти є однією з актуальних на 

пострадянському просторі. Проект реалізує ідею надання 

допомоги громадянам без економічної освіти в освоєнні правил 

економії та заощадження з метою формування ефективного 

сімейного бюджету, позитивного світосприйняття і 

задоволення власних потреб в умовах соціально-економічної та 

політичної кризи в країні  

051 «Економіка» /  

Подяка на щорічному Конкурсі 

студентських бізнес-проектів 

«Молодь в підприємництві», ХТЕІ 

КНТЕУ 
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Закінчення таблиці С.1 
LoNG_Проект з очищення 
промислових стічних вод ПрАТ 
«Дубномолоко» 

Проблема стічних вод є однією з найбільш болючих в контексті 

екології міст. Проект реалізує ідею залучення інвестицій на 

державному і корпоративному рівні для очищення стічних вод 

 ПрАТ «Дубномолоко» як варіант розв’язання реальної 

стратегічної задачі, вкрай важливої для розвитку регіону, 

місцевої громади, довкілля в контексті виконання Глобального 

договору ООН по практичному впровадженню Цілей сталого 

розвитку в українських компаніях 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»;  

051 «Економіка»; 

181 «Харчові технології» /  

Диплом-2018 Мережі Глобального 

договору ООН в Україні та 

Української асоціації з розвитку 

менеджменту та бізнес-освіти  

Складено автором за матеріалами Електронного банку студентських бізнес-пропозицій 
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Додаток Т 

Результати впровадження фреймової технології навчання  

в освітній процес ЗВО 
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Ухвалено на засіданні кафедри економіки та безпеки бізнесу.  

Протокол № 12 від 10.06.2019  р. 

 

У к л а д а ч  –  В. І. Майковська 

 

Методичні рекомендації до застосування фреймової технології навчання в 

дисципліні «Основи підприємництва» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм»; усі форми навчання), педагогічних 

та науково-педагогічних працівників / В. І. Майковська. – Х.: ХТЕІ КНТЕУ, 2020. – 

59 с.  
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Таблиця Т.1 

Теоретичні аспекти впровадження фреймової технології навчання 
Походження терміну 

«фрейм» 

Термін «фреймова технологія» запозичений з теорії системного 

викладу знань М. Мінського. Слово «фрейм» («frame») має 

англійське походження та в перекладі означає каркас, систему, 

структуру. Цілком слушною є думка М. Мінського, що людина 

пізнає та засвоює нові знання на основі відтворення в пам’яті 

вже знайомої, певної структури даних відомостей]. Подальшими 

дослідженнями теорії фреймів займалися Ч. Філлмор, З. Шенк та 

ін. Дана позиція знайшла підтвердження в теоріях когнітивного 

розвитку особистості, коли основою знань визнається певний 

базовий конструкт – «ядро» (цитовано за Є. Сергієнко). 

На сучасному етапі в науці не існує єдиного підходу до 

тлумачення дефініції «фрейм». Згідно з трактуванням 

В. Дем’янкова, фрейм – це структура даних для представлення 

стереотипних ситуацій [566]. Він включає в себе організацію 

представлення знань, які зберігаються у пам’яті, а також 

обробку і процес логічного висновку. В концепції Е. Гофмана 

фрейм асоціюється з англійським словом «framework» (каркас) і 

вказує на аналітичні базові елементи, завдяки яким пізнається 

власний досвід в межах певної ситуації [567]. Визначаючи 

фрейм, М. Макаров зазначає, що на відміну від тривіального 

набору асоціацій, фрейми містять лише найсуттєвішу типову і 

потенційно можливу інформацію, що асоціюється з даним 

концептом  

Критерії фреймової 

технології навчання 

В процесі дослідження за означеною темою виявлено, що 

існують критерії, які відрізняють фреймову схему від інших: 

- наявність постійного каркасу (часто – у вигляді рами, 

розділеної на сектори і теми, актуалізованої в центрі каркасу); 

- наявність системи слотів – порожніх секторів, що 

заповнюються конкретним змістом теми (малюнками, 

формулами, міні текстами, ключовими словосполученнями). 

При цьому кількість слотів та їх розташування є постійними, а 

змінюється лише їх наповнення; 

- схема-фрейм містить сценарій, узагальнений план 

відповіді; 

- її побудова забезпечує багаторазове використання 

фреймових схем-опор; 

- існує можливість самостійного розроблення і 

застосування фреймових схем-опор для вивчення нових 

стереотипних ситуацій.  

Основна ознака 
інтенсивності 

фреймової технології 
навчання 

Як основна ознака інтенсивності фреймової технології було 
виявлено збільшення обсягу навчального матеріалу без 
збільшення навчального часу, що робить застосування фреймів 
особливо цінним в процесі формування підприємницької 
компетентності. Знання структури фрейму дозволяє 
систематизувати великий обсяг інформації, залишаючи її при 
цьому максимально зручною для сприйняття. На основі 
фреймової моделі можна «стискати», структурувати і 
систематизувати інформацію в певній матриці.  
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Закінчення таблиці Т. 1 
Сутність фреймового 

підходу 

Фреймовий підхід ґрунтується на ідеї, що оскільки знання 

засвоюються у вигляді фреймів, то й подавати їх треба у вигляді 

фреймів. Розуміння фрейму як каркасної структури подання 

стереотипної навчальної інформації дозволяє говорити про 

застосування когнітивної методики навчання: в її основу 

покладено тріаду категорій «знання → розуміння → вміння» на 

відміну від традиційної тріади «знання → уміння → навички» 

[569]. Дана методика дозволяє формувати стійку систему понять 

і вміння їх практичного застосування, що є передумовою 

формування підприємницької компетентності, оскільки в 

студентів в окресленій царині формується цілісна картина.  

Умови застосування 

фреймової технології 

Умовами застосування фреймової педагогічної технології є: 

1) навчальна дисципліна повинна мати загальну універсальну 

каркасну структуру, яка може бути заповнена відповідною 

інформацією на основі опису, що повторюється з теми в тему, з 

розділу в розділ і використовується в освітньому процесі як 

базовий компонент; 

2) застосовувати дану технологію може педагог, який володіє 

здібностями системного бачення матеріалу; 

3) навчальний процес і розклад повинні мати ритмічну 

побудову; 

4) теоретичний матеріал може піддаватися «згущенню».  

Переваги фреймової 

технології  

Фреймова педагогічна технологія дозволяє:  

1) чітко розподіляти час не тільки на аудиторному занятті, а й за 

умов позааудиторного опанування дисципліни;  

2) плавно змінювати діяльність студентів з репродуктивної на 

продуктивну;  

3) отримувати більш глибокі знання;  

4) збільшувати обсяги знань, не збільшуючи час на їх вивчення; 

5) реалізувати принцип індивідуальності, дозволяючи кожному 

студенту пізнавати матеріал в комфортному для нього темпі;  

6) зменшувати стомлюваність на заняттях;  

7) покращувати психологічний клімат в колективі;  

8) підвищувати рівень мотивації до навчання;  

9) забезпечувати для студента і для викладача стан комфорту на 

заняттях.  

Складено автором 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФРЕЙМОВОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

Порядок і видів слотів 

у сценарній фреймовій схемі навчальної дисципліни 

 

Фрейм вищого рівня «Комерційне підприємництво. Підприємницька 

діяльність у сфері роздрібної торгівлі» 

Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

 

Слот 2 
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Слот 3 

«Студент повинен володіти методами та інструментарем:»  

Слот 4 

«Міжпредметні зв’язки» 

Слот 5 

«Клієнтоорієнтована філософія торговельного підприємництва 

Слот 6 

 

Слот 7 

 

 

 



694 
 

Слот 8 

 

 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Вибір ідеї, зміст підприємництва і функції 

підприємця» 

 

 Слот 1 
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Слот 2 

 

 

Слот 3 

«Роль підприємництва» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Історія підприємництва в сфері роздрібної 

торгівлі» 

Слот 1 

«Підприємництво у сфері роздрібної торгівлі – основа розвитку інших 

видів підприємництва» 

Слот 2 

«Зародження підприємництва у сфері роздрібної торгівлі» 

 Слот 3 

«Етапи розвитку підприємництва у сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 4 

«Етапи розвитку підприємництва у сфері роздрібної торгівлі» 

(продовження) 
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Фрейм нижчого рівня «Соціально-психологічний портрет підприємця у 

сфері роздрібної торгівлі й риси його особистості» 

Слот 1 

   

Слот 2 
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Слот 3 

 

Слот 4 

 

Слот 5 

«Вдалий підприємець – це:» 

Слот 6 

«Підприємці, що досягають успіху, це:» 
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Фрейм нижчого рівня «Умови, чинники, базові та специфічні принципи 

розвитку підприємницької діяльності у сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

 

Слот 2 

«Головні економічні закони, що регулюють підприємницьку 

діяльність:» 

Слот 3 

«Фактори вибору підприємцем торговельної справи:» 

Слот 4 

«Місце підприємництва в сфері роздрібної торгівлі в процесі реалізації 

товарів» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Середовище підприємництва у сфері роздрібної 

торгівлі; розподіл ресурсів та місце роздрібної торгівлі в суспільстві» 

Слот 1 

«Середовище підприємництва в сфері роздрібної торгівлі» 
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Слот 2 

«Середовище підприємництва в сфері роздрібної торгівлі» 

(продовження) 

Слот 3 

«Political – політичні фактори:» 

Слот 4 

«Social – соціальні фактори:» 

Слот 5 

«Economic – економічні фактори:» 

Слот 6 

«Technological – технологічні фактори:» 

Слот 7 

«Legal – законність і право» 

Слот 8 

«Специфічні принципи торговельного підприємництва» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Базова, внутрішня і зовнішня соціальна та 

екологічна відповідальність підприємця у сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Три групи соціальної відповідальності» 

Слот 2 

«Внутрішня і зовнішня відповідальність підприємців» 

Слот 3 

«Система спеціальних механізмів і інструментів, безпосередньо 

пов’язаних з охороною довкілля і експлуатацією природних ресурсів, 

включає заходи, що мають власне екологічну спрямованість і очікуваний 

екологічний ефект. Її основними елементами є:» 

Слот 4 

«Інші види відповідальності підприємця:» 
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Фрейм нижчого рівня «Форми організації підприємницької діяльності у 

сфері роздрібної торгівлі та критерії їх вибору» 

Слот 1 

«Методи і критерії вибору видів підприємницької діяльності в сфері 

роздрібної торгівлі» 

Слот 2 

«Фактори вибору підприємцем торговельної справи» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Морально-етична відповідальність підприємця 

у сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Значення торговельного підприємництва» (для економіки країни) 

 Слот 2 

Значення торговельного підприємництва» (для підприємця) 

Слот 3 

Значення торговельного підприємництва» (для виробництва) 

Слот 4 

Значення торговельного підприємництва» (для споживача) 

Слот 5 

«Морально-етичні норми підприємництва в сфері роздрібної торгівлі» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Державне регулювання підприємницької 

діяльності у сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Державне регулювання підприємництва» 
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Слот 2 

«Способи впливу держави на роздрібний бізнес» 

Слот 3 

«Державна підтримка роздрібного підприємництва в Україні. Мета 

підтримки. Державні органи управління» 

Слот 4 

«Державними органами в галузі роздрібного підприємництва 

проводиться така робота:» 

Слот 5 

«Система контролю і нагляду за діяльністю суб’єктів підприємництва в 

торгівлі» 

Слот 6 

«Основними формами дозвільної системи регулювання торговельного 

підприємництва є:» 

Слот 7 

«До дозвільних документів також відносяться:» 
 

Слот 8 
 

«Державний контроль за торговельною діяльністю здійснюється 
шляхом:» 

 
 
 

Фрейм нижчого рівня «Юридична відповідальність підприємця у сфері 
роздрібної торгівлі» 

 
Слот 1 

 
«Юридичні аспекти. Вибір організаційно-правової форми суб’єкта 

торговельного підприємництва» 
 

Слот 2 
 

«Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими 
товарами» 

 
Слот 3 
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«Згідно із законодавством України ліцензуванню підлягають види 
торговельної діяльності:» 

 
 
 

Фрейм нижчого рівня «Стратегічне планування підприємницької 
діяльності у сфері роздрібної торгівлі» 

 
Слот 1 

 

Слот 2 

«Термін «стратегія» 

Слот 3 

«Роль і місце стратегії в діяльності роздрібного підприємства» 

Слот 4 

«Об’єкти стратегічного планування» 

Слот 5 

«Предмети стратегічного планування і управління» 

Слот 6 

«Принципи стратегічного планування» 

Слот 7 

«Чотири основні блоки стратегії:» 
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Слот 8 

 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Кар’єра в роздрібному бізнесі» 

Слот 1 

 

Слот 2 

«Формат роздрібного магазину» 
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Слот 3 

«Найбільш розповсюджені види форматів:» 

Слот 4 

«Технологія створення магазину» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Професійна відповідальність підприємця у 

сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній 

торгівлі» 

Слот 2 

«Вибір ідеї магазину» 

Слот 3 

«Визначення потенційних покупців» 

Слот 4 

«Асортимент товарів» 

Слот 5 

«Основні фінансові розрахунки» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Бізнес-планування підприємницької діяльності у 

сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Сутність бізнес-плану, мета його створення і його призначення» 
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Слот 2 

 

Слот 3 

«Головна мета розробки бізнес-плану. Інші цілі розробки бізнес-плану» 

Слот 4 

«Основні задачі, які вирішуються за допомогою бізнес-плану» 

Слот 5 

«Для кого складається бізнес-план?» 

 

 

Фрейм нижчого рівня «Економічна відповідальність підприємця у 

сфері роздрібної торгівлі» 

Слот 1 

«Економічна відповідальність підприємця» 

Слот 2 

«Причини негативних економічних результатів торговельного 

підприємництва» 

Слот 3 

«Система показників ефективності діяльності роздрібного 

підприємства:» 
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Слот 4 

«Мета оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній 

торгівлі» 

Слот 5 

«Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства» 

ПОРЯДОК СЛОТІВ у сценарній схемі  

фрейму вищого рівня  

«Комерційне підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 

оптової торгівлі» 

Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

............................................................................... 

ПОРЯДОК СЛОТІВ у сценарній схемі  

фрейму вищого рівня  

«Комерційне підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 

ресторанного господарства» 

Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

............................................................................... 

ПОРЯДОК СЛОТІВ у сценарній схемі  

фрейму вищого рівня  

«Комерційне підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 

послуг» 

Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

............................................................................... 

ПОРЯДОК СЛОТІВ у сценарній схемі  

фрейму вищого рівня  

«Комерційне підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 

нерухомості» 
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Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

............................................................................... 

ПОРЯДОК СЛОТІВ у сценарній схемі  

фрейму вищого рівня  

«Комерційне підприємництво. Підприємницька діяльність у сфері 

зовнішньої торгівлі» 

Фрейм нижчого рівня «Мотивація і філософія підприємництва» 

Слот 1 

............................................................................... 
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Результати впровадження ініціативи CDIO в освітній процес ЗВО 
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Ухвалено на засіданні кафедри інноваційних харчових і ресторанних технологій. 
Протокол № 6 від 15.01.2020  р. 

 
У к л а д а ч  –  В. І. Майковська 

 
Методичні рекомендації до впровадження CDIO INITIATIVE в освітній процес для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі знань 18 «Виробництво 
та технології» (спеціальність 181 «Харчові технології»; освітня програма «Ресторанні 
технології»); в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» (спеціальність 241 «Готельно-
ресторанна справа»; освітня програма «Готельно-ресторанна справа»). Для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 
(спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»; освітня програма «Готельна і 
ресторанна справа»). Усі форми навчання / В. І. Майковська. – Х.: ХТЕІ КНТЕУ, 2020. – 
64 с.  
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Таблиця Т.2 

Теоретичні аспекти впровадження концепції CDIO-навчання 
Передумови виникнення 

CDIO-навчання  

Попередником концепції CDIO-навчання стала проблемно-

орієнтована модель, вперше реалізована: в галузі охорони 

здоров’я у 1968 р. в University of McMaster (Канада), у 1972 

р. в Maastricht University (Нідерланди) і в 1978 р. у Newcastle 

University (Великобританія). Впровадження іншого 

попередника концепції CDIO-навчання – моделі проектно-

орієнтованого навчання в інженерній освіті, соціальних і 

гуманітарних науках – вперше реалізувалося у 1972 р. у 

Roskilde University (Данія) та в 1974 р. у Aalborg University 

(Данія). Обидва підходи одержали загальну назву PBL-

моделі (від англ. «Problem-based Learning»).  

PBL-модель є результатом соціальних експериментів в 

освітніх системах. Наразі PBL-модель добре реалізована в 

усіх аспектах навчального процесу і охоплює університети 

по всьому світу як у галузі охорони здоров’я і права, так і в 

галузі інженерних наук. За PBL-моделлю результатами 

навчання є знання, навички та конкретні компетентності, а 

дисципліни використовуються як платформа для навчання 

студентів, щоб досягти цих результатів]. У процесі PBL-

навчання застосовується комплексний підхід, що дозволяє 

поєднати практичну підготовку студентів та їх теоретичне 

навчання. Відповідно до PBL-моделі викладачі є 

посередниками (консультантами) між студентом і знаннями.  

Причини виникнення 

CDIO-навчання 

Розробка концепції CDIO-навчання стала відповіддю на 

невдоволення роботодавців тим, що університетська освіта 

занадто віддалилося від практики в бік затеоретизованої 

науки. Офіційно співтовариство CDIO з’явилося у 2000 р. 

завдяки співпраці Массачусетського технологічного 

інституту (Massachusetts Institute of Technology, США); 

Технологічного університету Чалмерса (Chalmers University 

of Technology, Швеція), Лінкьопінгського університету 

(Linkoping University, Швеція) та Королівського 

технологічного інституту (Royal Institute of Technology, 

Швеція). Проект отримав чотири роки фінансування від 

Knut and Alice Wallenberg Foundation, і засновники 

розпочали розроблення пілотних CDIO-програм. 

Завдання 

CDIO-навчання 

Результати аналізу відповідного контенту [582; 583; 584] 

дозволили з’ясувати, що ініціатива CDIO передбачає 

виконання трьох основних завдань в підготовці майбутніх 

фахівців до діяльності в ринкових умовах за рахунок 

формування: 1) глибоких знань технічних основ, що 

дозволить планувати і проектувати нові товари та послуги 

та організовувати їх виробництво і реалізацію споживачам; 

2) здатності керувати процесом створення нових виробів і 

систем; 3) спроможності розуміти важливість і наслідки 

впливу наукового та технологічного прогресу на 

суспільство. 
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Закінчення таблиці Т. 2 
Можливості CDIO-

навчання на різних 

рівнях освіти 

Досвід впровадження CDIO Syllabus v2  показує, що більша 

частина (> 60%) запланованих результатів навчання у 

бакалаврів пов’язана із підготовкою до діяльності на 

етапах виробництва і застосування об’єктів, процесів і 

систем (Implement & Operate); 25% результатів навчання 

орієнтовані на інноваційну діяльність (Design), трохи більше 

10% створюють для дають бакалаврів можливість брати 

участь в дослідженнях (Conceive). 

Підготовка за магістерськими програмами на основі 

ініціативи CDIO орієнтована на інноваційну діяльність із 

створення товарів, послуг, технологій, які забезпечують 

новий соціальний і (або) економічний ефект та можуть бути 

реалізовані на ринку, забезпечуючи випускникам 

затребуваність і конкурентоспроможність. 50% 

запланованих результатів навчання магістрів пов’язані з 

підготовкою до інноваційної діяльності (Design), 25% 

орієнтовані на комплексну інженерну діяльність (Implement 

& Operate), 25% дозволяють магістрам брати участь в 

дослідженнях (Conceive)  

Підготовка за PhD-програмами на основі ініціативи CDIO 

спрямовує на генерацію нових знань, трансформацію 

фундаментальних знань в прикладні для їх подальшого 

застосування, а також є науковим супроводом розробок 

товарів, послуг і технологій з використанням результатів 

досліджень. Більшість (> 60%) запланованих результатів 

навчання пов’язані із підготовкою до дослідницької 

діяльності в галузі техніки та технологій (Conceive), 25% 

результатів навчання орієнтовані на інноваційну інженерну 

діяльність (Design), трохи більше 10% можуть задовольнити 

комплексну інженерну діяльність на етапах виробництва і 

застосування продукції (Implement &Operate)  

Складено автором 
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Таблиця Т.3 

Планові результати навчання за CDIO Syllabus v2  
1. Дисциплінарні знання та основи інжинірингу 

1 2 

1.1  Базові знання з математики і природничих наук 

 1.1 Математика (включно із статистикою) 

 1.2 Фізика 

 1.3 Хімія 

 1.4 Біологія 

1.2  Ключові знання засад інженерної справи 

1.3  Інноваційні знання щодо інженерної справи, методів та інструментарію 

2. Професійні компетентності та особистісні якості 

2.1 Аналітичне обґрунтування і рішення проблем 

 2.1.1 Формулювання проблем 

 2.1.2 Моделювання 

 2.1.3 Оцінка та якісний аналіз 

 2.1.4 Аналіз в умовах невизначеності 

 2.1.5 Рішення і рекомендації 

2.2 Експериментування, дослідження і набуття нових знань 

 2.2.1 Формулювання гіпотези 

 2.2.2 Інформаційний пошук (друковані та електронні видання) 

 2.2.3 Експериментальні дослідження 

 2.2.4 Перевірка і захист гіпотези 

2.3 Системне мислення 

 2.3.1 Цілісність мислення 

 2.3.2 Виникнення системи і взаємодіяв системі 

 2.3.3 Визначення пріоритетів і фокусування на них 

 2.3.4 Компроміси, оцінки і баланси у вирішенні питань 

2.4 Позиція, мислення і пізнання 

 2.4.1 Ініціатива і готовність до прийняття рішення в умовах невизначеності 

 2.4.2 Наполегливість в досягненні мети, винахідливість і гнучкість 

 2.4.3 Творче мислення 

 2.4.4 Критичне мислення 

 2.4.5 Самосвідомість, самопізнання й інтеграція знань 

 2.4.6 Навчання та освіта протягом усього життя 

 2.4.7 Управління часом і ресурсами 

2.5 Етика, справедливість та інші види відповідальності 

 2.5.1 Етика, чесність і соціальна відповідальність 

 2.5.2 Професійна поведінка 

 2.5.3 Передбачення і сенс життя 

 2.5.4 Сучасні відносини в світі техніки та технологій 

 2.5.5 Неупередженість та різноманітність 

 2.5.6 Довіра і лояльність 

3. Універсальні компетентності: робота в команді та комунікації 

3.1 Робота в команді 

 3.1.1 Формування ефективної команди 

 3.1.2 Управління командою 

 3.1.3 Командне зростання і розвиток 

 3.1.4 Лідерство в команді 



714 
 

Продовження таблиці Т.3 
1 2 

 3.1.5 Технічні та міждисциплінарні команди 

3.2  Комунікації 

 3.2.1 Комунікаційна стратегія 

 3.2.2 Комунікаційна структура 

 3.2.3 Письмова комунікація 

 3.2.4 Електронні / мультимедіа-комунікації 

 3.2.5 Графічні комунікації 

 3.2.6 Усна презентація 

 3.2.7 Опитування, слухання, ведення діалогу 

 3.2.8 Ведення переговорів, досягнення компромісу, вирішення конфлікту 

 3.2.9 Відстоювання позиції 

 3.2.10 Встановлення різних зв'язків і мережевої взаємодії 

3.3 Комунікації рідною та іноземною мовами 

 3.3.1 Комунікація рідною мовою 

 3.3.2 Комунікація мовами регіонів професійної діяльності 

 3.3.3 Комунікація іншими іноземними мовами 

4. Планування, проектування, виробництво і застосування продукції (систем) в 

контексті підприємства, суспільства і навколишнього середовища 

4.1 Соціальний та екологічний контекст 

 4.1.1 Роль і відповідальність інженера 

 4.1.2 Вплив інженерної діяльності на суспільство і навколишнє середовище 

 4.1.3 Громадське регулювання інженерної діяльності 

 4.1.4 Історичний і культурний контекст інженерної діяльності 

 4.1.5 Сучасні проблеми й цінності 

 4.1.6 Розвиток глобальних перспектив 

 4.1.7 Потреба в сталому розвитку 

4.2 Підприємницький та ділової контекст 

 4.2.1 Сприйняття відмінностей у культурі підприємництва різних країн  

 4.2.2 Стейкхолдери, їх цілі та стратегії 

 4.2.3 Інженерне підприємництво 

 4.2.4 Робота в організаціях 

 4.2.5 Робота в міжнародних організаціях 

 4.2.6 Нові технології розробки та оцінки 

 4.2.7 Економіка і фінанси інженерного проекту 

4.3 Планування, системний інжиніринг та менеджмент 

 4.3.1 Вивчення потреб і постановка цілей 

 4.3.2 Визначення функцій, концепції та структури 

 4.3.3 Системний інжиніринг, моделювання та інтерфейс 

 4.3.4 Проектний менеджмент розробки 

4.4 Проектування 

 4.4.1 Процес проектування продукції (системи) 

 4.4.2 Стадії та методи проектування 

 4.4.3 Застосування знань при проектуванні 

 4.4.4 Суто дисциплінарний проект 

 4.4.5 Міждисциплінарний проект 

 4.4.6 Забезпечення стійкості, безпеки, естетичності і керованості продукції (системи) 

4.5 Виробництво 

 4.5.1 Проектування сталого виробничого процесу 
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Закінчення таблиці Т.3 
1 2 

 4.5.2 Процес виробництва технічної продукції 

 4.5.3 Процес виробництва програмної продукції 

 4.5.4 Системна інтеграція технічної та програмної продукції 

 4.5.5 Випробування, перевірка, атестація і сертифікація продукції 

 4.5.6 Виробничий менеджмент 

4.6 Застосування 

 4.6.1 Проектування і оптимізація стійкого і безпечного застосування продукції 

 4.6.2 Навчання застосуванню  

 4.6.3 Підтримка життєвого циклу продукції (системи) 

 4.6.4 Системні поліпшення та еволюція продукції 

 4.6.5 Завершення життєвого циклу і утилізація продукції 

 4.6.6 Управління застосуванням продукції 

4.7 Лідерство на інженерному підприємстві 

Інженерне лідерство базується на факторах, які зазначені вище: 

- позиція лідерства - головна якість та цінність характеру (2.4, 2.5), 

- відносини з людьми (3.1–3.3), 

- відчуття контексту (2.3, 4.1–4.3). 

Доповнення, що формують цілеспрямованість: 

 4.7.1 Виявлення парадоксальних проблем (розвиток 4.3.1) 

 4.7.2 Творче мислення і комунікаційні здібності (розвиток 2.4.3) 

 4.7.3 Бачення рішення (розвиток 4.3.1) 

 4.7.4 Створення концепції нового рішення (розвиток 4.3.2 і 4.3.3) 

Доповнення, що формують передбачення: 

 4.7.5 Лідерство в організації та за її межами (розвиток 4.2.4 і 4.2.5) 

 4.7.6 Планування і управління проектом (розвиток 4.3.4) 

 4.7.7 Контроль проекту / захист рішення і його критичне обґрунтування (розвиток 

2.3.4. і 2.4.4) 

 4.7.8 Інновації - розробка концепцій, проектів і впровадження нових товарів або 

послуг, які мають особливу цінність (розвиток 4.3 і 4.4) 

 4.7.9 Винахідництво - розробка нових приладів, матеріалів або процесів для 

виробництва нових товарів і послуг (розвиток 4.2.6) 

 4.7.10 Виробництво і застосування - створення і застосування нових товарів і послуг, 

які мають особливу цінність (розвиток 4.5 і 4.6) 

4.8 Інженерне підприємництво - всі аспекти: 

- соціального, екологічного, підприємницького і ділового контексту (4.1 і 4.2), 

- планування, проектування, виробництва і застосування (4.3-4.6), 

- інженерного лідерства (4.7). 

Доповнення, пов’язані із особливими вміннями в сфері підприємництва: 

 4.8.1 Створення підприємства, організація і управління його роботою 

 4.8.2 Бізнес-планування розробок 

 4.8.3 Капіталізація компанії та фінанси 

 4.8.4 Маркетинг інноваційної продукції 

 4.8.5 Планування виробництва продукції і послуг з використанням нових технологій  

 4.8.6 Інноваційні системи, мережі, інфраструктура і сервіс 

 4.8.7 Формування команди і стимулювання інженерних процесів 

 4.8.8 Управління інтелектуальною власністю 

Складено автором за (Worldwide CDIO Initiative, 2020) 

 



716 
 

Таблиця Т. 4 
Результати самооцінки ХТЕІ КНТЕУ за критеріями CDIO 

CDIO-
оцінка 

Критерії самооцінки Оцінка 
ЗВО 

Стандарт 1 – CDIO як філософія інженерної освіти 
5 Контрольні групи, в яких представлені всі зацікавлені сторони, 

схвалюють CDIO як концепцію технічної програми та 
використовують цей принцип як керівництво для постійного 
вдосконалення  

- 

4 Є документально підтверджені факти, що CDIO є концепцією 
освітньої програми і впроваджується протягом усіх років роботи 
програми 

√ 
3 CDIO протягом одного або декількох років реалізується в освітніх 

програмах 
- 

2 Існує явний план для переходу освітніх програм на CDIO  - 
1 Існує бажання приєднати освітні програми до CDIO  - 
0 Не існує плану прийняття принципу, згідно з яким ініціатива CDIO 

є концепцією технічної освіти 
- 

Стандарт 2 – результати навчання CDIO 
5 Внутрішні та зовнішні експертні групи регулярно проглядають та 

переглядають освітню програму та / або цілі програми, що 
базуються на змінах потреб зацікавлених сторін 

- 

4 Результати навчання в освітній програмі узгоджуються з баченням 
та місією навчального закладу, а для кожного результату 
встановлюються рівні кваліфікації 

√ 

3 Підсумки дисципліни та / або освітньої програми затверджуються 
зацікавленими сторонами програми, включаючи колектив 
навчального закладу, студентів, випускників і представників галузі. 
Встановлюються рівні кваліфікації для кожного результату 

- 

2 План викладу результатів навчання на рівні дисципліни / модуля, а 
також результати освітньої програми визнаються гарантами 
програм, навчальним закладом та іншими зацікавленими сторонами  

- 

1 Необхідно створити або змінити результати навчання на рівні 
дисципліни / модуля та результатів освітньої програми, і цей 
процес вже ініційовано 

- 

0 Немає явних результатів навчання за освітньою програмою на рівні 
дисципліни / модуля, ані результатів освітньої програми, які 
охоплюють знання, персональні та командні навички, навички 
роботи з продуктами, процесами та системами 

- 

Стандарт 3 – інтегрований навчальний план 
5 Внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони регулярно переглядають 

інтегровану освітню програму та вносять необхідні рекомендації та 
коригування 

- 

4 Існують докази того, що студенти досягли передбачуваних 
результатів навчання, які стосуються персональних, командних, 
практичних, процесних і системних навичок 

√ 

3 Використовуються затверджені інтегровані освітні програми 
розвитку персональних, командних, практичних, процесних і 
системних навичок 

- 

2 Затверджена навчальна програма, яка об’єднує навчальні підсумки 
персональних, командних, практичних, процесних і системних 
навичок. Започатковано процес впровадження навчального плану 

- 

1 Необхідно проаналізувати навчальний план та визначити початкове 
відображення результатів дисциплінарного навчання та навичок 

- 

0 У навчальному плані відсутні курси для інтеграції навчальних 
досягнень, персональних, командних, практичних, процесних і 
системних навичок 

- 
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Продовження таблиці Т.4 
Стандарт 4 – вступ до інженерної діяльності 

5 Вступний курс регулярно оцінюється та за необхідності 
переглядається на основі відгуків студентів, викладачів та інших 
зацікавлених сторін 

- 

4 Є документально підтверджені факти, що студенти досягли 
передбачуваних результатів навчання після проходження вступного 
курсу 

- 

3 Курс впроваджений, включає в себе досвід навчання і окреслює 
важливі персональні та командні навички √ 

2 Було затверджено план вступного курсу, який запроваджує рамки 
практики, і було започатковано процес реалізації цього плану 

- 

1 Обґрунтовано необхідність проведення вступного курсу, що 
забезпечує основи технічної практики, і розпочато процес 
планування 

- 

0 Немає вступного курсу, який забезпечує основу для практики та 
окреслює основні навички 

- 

Стандарт 5 – досвід здійснення проектно-впроваджувальної діяльності 
5 Реалізація «проектування-впровадження» регулярно оцінюється та 

переглядається на основі відгуків студентів, викладачів та інших 
зацікавлених сторін  

√ 

4 Є документально підтверджені факти, що студенти досягли 
навчальних результатів з досвіду проектування та впровадження 

- 

3 Впроваджуються принаймні два елементи з концепції 
«проектування-впровадження» та їх складність збільшується 

- 

2 Існує план розробки концепції «проектування-впровадження» на 
базовому та просунутому рівнях 

- 

1 Був проведений аналіз потреб, щоб визначити можливості 
включення досвіду «проектування-впровадження» в навчальний 
план 

- 

0 В освітній програмі немає досвіду проектування - 
Стандарт 6 – робочий простір для інженерної діяльності 

5 Лідери програми, студенти, викладачі та зовнішні зацікавлені 
сторони регулярно оцінюють функціональність та 
цілеспрямованість робочих місць для навчання та надають 
рекомендації щодо їх вдосконалення  

- 

4 Технічні робочі простори повністю підтримують всі компоненти 
навчання, отримання знань та навичок 

- 

3 Впроваджуються плани розвитку технічних робочих місць, 
використовуються нові або переобладнані приміщення  √ 

2 Робочі простори, їх функціональність та відповідність для навчання 
оцінюються внутрішніми групами, включаючи зацікавлені сторони 

- 

1 Визнається необхідність створення технічних робочих місць для 
підтримки практичної діяльності, отримання знань та навичок. 
Започатковано процес переобладнання 

- 

0 Технічні робочі простори є неадекватними або невідповідними для 
підтримки та заохочення практичних навичок, знань та соціального 
навчання 

- 

Стандарт 7 – інтегроване навчання 
5 Дисципліни регулярно оцінюються та переглядаються щодо 

інтеграції навчального і практичного досвіду та їх впливу √ 

4 Прослідковується вплив інтегрованого навчального досвіду згідно з 
навчальним планом 

- 

3 Інтегрований навчальний досвід впроваджується згідно з 
навчальним планом  

- 



718 
 

Продовження таблиці Т.4 
2 Затверджено програми дисциплін з результатами навчання і заходи, 

що об’єднують персональні та командні навички з 
дисциплінарними знаннями 

- 

1 Програми дисциплін узгоджені із інтегрованим навчальним планом - 
0 Немає свідчень інтегрованого вивчення дисциплін  - 

Стандарт 8 – активні методи навчання 
5 Внутрішні та / або зовнішні групи регулярно переглядають активні 

методи навчання при реалізації навчальних програм і надають 
рекомендації щодо їх постійного вдосконалення  

- 

4 Існує задокументоване підтвердження того, що активне навчання 
було впроваджено відповідно до навчального плану 

- 

3 Активні методи навчання використовуються в навчальній програмі 
√ 

2 Існує план і процес включення активних методів навчання в 
дисципліни відповідно до навчального плану 

- 

1 Існує поінформованість про переваги активного навчання. Є 
рекомендації щодо введення його до навчальних планів  

- 

0 Немає свідчень щодо застосування активних методів - 
Стандарт 9 – удосконалення CDIO-компетенцій викладачів 

5 Компетенції колективу навчального закладу в персональних, 
командних, практичних, процесних та системних навичках 
регулярно оцінюються та, де це доречно, оновлюються 

- 

4 Існують докази того, що колектив навчального закладу є 
компетентним у сфері персональних, командних, практичних, 
процесних та системних навичок 

- 

3 За потреби навчальний заклад бере участь у розвитку 
персональних, командних, практичних, процесних та системних 
навичок 

√ 

2 Існує системний план розвитку навчального закладу в 
персональних, командних, практичних, процесних та системних 
навичках 

- 

1 Визнається необхідність розвитку компетенцій колективу 
навчального закладу в персональних, командних, практичних, 
процесних та системних навичках 

- 

0 Немає програм підвищення кваліфікації в персональних, 
командних, практичних, процесних та системних навичках 

- 

Стандарт 10 – удосконалення педагогічних компетенцій викладачів 
5 Компетенції колективу навчального закладу регулярно 

переглядається у викладені, навчанні та методах оцінки та, де це 
доречно, оновлюються  

- 

4 Є дані, що колектив навчального закладу працює над своїми 
компетенціями та методами викладання, навчання та оцінювання  

- 

3 Колектив постійно бере участь у розбудові навчального закладу та 
в розробці методів викладання, навчання та оцінювання 

- 

2 Розроблено та заплановано систематичний план розвитку 
навчального закладу та методів викладання, навчання та 
оцінювання 

- 

1 Необхідність у підвищенні компетентності у навчанні визнана та 
прийнята в колективі √ 

0 Не існує жодних програм підвищення педагогічної компетентності - 
Стандарт 11 – оцінювання навчання 

5 Внутрішні й зовнішні групи регулярно переглядають результати 
використання методів оцінки навчання та надають рекомендації 
щодо їх постійного вдосконалення  

- 

4 Методи оцінки навчання узгоджені - 
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Закінчення таблиці Т.4 
3 Методи навчання і оцінки результатів узгоджені з цілями 

навчального плану 
- 

2 Існує план вирівнювання методів оцінки навчання відповідно до 
навчального плану 

- 

1 Визнається необхідність вдосконалення методів оцінки навчання 
√ 

0 Методи оцінки навчання неадекватні, невідповідні або неузгоджені - 

Стандарт 12 – оцінювання програми 
5 Є документально підтверджені факти, що систематичне та 

безперервне вдосконалення базується на результатах оцінки 
освітньої програми 

- 

4 Існує документоване підтвердження того, що методи оцінки 
освітніх програм використовуються зацікавленими сторонами, 
включаючи студентів, викладачів, гарантів освітніх програм, 
випускників та роботодавців 

- 

3 Методи оцінки освітньої програми впроваджені на рівні збору 
даних від зацікавлених сторін (студентів, колективу навчального 
закладу, гарантів освітніх програм, випускників, роботодавців)  

√ 

2 Існує безперервний план оцінки освітньої програми - 
1 Необхідно визнати оцінку освітньої програми та проводити 

порівняльний аналіз методів оцінки 
- 

0 Оцінка освітньої програми відсутня - 
 Загальна кількість балів 39 
 Максимальна кількість балів 60 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Рис. Т.1. Результати впровадження концепції CDIO  

(випускні кваліфікаційні роботи)
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Додаток У 
Таблиця У.1 

Поняття і сутність результатів навчання 
Дослідник Розуміння дослідником поняття і сутності результатів навчання 

А. Дженкінс, Д. Анвін Результати навчання допомагають викладачам більш точно донести до студентів, що саме від них 
очікується; стимулюють студентів вчитися ефективніше через відкритість і прозорість очікуваних 
результатів; наочно ілюструють, що можуть отримати студенти, прослухавши відповідний курс або 
окрему лекцію; виконують функцію еталона при розробці викладачами навчальних матеріалів; 
уточнюють розподіл навчального контенту за формами організації навчальної діяльності студентів; 
забезпечують вибір доцільних стратегій викладання та оцінювання; спонукають викладачів до більш 
точного формулювання цілей власної педагогічної діяльності.  

Р. М. Гарден Серед ключових переваг освіти на основі результатів навчання виділяє: розробку чітко визначених 
результатів навчання, які як мета мають бути досягнуті до завершення процесу навчання; 
проектування навчальних програм, стратегій навчання і освітніх можливостей, котрі забезпечують 
досягнення встановлених результатів навчання; організацію процесу оцінювання адекватно до 
встановлених результатів навчання та введення індивідуального оцінювання студентів, яке засвідчує, 
що ці результати досягаються (цитовано за Д. Кеннеді та ін.). 

С. Адам Дослідив і узагальнив переваги орієнтації на результати навчання. На його погляд в частині 
проектування курсів і модулів результати навчання можуть: 1) забезпечити узгодженість модулів в 
програмах навчальних дисциплін; 2) полегшити складання робочих навчальних планів, оскільки 
роблять зрозумілим, де відбувається частковий збіг між модулями і програмами; 3) допомогти 
розробникам курсу точно визначати ключові цілі курсу та його структуру на основі співвідношення 
компонентів і врахування прогресу в навчанні; 4) актуалізувати зв’язок між викладанням, навчанням і 
оцінюванням на основі розробки критеріїв атестації; 5) дозволити зосередитися на підвищенні 
ефективності й різноманітності оцінювання.  
В частині забезпечення якості результати навчання: 1) грають ключову роль як точка відліку для 
створення і оцінки стандартів; 2) покращують прозорість і порівнянність стандартів всередині 
кваліфікацій і між ними.  
В частині мобільності результати навчання: 1) сприяють мобільності студентів, полегшуючи визнання 
кваліфікацій; 2) забезпечують загальний формат освіти протягом життя та дозволяють створювати 
різні шляхи просування в конкретній системі освіти і між різними освітніми системами.  
Студентам результати навчання забезпечують: 1) вичерпний і точний опис того, чого вони можуть 
досягти при успішному завершенні навчання; 2) чітку інформацію, яка допомагає у виборі навчальних 
дисциплін і робить навчання більш ефективним; 3) структуроване свідоцтво для роботодавців і ЗВО 
про особливості конкретних кваліфікацій (цитовано за Д. Кеннеді та ін.)].  
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Закінчення таблиці У.1 
 В той же час, застерігає, що одна з основних проблем, пов’язаних з орієнтацією на результати 

навчання, має суто філософський характер: академічна освіта повинна бути відкритою, а результати 

навчання не зовсім вписуються в її ліберальну концепцію, оскільки чітко окреслені, що може 

обмежувати навчання і привести до відсутності інтелектуальних викликів.  

Автор зазначає, що дане питання може бути розв’язане, якщо результати навчання будуть виписані на 

підставі розвитку навичок мислення. Серед інших проблем дослідник називає: 1) спрощення 

навчальних програм та їх повну орієнтацію на підсумки оцінювання через надлишкову обмеженість 

результатів навчання; 2) можливість плутанини у сприйнятті результатів навчання студентами і 

викладачами, яка може виникнути, якщо в організації оціночної діяльності ЗВО не буде 

дотримуватися певних принципів (цитовано за Д. Кеннеді та ін.). 

С. Тухі Основна цінність результатів навчання за компетентнісного підходу полягає в тому, що вони 

уточнюють освітню задачу і допомагають викладачу в конструктивно узгодженому руслі зробити 

вибір на користь найбільш ефективного напрямку навчальної та оціночної діяльності; сприяють 

погляду викладача на освітні цілі під кутом зору студентів, забезпечуючи зворотний зв’язок; 

допомагають студентам зосередитися на тому, що є найбільш важливим в навчанні; орієнтують 

студентів, чого вони можуть досягти в результаті успішного завершення модуля або програми. Проте 

це породжує проблему застосування оціночних засобів і технік оцінювання компетентностей.  

Н. Бібік, Д. Варнеке, 

С. Вишняківська, С. Гончаренко, 

І. Зязюн, О. Локшина, С. Пітч, 

О. Пометун, О. Семеног, 

В. Стрельников, Ю. Татур, 

А. Хуторський та ін. 

Вважають, що системне оцінювання компетентностей з метою виявлення характеру просування 

студентів в своєму розвитку має проводитися шляхом порівняння отриманих результатів з будь-якими 

нормами, середніми величинами або шляхом зіставлення їх з результатами попередніх оціночно-

діагностичних процедур 

 

М. Лебедик, В. Пономаренко Наголошують на виключному значенні самооцінювання для визначення студентами досягнутого рівня 

сформованості компетентностей як результатів навчання. 

Складено автором 
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Таблиця У.2 

Рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо написання результатів навчання 
 Загальні рекомендації Рекомендації в розрізі сфер навчання 

Перша: кожен результат навчання повинен 

починатися з дієслова дії, за яким слідує 

фраза, що описує контекст 

Когнітивна (пізнавальна) сфера 

 

Друга: для кожного результату навчання 

необхідно використовувати тільки одне 

дієслово 

На першому рівні «Знання» використовуються дієслова: «Згадати і пояснити терміни…»; 

«Визначити та розглянути наслідки…»; «Описати, як і чому змінюються закони…»; 

«Перерахувати критерії…»; «Дати визначення…»; «Описати процеси…»  

На другому рівні «Розуміння» використовуються дієслова: «Привести відмінність між…»; 

«Визначити учасників…»; «Визначити сили, що перешкоджають розвитку…»; 

«Спрогнозувати…»; «Пояснити…наслідки…»; «Класифікувати…»  

На третьому рівні «Застосування» використовуються дієслова: «Побудувати хронологію…»; 

«Застосувати знання з… для забезпечення діяльності…»; «Вибрати і застосувати сучасні 

методи для аналізу…»; «Зіставити зміни…при…»; «Змінити керівні принципи діяльності на 

прикладі невеликої виробничої фірми з метою забезпечення…»; «Показати, як зміни… 

вплинули на рівень…»; «Застосувати принципи… для…»  

На четвертому рівні «Аналіз» використовуються дієслова: «Проаналізувати, чому…»; 

«Порівняти…з…»; «Порівняти і протиставити…»; «Обговорити…»; «Обчислити… і 

показати…»  

На п’ятому рівні «Синтез» використовуються дієслова: «Виявити та сформулювати 

проблеми, які…»; «Запропонувати в усній та письмовій формі рішення комплексних 

проблем…»; «Узагальнити причини і наслідки…»; «Зіставити…»; «Скласти 

(розробити)…програму (план) для…»  

На шостому рівні «Оцінка» використовуються дієслова: «Оцінити роль…в…»; 

«Оцінити…стратегії для…»; «Узагальнити досягнення…в сфері…»; «Спрогнозувати 

вплив…на…»; «Дати оцінку…, що…» 

Третя: слід уникати використання 
загальнозрозумілих понять (знати, розуміти, 
опановувати, ознайомитись, засвоїти 
інформацію, бути в курсі), оскільки вони є 
навчальними завданнями, а не результатами 
навчання 

Емоційна (афективна) сфера 
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Закінчення таблиці У.2 
Четверта: доцільно уникати складних речень 

і за потреби більшої ясності використовувати 

декілька простих 

Використовуються дієслова: «Визнає необхідність…норм»; «Усвідомлює необхідність 

дотримання…в…»; «Виявляє готовність до…»; «Підтримує добрі стосунки з…»; «Розуміє і 

оцінює…проблеми, пов’язані з…»; «Розв’язує протиріччя між…»; «Бере участь у дискусіях 

по темі…»; «Приймає на себе відповідальність за…»; «Демонструє прихильність до…» 

П’ята: результати навчання за кожним 

модулем (блоком) мають співвідноситися з 

результатами навчання в розрізі навчальної 

програми всієї дисципліни 

Психомоторна сфера 

Шоста: результати навчання повинні бути 

видимими і вимірними 

Використовуються дієслова: «Копіює поведінку інших»; «Демонструє здатність на основі 

інструкцій виконувати певні дії»; «Проявляє здатність виконувати завдання з найменшою 

кількістю помилок»; «Показує здатність координувати дії шляхом комбінування навичок»; 

«Демонструє високий рівень автоматичного виконання завдань» 
Сьома: результати навчання мають бути 

такими, щоб їх можна було оцінювати 

При виписуванні результатів навчання необхідно враховувати часові інтервали, протягом яких ці вони бути досягнуті за наявност і 

відповідних ресурсів. Результати навчання студентів старших курсів не слід перевантажувати список категоріями «знання» і «розуміння»: 

вони повинні спонукати до використання того, чому навчилися на першому, й базуватись на категоріях «аналіз», «синтез», «оцінка». Якщо 

вони будуть занадто загальними, їх ефективне оцінювання викличе труднощі. Якщо результати навчання будуть мати занадто вузький 

характер, їх список може стати надмірно довгим, й оцінювання буде ускладненим. Опис компетентності в результатах навчання має пройти 

верифікацію серед колег, роботодавців, колишніх і нинішніх студентів на зрозумілість. Оскільки результати навчання мають бути описані 

дієсловами дії, доцільно попередньо визначити певний набір різних видів діяльності, який дозволить робити достовірні висновки  про рівні 

освоєння підприємницької компетентностей майбутніми фахівцями 

Складено автором за результатами дослідження 
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Приклад структури і оформлення 

компетентнісно-орієнтованого завдання 

(для спеціальності 242 «Туризм» (спеціалізація «Туризм»)  

  

Стимул (ситуація): з метою з’ясування ситуації щодо просування 

туристичного продукту Вам пропонується ознайомитися з результатами 

оцінювання територій за різними факторами. 

Результати оцінювання територій 

Фактори вибору 
території 

Питома вага 
фактора 

Результати оцінювання території за 
факторами, балів (5 – найбільший, 1 – 

найменший) 
Територія А Територія В Територія С 

Наявність 
ресурсів за 
мотивами 
туризму 

 
0,3 

 
5 

 
3 

 
5 

Рівень розвитку 
соціально-
економічної 
інфраструктури 
території 

 
0,2 

 
4 

 
4 

 
4 

Рівень життя 
населення на 
даній території 

 
0,1 

 
4 

 
4 

 
3 

Рівень 
криміногенності 
території 

 
0,15 

 
4 

 
5 

 
3 

Транспортна 
доступність 
території 

 
0,25 

 
3 

 
5 

 
5 

Сукупна оцінка 
території 

 
1,0 

   

 

Задачне формулювання: скласти ієрархію (від кращої до найгіршої) 

територій з урахуванням сукупної оцінки кожної та інтенсивності 

конкуренції за умови, якщо сукупну пропозицію туристичного продукту на 

території А забезпечують 9 туристичних фірм, на території В – 12, на 

території С – 17.  
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Таблиця відповідей: 

№ з / п Територія Підстави (сукупна оцінка території, 

інтенсивність конкуренції) 

1.   

2.   

3.   

 

Джерело інформації: порівняння територій здійснювати на основі зважених 

оцінок та коефіцієнту інтенсивності конкуренції, який розраховується за 

формулою: 

,
1

n


                                                   

де  – інтенсивність конкуренції; 

n  – кількість конкурентів на ринку. 

 

Критерії оцінювання: 

Розрахунки для визначення підстави ранжування територій 

зроблені 

3 бали 

Ієрархія територій побудована 2 бали 

Помилки в розрахунках, що призвели до неправильного 

визначення рангу кожної окремо взятої території 

-1 бал 

Максимальний бал: 5. 

 

Модельна відповідь: 

№ з / п Територія Підстави (сукупна оцінка території, 

інтенсивність конкуренції) 

1. Територія С Сукупна оцінка – 4,3; інтенсивність 

конкуренції – 0,059 

2. Територія В Сукупна оцінка – 4,1; інтенсивність 

конкуренції – 0,083 

3. Територія А Сукупна оцінка – 4,05; інтенсивність 

конкуренції – 0,111 
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Приклад  

стимулу і задачного формулювання 

для розробки компетентнісно-орієнтованого завдання  

(для спеціальності 242 «Туризм» (спеціалізація «Туризм»)  

 

Стимул (ситуація): після закінчення ХТЕІ КНТЕУ Ви плануєте стати 

фізичною особою-підприємцем і мати власний туристичний бізнес. 

Задачне формулювання: з метою започаткування власної туристичної 

діяльності на підприємницьких засадах Вам пропонується 

1) скласти перелік унікальних подій, свят і заходів, які привертають 

увагу до Харківщини і роблять її привабливою для туристів.  

Таблиця відповідей: 

№ з / п Унікальні події, свята, заходи 

на Харківщині 

Потенційно можливі в 

перспективі унікальні події, 

свята, заходи на Харківщині 

1.   

2.   

……   

n.   

 

2) З урахуванням складеного переліку унікальних подій, свят і 

заходів на Харківщині визначити цільовий ринок споживачів 

туристичних послуг. 

Таблиця відповідей: 

№ з / п Критерій вибору цільових 

споживачів 

Характеристика цільових 

споживачів 

1. Тип туристичної послуги  

2. Демографічні параметри 

цільових споживачів 

 

3. Соціальні параметри цільових 

споживачів 

 

4. Психологічні параметри 

цільових споживачів 

 

5. Географічні параметри 

цільових споживачів 
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3) Визначити місткість цільового ринку з метою реалізації на ньому 

послуги «Бабуся і дідусь на вихідні» (послуга з організації відпочинку і 

оздоровлення дітей) на основі таких даних: чисельність населення у 

запланованому сегменті ринку сягає 0,2 млн. осіб; доходи на 1 сім’ю в 

цьому сегменті складають в середньому 1,56 грн. на рік; 

представниками сегменту 15% коштів витрачається на організацію 

відпочинку, з них 60% – на  організацію відпочинку дітей, з яких 36% – 

на оздоровлення і відпочинок дітей без зміни кліматичних умов, в т.ч. 

52% – на оздоровлення і відпочинок дітей поза межами сім’ї в регіоні 

проживання. 

4) Обґрунтувати доцільність створення фірми по наданню 

туристичних послуг на основі розрахунку точки беззбитковості бізнесу 

за таких умов: початкові витрати по створенню фірми – 50 тис. грн.; 

експлуатаційні витрати, пов’язані з відкриттям фірми – 20 тис. грн.; 

експлуатаційні витрати, пов’язані з наданням послуг – 3,5 млн. грн. на 

1 рік; прямі витрати на обслуговування одного туриста: 300 грн. в день; 

доходи від основної діяльності (середня вартість однієї путівки 

строком на 5 днів) – 5000 грн.; податки, обов’язкові платежі та збори 

враховані при визначенні вартості путівки. У випадку прийняття на 

основі розрахунків позитивного рішення скласти план дій з реєстрації 

та відкриття бізнесу. 

Таблиця відповідей: 

№ з / п Заходи Терміни виконання 

1.   

2.   

3.   

…..   

n.   
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Додаток Ф 

Таблиця Ф.1 

Етапи експериментального дослідження 

Етапи експериментального 

дослідження 

Характеристика етапів експериментального 

дослідження 

Пошуково-теоретичний 

(2014-2016 рр.) 

Мета етапу полягала у вивченні й аналізі стану 

проблеми дослідження; виявленні на основі 

вивчення науково-методичної літератури 

актуальних проблем формування 

підприємницької компетентності, що 

вимагають розв’язання за допомогою 

експерименту; формулюванні концепції, мети і 

завдань дослідження; визначенні предмета й 

об’єкта дослідження; теоретичному 

обґрунтуванні сутності феномену 

«підприємницька компетентність майбутніх 

фахівців сфери обслуговування»; визначені 

дослідно-експериментальної методики; 

розробці програми експериментального 

дослідження; встановлені кількісного і 

якісного складу учасників експерименту; 

виявленні думок і позицій студентів, науково-

педагогічних працівників ЗВО, стейкхолдерів. 

Дослідно-

експериментальний (2016-

2019 рр.) 

Передбачав здійснення моделювально-

формувального етапу експерименту з метою 

перевірки концепції; реалізації педагогічної 

системи формування підприємницької 

компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; аналіз проміжних результатів; 

корекцію експериментальних методик. 

Узагальнювально-

підсумковий (2019-2020 рр.) 

Проведено систематизацію, узагальнення й 

обробку отриманих даних; зіставлення 

результатів експерименту з прогнозованими; 

інтерпретацію результатів дослідно-

експериментальної роботи і формулювання 

загальних висновків дослідження; визначення 

перспектив дослідження проблеми розвитку 

бізнес-освіти.  

Складено автором 
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Таблиця Ф.2 

Характеристика особистої активності автора в процесі дослідження 

№ 

з/п 

Види активності автора в процесі дослідження 

1. Розробка та впровадження Програми «Молодь в підприємництві» та 

реалізації її складових – Положення про проектну студію, Положення 

про проведення щорічного конкурсу студентських бізнес-проектів і 

наскрізної програми спецкурсу «Створення власної історії успіху в 

підприємництві».  

2. Участь в оновленні КМЗ навчальних дисциплін «Торговельне 

підприємництво» (із використанням інтерактивних технологій навчання, 

що відображено у відповідному навчально-методичному посібнику) та 

«Основи підприємництва» (із використанням фреймової технології 

навчання, що відображено у відповідних методичних рекомендаціях до 

її застосування).  

3. Активізація проектної діяльності студентів та впровадження в освітній 

процес CDIO INITIATIVE, що відображено у відповідних методичних 

рекомендаціях.  

4. Організація та проведення навчального тренінгу як форми комплексної 

практики бакалаврів за професійним спрямуванням, участь в 

навчальному тренінгу як керівника віртуального підприємства. 

5. Імплементація міжнародного досвіду та організація на базі ХТЕІ КНТЕУ 

команди «ХТЕІ-Enactus», створення умов для відкриття YEP!CLUB, 

залучення студентів до реалізації разом з ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» 

п’ятирічної ініціативи Creative Spark для розвитку підприємницьких 

навичок та креативної економіки Україні. 

6. Залучення разом з ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» і ЧНТУ студентів до 

розв’язання методом проектів важливих соціальних задач регіону та 

створення на основі методики workshop Регіональної програми  розвитку 

підприємництва. 

7. Організація участі студентів ХТЕІ КНТЕУ,  ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» і 

ЧНТУ в численних конкурсах та олімпіадах підприємницької тематики 

(в т. ч. із виїздом за кордон) тощо.  

Складено автором 
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Таблиця Ф.3 
Діагностичний інструментарій дослідно-експериментального етапу 

педагогічного експерименту 
Цілі та завдання Засоби і 

методи 
Діагностична 

методика 
Автор (джерело) 

діагностичної 
методики 

Визначення рівня 

комунікабельності індивіда 

Анкета Оцінка рівня 

товариськості. Тест 

В. Ряховського 

В. Ряховський  

Визначення на основі оцінки 
рис характеру рівня здатності 

індивіда до спілкування з 

аудиторією 

Тестова карта 
комуніка-

тивної 

діяльності 

Методика дослідження 
компетентності в 

спілкуванні 

А. Леонтьєв  

Визначення рівня креативності 

індивіда 

Тестові 

завдання 

Діагностика вербальної 

креативності. 

Тест С. Мєдніка (RAT) 

Адаптація 

А. Вороніна 

 

Виявлення установок 
особистості за напрямками 

«альтруїзм – егоїзм», «процес – 

результат», «свобода – влада», 

«праця – гроші» та рівня 
сформованості рефлексивних 

компетентностей 

Тестові 
завдання 

Методика діагностики 
соціально-

психологічних 

установок особистості у 

мотиваційно-
потребнісній сфері 

О. Потьомкіна  

Визначення рівня активності 
особистості 

Анкета Тест «Чи активна Ви 
людина?» 

Адаптація 
Д. Райгородського 

 

Визначення рівня 

сформованості організаційних 
та управлінських 

компетентностей 

Опитувальник Тест на визначення 

комунікативних і 
організаційних 

схильностей (КОС) 

В.Синявський, 

В. Федоришин 
 

Визначення сформованості 
лідерських якостей і здатності 

приймати рішення 

Опитувальник Тест «Наскільки Ви є 
рішучим?» 

Адаптація 
Д. Райгородського 

 

Визначення рівня мотивації до 

ризику  

Анкета Тест схильності до 

ризику  

Г. Шуберт 

 

Визначення рівня мотивації до 

невдач 

Анкета Тест «Мотивація до 

уникнення невдач» 

Т. Елерс 

 

Визначення рівня мотивації до 

успіху 

Анкета Тест «Мотивація до 

успіху» 

Т. Елерс 

 

Визначення сформованості рис 

особистості підприємця 

Анкета Тест «Чи можете Ви 

бути підприємцем – 

відкрити власну 

справу?» 

Б. Морган та ін.  

Визначення сформованості 

підприємливості 

Анкета «Тест мільйонера-

початківця» 

Б. Морган та ін.  

Визначення сформованості 

підприємницької 
компетентності 

Анкета Тест «Бути чи не бути 

вашому бізнесу?» 

Б. Морган та ін.  

Складено автором  
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Додаток Х 

 

 
 

Рис. Х.1. Статистика участі ЗВО України в проєкті GUESSS 
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Рис. Х. 2. Куратори національних команд в проєкті GUESSS 
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Таблиця Х.1 

 Масштаби проведення трьох останніх досліджень GUESSS  
Період 

проведення 

дослідження 

Кількість 

країн, 

що взяли 

участь в 

дослідженні 

Кількість 

ЗВО, що взяли 

участь в 

дослідженні 

Кількість 

студентів, що взяли 

участь в дослідженні 

2011 р. 26 500 93000 

2013 р. 34 759 109026 

2016 р. 50 1000 122000 

2018 р. 54 3000 208000 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 

Таблиця Х.2 

Динаміка індексу підприємницьких намірів студентів деяких країн  

у 2016-2018 рр. 
Країна Індекс підприємницьких намірів 

2016 р. 2018 р. 

Республіка Білорусь  4,57 5,0 

Казахстан 5,04 4,5 

Російська Федерація 4,45 4,4 

Україна 5,25 5,6 

Австрія 2,88 3,6 

Англія 3,71 2,7 

Німеччина 2,82 2,6 

Норвегія 2,73 2,7 

Польща 4,08 3,1 

США 3,72 3,7 

Фінляндія 3,26 1,3 

Японія 2,44 6,8 

Середній показник в світі 4,33 2,7 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 

 

Вступне слово анкети для запрошення студентів України взяти участь в 
проекті GUESSS 

Дорогі студенти, 
Ваші плани на майбутнє щодо розвитку кар’єри  та професійної діяльності мають велике значення. 
Дослідницький проект GUESSS (Глобальне університет-дослідження підприємницького духу 
студентів) вивчає наміри студентів відносно вибору кар’єри  у 50 країнах та більш ніж 1000 
університетах. 
Ваша участь у нашому онлайн-опитуванні є надзвичайно цінною. Усі заповнені анкети братимуть 
участь у лотереї, де Ви можете виграти 2500 гривень. 
Заповнення анкети он-лайн  вимагає від вас 10-15 хвилин. Гарантуємо анонімність та 
конфіденційність усіх отриманих відомостей. 
Анкета доступна за посиланням:  
https://tinyurl.com/guesss-ukr  
Додаткову інформацію про проект GUESSS можна отримати за посиланням: 
http://www.guesssurvey.org 
Щиро дякуємо за Вашу участь! 
З повагою, 
Професор М.Б. Солесвік 
Норд Університет, Норвегія 

https://tinyurl.com/guesss-ukr
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Фрагменти анкети для участі студентів України в проєкті 

GUESSS 
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Таблиця Х.3 

Результати узагальнення намірів стати підприємцями за галузями 

знань (2016 р.) 
Галузь знань Частка студентів, які 

виявили намір стати 

підприємцями відразу по 

закінченні навчання у ЗВО 

Частка студентів, які виявили 

намір стати підприємцями 

через 5 років по закінченні 

навчання у ЗВО 

Право та економіка, 

включаючи бізнес-науки 

і сферу обслуговування 

10,5%  44,6% 

Інженерні спеціальності, 

включаючи комп’ютерні 

науки та архітектуру 

9,1% 41,6% 

Соціальні науки (у т. ч. 

психологія, політика, 

науки про освіту) 

6,2% 29,3% 

Медичні науки (у т. ч. 

науки про здоров’я) 

6,2%  31,6% 

Гуманітарні науки (у т. 

ч. мовознавство, 

культурологія, релігія, 

філософія, історія) 

6,8%  25,4%  

Математика та 

природничі науки 

4,8%  23,6% 

Науки про мистецтво (у 

т. ч. мистецтво, дизайн, 

драматургія, музика) 

15,3%  45,6%  

Всі інші галузі знань 9,5%  37,8%  

Складено автором за (GUESSS, 2019) 
 
 

Таблиця Х.4 

Стан реалізації підприємницьких намірів за результатами 

сформованості підприємницької компетентності 
Стадії процесу реалізації підприємницьких намірів Кількість 

респондентів, % 

Збирання інформації про ринки або конкурентів 51,3 

Обговорення основного продукту чи бізнес-ідеї  35,4 

Написання бізнес-плану 30,5 

Початку розробки продуктів або послуг 25,2 

Завершення всіх перерахованих вище етапів 20,1 

Спроби отримати зовнішнє фінансування 15,5 

Початку маркетингових або промоутерських зусиль 14,4 

Придбання матеріалів та обладнання для виробництва чи бізнесу 14,2 

Початку продажу товару або послуги 10,8 

Завершення реєстрації бізнесу 6,6 

Подання заявки на патент, авторське право чи торгову марку 5,3 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 
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Таблиця Х.5 

Результати узагальнення намірів стати підприємцями за галузями 

знань (2018 р.) 
Галузь знань Частка студентів, які 

виявили намір стати 

підприємцями відразу по 

закінченні навчання у ЗВО 

Частка студентів, які виявили 

намір стати підприємцями 

через 5 років по закінченні 

навчання у ЗВО 

Право та економіка, 

включаючи бізнес-науки 

і сферу обслуговування 

12,3% 

9,5%  

10,0% 

43,6% 

37,8% 

29,1%  

 Інженерні 

спеціальності, 

включаючи комп’ютерні 

науки та архітектуру 

7,7%  

 

 

10,7%   

42,5% 

 

  

35,4%  

Соціальні науки (у т. ч. 

психологія, політика, 

науки про освіту) 

5,9%  24.5% 

Медичні науки (у т. ч. 

науки про здоров’я) 

6,0%  28,1%  

Гуманітарні науки (у т. 

ч. мовознавство, 

культурологія, релігія, 

філософія, історія) 

7,3% 20,6% 

Математика та 

природничі науки 

5,7% 

5,2% 

19,0% 

24,5% 

Науки про мистецтво (у 

т. ч. мистецтво, дизайн, 

драматургія, музика) 

15,8%  44,2% 

Всі інші галузі знань 9,3% 31,7% 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 

 

Таблиця Х.6 

Джерела вибору майбутніми фахівцями бізнес-ідеї 
Джерела бізнес-ідеї Кількість 

респондентів, % 

Участь у роботі університетських студій, програм, клубів тощо 36,9 

Хобі або рекреаційне проведення часу 31,5 

Сучасна трудова діяльність поза межами університету 25,7 

Члени сім’ї 22,2 

Дискусії, конференції, зустрічі з підприємцями 18,3 

Друзі за межами університету 16,9 

Медіа (телебачення, Інтернет тощо) 13,8 

Проектна діяльність в освітньому процесі університету 13,2 

Все інше 13,0 

Попереднє самостійне працевлаштування 9,3 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 
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Таблиця Х.7 

Порівняльна оцінка компонентів підприємницької компетентності 

на думку майбутніх фахівців 
Твердження щодо компонентів 

підприємницької компетентності 

Оцінка студентів, які 

планують кар’єру 

підприємця, балів 

Оцінка студентів, які 

планують кар’єру 

найманого працівника, 

балів 

«Я можу бути лідером і 

комунікатором» 

5,6 4,84 

«Я можу успішно управляти 

бізнесом» 

5,36 4,28 

«Я здатний до комерціалізації нової 

ідеї або розробки» 

5,17 4,26 

«Я здатний до управління 

інноваціями в межах фірми» 

5,1 4,18 

«Я спроможний створити 

професійну мережу» 

5,11 4,37 

«Я здатний до визначення нових 

можливостей для бізнесу» 

5,06 4,0 

«Я здатний до створення нових 

продуктів та послуг» 

4,91 3,99 

Складено автором за (GUESSS, 2019) 

 

 

Таблиця Х.8 

Витоки потреби студентів в позааудиторних заходах формування 

підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування 
Роль викладача Думка студентів 

ЕГ, % 

Думка студентів 

КГ, % 

Когнітивні 

Допомога у формуванні ідеї, створенні та 

реєстрації бізнесу 

25,8 48,1 

Юридичні консультації з питань ведення 

бізнесу 

46,3 44,8 

Консультації з фінансів, бухгалтерського обліку 

та економіки 

20,4 55,4 

Консультації з питань оренди (купівлі) засобів 

виробництва і налагодження технології 

30,5 44,7 

Інші, в т. ч. консультації фахівців з вузьких 

питань 

15,7 23,8 

Утилітарні 

Мотивування до підприємництва і бізнесу 23,3 13,8 

Посилення практичної підготовки до 

підприємницької діяльності  

25,3 42,9 

Консультування з поточних проблем 

підприємництва 

20,7 44,6 

Формування світогляду і установки на успіх 15,1 0 

Не можу точно визначитися 11,8 20,5 

Складено автором за результатами дослідження  
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Таблиця Х.9 

Роль викладача при вивченні профільних дисциплін, які сприяють 

формуванню підприємницької компетентності 
Роль викладача Думка студентів 

ЕГ, % 

Думка студентів 

КГ, % 

Дає знання, формує вміння і навички 53,7 75,8 

Ділиться досвідом 26,1 6,1 

Дає поради з організації та ведення бізнесу 14,9 8,1 

Мотивує до створення бізнесу 16,5 4,9 

Готує до ефективної комунікації 7,2 5,7 

Сприяє розвитку особистості студента 11,1 5,3 

Не можу точно визначитися 9,6 8,4 

Складено автором за результатами дослідження  

 
 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Х.10 

Значущість цілеспрямованого процесу формування підприємницької 

компетентності 
Твердження студентів, які визначають 

значущість 

Думка студентів 

ЕГ, % 

Думка студентів 

КГ, % 

Здатність заводити нові знайомства, висувати 

ідеї, налагоджувати зв’язки 

25,1 13,3 

Особистісний розвиток 51,5 35,2 

Впевненість в собі, у власних силах 33,3 34,2 

Толерантність 10,5 5,2 

Спроможність до ефективної комунікації 28,4 20,9 

Навчився роботи з інформацією, використання її 

як ресурсу 

23,4 20,1 

Сформував навички планування бюджету і 

заощадження коштів 

10,9 0 

Сформував управлінські навички 63,8 10,4 

Розширив уявлення про обрану професію 39,1 52,3 

Уявляю своє майбутнє більш чітко 31,1 24,8 

Розвинув позитивні якості. Навчився ввічливості, 

чесності 

5,1 0 

Вирішив зайнятися бізнесом 82,4 67,5 

Не можу точно визначитися 5,4 33,4 

Складено автором за результатами дослідження  
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Додаток Ц 

Таблиця Ц.1 

Показники та індикатори сформованості у студентів  

підприємницької компетентності на думку викладачів та експертів 
Критерії та показники Оцінка 

експертів, 

бали 

Кількість експертів, які 

виставили оцінку, 

осіб % 

Професійно-ділові: здатність до роботи в команді; 

знання основ підприємництва; професійні 

компетентності (системного аналізу внутрішнього 

середовища підприємства, показників його 

діяльності та взаємодії із зовнішнім середовищем; 

пошуку відповідних ресурсів для розв’язання 

проблеми і створення соціально-корисних 

цінностей тощо); галузеві та проектні 

компетентності 

7 28 82,4 

Морально-етичні: позитивна мотивація до 

підприємництва на відповідному аксіологічному 

підґрунті; сформованість відповідального 

ставлення до праці як основи багатства; готовність 

дотримуватися чинного законодавства з 

підприємництва і трудового права 

6 27 79,4 

Комунікативні: контактність, комунікабельність, 

товариськість, презентабельність 

5 23 67,6 

Організаційні якості (підприємливість, рішучість, 

ризикованість, ініціативність, самостійність, 

активність) та компетентності 

4 21 61,8 

Здатність до самоаналізу та рефлексивні 

компетентності 

3 19 55,9 

Управлінські якості (лідерство, впевненість в собі, 

авторитетність, принциповість, відповідальність) та 

компетентності 

2 18 52,9 

Особистісні якості творчого характеру 

(евристичність, креативність, інноваційність, 

винахідливість) 

1 15 44,1 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.2 

Результати самооцінки сформованості у студентів контрольної та 

експериментальної груп підприємницької компетентності 
Твердження з опитувальника Відповіді респондентів 

ЕГ, КГ, % 

Скоріше 

«так» 

Скоріше 

«ні» 

Скоріше 

«так» 

Скоріше 

«ні» 

Я вважаю підприємницьку компетентність у 

мене цілком сформованою  

94,6% 5,4% 69,2% 30,8% 

Я усвідомлюю значущість сформованості у 

мене підприємницької компетентності для 

мого майбутнього 

90,1% 9,9% 65,4% 34,6% 

Я маю потребу у чітко сформованій у мене 

підприємницькій компетентності для 

майбутнього суспільства 

80,2% 19, 8% 65,3% 34,7% 

Я вважаю, що підприємницьку компетентність 

у мене сформувалась переважно на заняттях з 

дисциплін «Основи підприємництва», 

«Торговельне підприємництво» тощо 

55,1% 44,9% 46,2% 53,8% 

Я вважаю, що підприємницька компетентність 

у мене сформувалась переважно на заняттях з 

усіх інших дисциплін 

19,3% 80,7% 53,8% 46,2% 

Я вважаю, що підприємницька компетентність 

у мене сформувалась переважно завдяки 

участі в програмах і заходах підприємницької 

тематики 

25,6% 74,4% - - 

Складено автором за результатами дослідження 

 

Таблиця Ц.3 

Приклад тестів для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за когнітивним критерієм 
Рівень складності Показники Приклади тестів 

Тести І рівня 

складності 

Відтворення 

знань 

«Підприємницька діяльність – це…»;  

«Вибрати основні функції підприємництва із 

запропонованого переліку» 

Тести ІІ рівня 

складності 

Застосування 

знань в 

знайомій 

ситуації 

«Що передбачає державна політика підтримки 

підприємництва?»; 

«Коли установчий договір набирає силу?» 

Тести ІІІ рівня 

складності 

Застосування 

знань у 

зміненій або 

новій ситуації 

Передбачали вираження власної позиції щодо того 

або іншого твердження:  

«Чому головною метою підприємницької діяльності 

є не тільки отримання прибутку, але й задоволення 

потреб населення?»; 

«Шляхом вибору варіанта відповіді доведіть або 

спростуйте твердження про те, що підприємницька 

діяльність є творчою діяльністю».  

Складено автором за результатами дослідження 

 

 



743 
 

Таблиця Ц.4 

Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за когнітивним критерієм (показник – глибина знань) 
Характеристика показника Приклади тестів і завдань  

Глибина знань може бути 

охарактеризована сукупністю 

усвідомлюваних студентами 

істотних зв’язків між 

співвідносними знаннями. Чим 

істотнішими є зв’язки, чим більше 

вони відображають сутність явищ 

вищого порядку, і тим більшою є 

глибина знань  

Перше завдання: «Вам необхідно описати 

комунікаційний процес на підприємстві з приводу 

збуту продукції, контролю діяльності підлеглих, 

організації рекламної компанії. В описі треба 

виділити етапи процесу комунікації в кожному 

конкретному випадку й навести приклади.»  

Друге завдання: «На підприємство з виробництва 

швейних виробів надійшла неякісна сировина, 

використання якої призведе до виготовлення 

бракованої продукції. Постачальники сировини 

стверджують, що поставлена сировина відповідає 

стандартам і надають всю необхідну документацію, 

яка підтверджує достатній рівень якості. Назріває 

конфлікт між керівництвом підприємства-виробника 

та постачальниками. Вам необхідно з’ясувати 

причини конфлікту і запропонувати шляхи виходу з 

нього».  

Складено автором за матеріалами дослідження 

Таблиця Ц.5 
Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за когнітивним критерієм  
(показник – оперативність знань) 

Характеристика показника Приклади тестів і завдань  

Оперативність знань 
характеризується кількістю 
ситуацій, в яких студент може 
свідомо застосувати знання з 
будь-якої теми дисципліни, або 
кількістю способів, за 
допомогою яких він може це 
знання застосувати. Слід 
зазначити, що оперативність 
передбачає володіння 
способами застосування знань 
в знайомих ситуаціях. 
 Оперативність знань може 
оцінюватись в процесі рішення 
проблемних ситуацій, 
проведення ділових ігор, 
організації мозкових штурмів 
тощо.  
 

Завдання: «Ви – підприємець, власник малої фірми 
(варіанти – хостел, кафе, туристична фірма, ритейлор 
залежно від спеціальності студента. Вам необхідно 
описати процес прийняття рішення в таких ситуаціях: 
1) вибір цільового сегмента ринку; 2) рішення про 
додаткові дослідження ринку; 3) вибір постачальника 
сировини; 4) вибір методів розповсюдження товарів; 5) 
організація рекламної компанії; 6) побудова структури 
управління фірми, яку Ви створюєте; 7) делегування 
повноважень найманим працівникам; 8) підвищення 
ефективності контролю справ на фірмі; 9) розробка 
системи заохочень співробітників; 10) звільнення 
найманого працівника.»  

Метою виконання даного завдання є модифікація 
процесу прийняття рішення для кожної конкретної 
ситуації. За кожен варіант описаного рішення 
нараховується 1 бал. Якщо в описаному рішенні 
ситуація враховується недостатньо (тобто загальна 
схема прийняття рішення не модифікується), за неї 
нараховується 0 балів. Максимальна сума балів за дане 
завдання – 10, що відповідає найвищому рівню 
оперативності знань, мінімальна – 1, що відповідає 
найнижчому рівню оперативності знань. 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.6 

Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за когнітивним критерієм  

(показник – гнучкість знань) 
Характеристика показника Приклади тестів і завдань  

Із гнучкістю знань пов’язане 

творче застосування знань, 

пошук шляху їх застосування. 

Гнучкість знань проявляється в 

готовності особистості до 

самостійного знаходження 

способу застосування знань 

при зміні ситуації або при 

використанні різних способів 

застосування знань в одній і тій 

же ситуації  

Завдання: «Ви – підприємець, власник малої фірми 

(варіанти – хостел, кафе, туристична фірма, ритейлор 

залежно від спеціальності студента. Вам необхідно 

описати процес прийняття рішення в таких ситуаціях: 1) 

вибір цільового сегмента ринку; 2) рішення про 

додаткові дослідження ринку; 3) вибір постачальника 

сировини; 4) вибір методів розповсюдження товарів; 5) 

організація рекламної компанії; 6) побудова структури 

управління фірми, яку Ви створюєте; 7) делегування 

повноважень найманим працівникам; 8) підвищення 

ефективності контролю справ на фірмі; 9) розробка 

системи заохочень співробітників; 10) звільнення 

найманого працівника.»  

Ідея полягала в тому, що при «переході» від теми до 

теми студенти отримували чергову «порцію знань», не 

володіючи всім обсягом відразу: п’ять завдань вони 

могли розв’язати на основі набутих знань, а п’ять – не 

могли. Таким чином, змінювалися умови застосування 

знань, а кількість розв’язаних ситуацій із невідомими 

складовими розглядалась як гнучкість знань.  

Максимальна сума балів за дане завдання – 5, що 

відповідає найвищому рівню гнучкості знань, 

мінімальна – 1, що відповідає найнижчому рівню 

гнучкості знань.  

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

Таблиця Ц.7 

Шкала відповідності рівнів підприємницької  компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування 
Європейська 

шкала 

Перехідна шкала Рівні компетентності 

90-100 балів 5 балів Творчий (креативний) рівень (ІV рівень) 

70-89 балів 4 бали Високий (продуктивний) рівень (ІІІ рівень) 

60-69 балів 3 бали Достатній (репродуктивний) рівень (ІІ рівень) 

59-35 балів 2 бали Низький (початковий) низький рівень (І рівень) 

34-0 балів 

Складено автором   
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Таблиця Ц.8 
Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за діяльнісним критерієм  
(показник – комунікативно-організаційна схильність) 

Характеристика інструменту 
діагностики 

Результати діагностики  

Тест КОС В. Синявського і 
В. Федоришина. Ідея діагностики: 
оціночний коефіцієнт може мати 
значення від 0 до 1 і розраховується 
окремо за комунікативними і 
окремо за організаційними 
здібностями. Близькі до 1 
показники говорять про високий 
рівень компетентностей, близькі до 
0 – про низький. 

Перша група: студенти, які отримали оцінку «1», 
характеризуються низьким рівнем прояву 
комунікативних і організаційних здібностей.  
Друга група: у студентів, які отримали оцінку «2», 
комунікативні та організаційні здібності розвинуті 
на рівні нижче середнього: вони не прагнуть до 
спілкування, почувають себе скуто в новій компанії 
або колективі; воліють проводити час наодинці з 
собою, обмежують свої знайомства; відчувають 
труднощі у встановленні контактів з людьми і при 
виступі перед аудиторією; погано орієнтуються в 
незнайомій ситуації; не відстоюють свою думку, 
важко переживають образи. Прояв ініціативи в 
суспільній діяльності у них вкрай знижений; у 
багатьох справах вважають за краще уникати 
прийняття самостійних рішень.  
Третя група: для студентів, які отримали оцінку 
«3», характерний середній рівень прояву 
комунікативних та організаційних здібностей. Вони 
прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло 
своїх знайомств, відстоюють свою думку, планують 
свою роботу. Однак потенціал їх здібностей не 
відрізняється високою стійкістю. 
Четверта група: студенти, які отримали оцінку 
«4», відносяться до групи з високим рівнем прояву 
комунікативних і організаційних здібностей. Вони 
не губляться у новій обстановці, швидко знаходять 
друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх 
знайомих, займаються громадською діяльністю, 
допомагають близьким і друзям, проявляють 
ініціативу в спілкуванні, із задоволенням беруть 
участь в організації громадських заходів, здатні 
прийняти самостійне рішення у важкій ситуації.  
П’ята група: студенти, які отримали оцінку «5», 
володіють дуже високим рівнем прояву 
комунікативних і організаційних здібностей. Вони 
відчувають потребу в спілкуванні і активно 
прагнуть до нього, швидко орієнтуються у важких 
ситуаціях, невимушено поводять себе у новому 
колективі, ініціативні, у важливій справі або в 
складній ситуації воліють приймати самостійні 
рішення, відстоюють свою думку. Можуть внести 
пожвавлення в незнайому компанію, люблять 
організовувати різні ігри, заходи. Наполегливі в 
діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають 
такі справи, які б задовольняли їх потребу в 
комунікації й організаторській діяльності. 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.9 
Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за діяльнісним критерієм  
(показник – усвідомленість дій) 

Характеристика інструменту 
діагностики 

Результати діагностики  

Тест В. Ряховського «Оцінка 
рівня товариськості» 

(діагностичний інструмент – 

анкета). Ідея діагностики: 
комунікабельність обумовлює 
свідомість дій людини, 
оскільки дії в сфері 
підприємництва відбуваються в 
системі «людина – людина». 

Перша група (респонденти набрали від 30-32 бали): 
некомунікабельні, на них неможливо покластися в 
справі, яка вимагає групових зусиль, оскільки вони не 
розуміють значення людських стосунків для успіху 
справи. 

Друга група (респонденти набрали 25-29 балів):  
замкнуті, неговіркі, віддають перевагу самотності; нова 
робота і необхідність зайвих контактів надовго виводять 
їх з рівноваги, і лише при сильній захопленості раптом 
стають комунікабельними. 

Третя група (респонденти набрали 19-24 бали):  
певною мірою товариські, в незнайомій обстановці 
відчувають себе цілком упевнено, їх не лякають 
проблеми, але із новими людьми, у суперечках і 
диспутах діють неохоче; за певної корекції 
комунікабельності їх дії усвідомлені та ефективні. 

Четверта група (респонденти набрали 14-18 балів): з 
нормальним рівнем комунікабельності, допитливі, охоче 
слухають співрозмовника, терплячі в спілкуванні, точку 
зору відстоюють без запальності, спокійно взаємодіють 
з новими людьми, а тому їх дії усвідомлені та 
цілеспрямовані. Проте гучні компанії та багатослівність 
інших викликають у них роздратування, а відтак 
усвідомленість їх дій може слабшати при тривалому 
спілкуванні. 

П’ята група (респонденти набрали 9-13 балів): досить 
товариські, цікаві, говіркі, люблять висловлюватися з 
різних питань, що іноді викликає роздратування 
навколишніх; охоче знайомляться з новими людьми; 
люблять бувати в центрі уваги; нікому не відмовляють в 
проханнях; швидко вгамовують лють, непосидючі. 
Проте при зіткненні з серйозними проблемами їм не 
вистачає терпіння і відваги. 

Шоста група (респонденти набрали 4-8 балів): типу 
«свій хлопець». Їх товариськість б’є ключем, вони 
завжди в курсі всіх справ, люблять брати участь у всіх 
дискусіях, охоче беруть слово з будь-якого питання 
(навіть, якщо мають про нього поверхове уявлення). 
Беруться за будь-яку справу, хоча не завжди можуть 
успішно довести її до кінця. 

Сьома група (респонденти набрали три бали і менше): 
їх комунікабельність має болісний характер; балакучі, 
багатослівні, беруться судити про проблеми, в яких 
зовсім не компетентні. Свідомо чи несвідомо часто 
бувають причиною конфліктів, запальні, образливі, 
нерідко необ’єктивні. Потребують виховання в собі 
терплячості та стриманості. 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.10 

Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за діяльнісним критерієм  

(показник – поліфункціональність умінь) 
Характеристика 

інструменту діагностики 

Результати діагностики  

Тест «Чи активна Ви 

людина?», адаптований 

Д. Райгородським  

(діагностичний інструмент 

– анкета). Ідея діагностики: 

люди не завжди правильно 

спрямовують власну 

активність на реалізацію 

різних умінь. 

Перша група (респонденти набрали від 0 до 45 балів) 

об’єднувала осіб, які занадто байдужі до навколишнього 

світу та обережності у відносинах з оточуючими;  неохоче 

беруть на себе відповідальність; з великими труднощами 

приймають рішення; їх здатність до дій залежать від не 

завжди обґрунтованого страху. Для досягнення успіху в 

підприємництві їм необхідно відкритися.  

Друга група (респонденти набрали 46-65 балів) об’єднувала 

осіб, які наділені характером, що дозволяє легко і в злагоді 

жити з людьми, демонструвати певні риси характеру 

керівника, динамічність, надзвичайну активність, 

енергійність, діяльність, швидкість прийняття рішень, 

вміння брати на себе відповідальність. Ви здатні до 

поліфункціональності умінь, оскільки в змозі ефективно 

працювати і поширювати свої погляди на оточуючих.  

Складено автором за матеріалами дослідження 

Таблиця Ц.11 
Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за діяльнісним критерієм  
(оцінка комунікативної діяльності студентів) 

Характеристика інструменту 
діагностики 

Результати діагностики  

Тестова карта комунікативної 
діяльності А. Леонтьєва. Ідея 
діагностики: вплив сформованості 
комунікативного блоку в структурі 
підприємницької компетентності на 
результати цієї діяльності 

Перша група: з усередненою дуже високою 
оцінкою в межах 45-49 балів – особи, комунікативна 
діяльність яких дуже напружена і близька до моделі 
активної взаємодії. 

Друга група: : з усередненою високою оцінкою 35-
44 бали – особи,  які зацікавлено обговорюють 
питання, активно висловлюють думки і пропонують 
варіанти вирішення проблеми. 
Третя група: з усередненою задовільною оцінкою 
20-34 бали – особи, які мають досить вільну за 
формою комунікативну діяльність, легко входять в 
контакт з аудиторією, але здатні тримати не всіх 
слухачів в полі своєї уваги, їх комунікація не 
завжди досягає поставленої мети. 

Четверта група: з усередненою низькою оцінкою 
11-19 балів – особи, яким в комунікації притаманна 
одностороння спрямованість впливу, наявність 
бар’єрів спілкування, не контактна моделям 
спілкування. 
П’ята група: з усередненою дуже низькою оцінкою 
в межах 7-10 балів – особи, не здатні на взаємодію з 
аудиторією і наявністю в спілкуванні лише 
інформаційної сторони. 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.12 
Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за рефлексивним критерієм  
(показники –мотивація до успіху, мотивація до уникнення невдач) 

Вид інструменту 
діагностики 

Характеристика інструменту діагностики 

Тесту «Готовність до 
ризику» Г. Шуберта 

 

Висока готовність до ризику супроводжується низькою 
мотивацією до уникнення невдач. Готовність до ризику прямо 
пропорційно достовірно пов’язана з кількістю допущених 
помилок. Дослідження дали також наступні результати: 1) з 
віком готовність до ризику падає; 2) у більш досвідчених 
працівників готовність до ризику нижче, ніж у недосвідчених; 
3) у жінок готовність до ризику реалізується при більш 
певних умовах, ніж у чоловіків; 4) у військових командирів і 
керівників підприємств готовність до ризику вища, ніж у 
студентів; 5) в ситуації внутрішнього конфлікту готовність до 
ризику зростає; 6) в умовах групи готовність до ризику 
проявляється сильніше, ніж при діях в поодинці, і залежить 
від групових очікувань.  

«Мотивація до успіху» 
Т. Элерса 

 

Люди, помірно орієнтовані на успіх, вважають за краще 
середній рівень ризику. Ті ж, хто боїться невдач, віддають 
перевагу малому або, навпаки, занадто великому рівню 
ризику. Чим вище мотивація людини до успіху і досягненню 
мети, тим нижчою є готовність до ризику. При цьому 
мотивація до успіху впливає і на надію на успіх: при сильній 
мотивації до успіху надія на успіх зазвичай скромніша, ніж 
при слабкій мотивації до успіху. До того ж, людям, 
налаштованим на успіх, які мають великі надії на нього, 
властиво уникати високого ризику. Ті, хто сильно 
орієнтований на успіх і має високу готовність до ризику, 
рідше потрапляють в нещасні випадки, ніж ті, хто має високу 
готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення 
невдач. І, навпаки, коли у людини є висока мотивація до 
уникнення невдач, то це перешкоджає настрою на успіх та 
досягненню мети. 

«Мотивація до уникнення 
невдач» Т. Элерса 

 

Люди з високим рівнем страху перед нещасними випадками 
частіше потрапляють в неприємності, ніж ті, які мають 
високу мотивацію на успіх. Дослідження також показали, що 
люди, які бояться невдач, віддають перевагу малому або, 
навпаки, надмірно великому ризику, де невдача не загрожує 
престижу. Ф. Буркард стверджував, що установка на захисну 
поведінку в роботі залежить від трьох чинників: 1) ступеня 
передбачуваного ризику; 2) переважної мотивації; 3) досвіду 
невдач на роботі. Підсилюють установку на захисне 
поводження дві обставини: 1) коли без ризику вдається 
отримати бажаний результат; 2) коли ризикована поведінка 
веде до нещасного випадку. Досягнення ж безпечного 
результату при ризикованій поведінці, навпаки, послаблює 
мотивацію до уникнення невдач 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.13 

Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за рефлексивним критерієм  

(показник – здатність до самооцінки в підприємництві) 
Характеристика інструменту 

діагностики 
Результати діагностики  

Тест «Бути чи не бути Вашому 

бізнесу?» – опитувальник для 

визначення наявності особистісних 

якостей підприємця: 1) знайомить 

студента із важливими для 

підприємця особистісними рисами; 

2) дозволяє оцінити потенціал в 

управлінні власною справою. 

Перша група: особи із 25-28 балами, потенціал 

яких може бути оцінений як «відмінний». 

Друга група: особи із 21-24 балами, потенціал яких 

може бути оцінений як «дуже хороший». 

Третя група: особи із 17-20 балами, потенціал яких 

може бути оцінений як «хороший».  

Четверта група: особи із 13-16 балами, потенціал 

яких може бути оцінений як «середній». 

П’ята група: особи із менше, ніж 12 балами, 

потенціал яких може бути оцінений як «поганий». 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 
Таблиця Ц.14 

Вихідні умови для оцінки рівня сформованості підприємницької 

компетентності за рефлексивним критерієм  
(показник – здатність до самооцінки в підприємництві) 

Характеристика інструменту 
діагностики 

Результати діагностики  

Тест «Наскільки Ви є рішучим?»], 
адаптований Д. Райгородським 

(діагностичний інструмент – 

анкета). Ідея діагностики: людина 
може діяти оперативно за умови 
розвитку її рішучості на 
визначеному рівні. 

Перша група (респонденти набрали 0-6 балів): 
скромні, інфантильні, сором’язливі та не дуже рішучі 
люди, що компенсується підвищеним романтизмом і 
ніжністю.   

Друга група (респонденти набрали 7-10 балів):  
обачні люди, які не гидують порадами інших 
компетентних людей і час від часу самі проявляють 
самостійність. 

Третя група (респонденти набрали 11-16 балів):  
дуже рішучі люди, готові до несподіваних ситуацій і 
до відстоювання власної думки. 

Складено автором за результатами дослідження 
 
 

Таблиця Ц.15 

Співвідношення рівня теоретичних знань і сформованості практичних 

навичок на думку роботодавців 
Експериментальна група Контрольна група 

Загальна 

кількість 

студентів 

Здатність до підприємницької 

діяльності  

Загальна 

кількість 

студентів 

Здатність до підприємницької 

діяльності  

Високий 

рівень 

Середній 

рівень  

Низький 

рівень  

Високий 

рівень 

Середній 

рівень  

Низький 

рівень  

103 32 53 18 115 24 38 53 

100% 31,1% 51,5% 17,4% 100% 23,5% 33,1% 43,4% 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.16 

Результати оцінки роботодавцями здатності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування до самостійної підприємницької діяльності 
Показники та 

індикатори здатності 

С
ер

ед
н

і 
о
ц

ін
к
и

 

р
о
б
о
то

д
ав

ц
я
м

и
 

ст
у
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ен
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 Е
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р
о
б
о
то

д
ав

ц
я
м

и
 

ст
у
д
ен

ті
в
 К

Г
, 

б
ал

ів
 Показники та 

індикатори, вказані 

роботодавцями як 

надважливі 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

р
о
б
о
то

д
ав

ц
ів

, 
я
к
і 

в
ід

м
іт

и
л
и

 д
ан

и
й

 

к
р
и

те
р
ій

 я
к
 

зн
ач

у
щ

и
й

, 
о
сі

б
 

Знання основ 

підприємництва 

6,1 5,7 Грамотна усна і 

письмова мова. Здатність 

до аргументації 

12 

Підприємницький тип 

мислення 

4,2 3,9 Уміння розробляти і 

реалізовувати проекти з 

комунікаційної 

підтримки бізнесу (PR-

діяльність, реклама, 

прямий маркетинг) 

11 

Позитивна мотивація до 

підприємництва 

5,9 5,3 Знання основ управління 

персоналом; основ 

розробки і прийняття 

управлінських рішень 

10 

Психологічна готовність 

до заняття 

підприємницькою 

діяльністю 

4,2 3,5 Знання 2-3 іноземних 

мов 

10 

Сформованість 

відповідних якостей 

особистості  

5,7 5,3 Ділове листування: 

складання запиту, 

комерційної пропозиції; 

оформлення замовлення; 

обговорення умов 

оплати, вимога оплати; 

написання скарги і 

відповіді на скаргу 

9 

Комунікативна 

компетентність 

4,4 3,9 Комп’ютерна 

грамотність; знання 

оргтехніки, сучасних 

професійно-

орієнтованих 

інформаційних 

технологій 

8 

Здатність до роботи в 

команді 

6,1 5,7 Висока внутрішня 

мотивація до праці; 

цілеспрямованість; 

орієнтація на результат; 

швидкість реакції; 

гнучкість; 

відповідальність 

7 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.17 
Результати самооцінки власних презентаційних можливостей 

Твердження респондента До експерименту Після експерименту 
Кількість 
студентів 

ЕГ, % 

Кількість 
студентів 

КГ, % 

Кількість 
студентів 

ЕГ, % 

Кількість 
студентів 

КГ, % 

«
С

к
о
р
іш

е 
«
та

к
»

 

«
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о
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н

і»
 

«
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о
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о
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о
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о
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«
С

к
о
р
іш

е 
«
та

к
»

 

«
С

к
о
р
іш

е 
«
н

і»
 

Маю досвід публічних виступів і 
презентацій 

63,6 36,4 63,6 36,4 100,0 - 68,6 31,
4 

Швидко розумію стан аудиторії, 
її готовність сприймати виступ 

40,9 59,1 40,9 59,1 83,3 16,7 71,4 28,6 

Здатний викликати в аудиторії 
інтерес до власних слів і дій 

44,9 55,1 
 

44,9 55,1 
 

71,4 28,6 54,6 
 

45,4 

Моя мова логічна, грамотна, 
яскрава і образна 

38,2 61,8 38,2 61,8 71,4 28,6 60,2 39,8 

Здатний до використання під час 
виступу невербальних засобів 

45,4 54,6 45,4 54,6 85,7 14,3 67,3 32,7 

Середня кількість студентів, які 
дали відповіді 

46,6 53,4 46,6 53,4 82,4 17,6 64,4 35,6 

Складено автором за маитеріаами дослідження 
 

Таблиця Ц.18 
Результати самооцінки здатності до самостійної підприємницької 

діяльності 
Показники та індикатори 

готовності 
До експерименту Після експерименту 

С
ф

о
р
м
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Г
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Г
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Г
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іс
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и
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у
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ту
д
ен

та
 

К
Г

 

% балів % балів % балів % балів 

Знання основ 
підприємництва 

77,4 4,7 77,4 4,7 100 5,7 95,3 5,1 

Підприємницький тип 
мислення 

61,2 4,5 61,2 4,5 91,8 5,7 
 

80,7 4,7 

Позитивна мотивація до 
підприємництва 

65,3 3,7 
 

65,3 3,7 
 

100 5,7 85,1 4,3 

Психологічна готовність до 
заняття підприємницькою 
діяльністю 

48,6 3,6 
 

48,6 3,6 
 

96,2 5,2 90,1 3,9 

Сформованість відповідних 
якостей особистості  

57,4 4,1 
 

57,4 4,1 
 

100 4,5 80,7 4,3 

Комунікативна 
компетентність 

61,2 5,1 61,2 5,1 91,8 5,9 85,1 5,2 
 

Здатність до роботи в 
команді 

65,3 4,4 
 

65,3 4,4 
 

96,2 6,2 90,1 5,1 

Складено автором за матерілами дослідження 
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Таблиця Ц.19 

Результати самооцінки важливості особистісних якостей та 

характеристик підприємця, % 
Період оцінки Основні особистісні якості та характеристики 

ен
ер
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ть
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о
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о
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ть
 

До 

експерименту 

47,1 75,2 57,2 31,4 57,8 47,1 65,4 31,4 23,2 92.3 75,2 

Після 

експерименту 

63,5 65,4 31,6 35,9 80,4 75,2 80,4 34,7 25,5 94,8 84,9 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

 

 

Таблиця Ц.20 

Результати самооцінки студентами особистісних якостей та 

характеристик підприємця, балів 
Особистісні якості 

та характеристики 

підприємця 

До початку експерименту Після закінчення експерименту 

Оцінка 

студентів ЕГ 

Оцінка 

студентів КГ 

Оцінка 

студентів ЕГ 

Оцінка 

студентів КГ 

Енергійність 5,4 5,4 5,9 5,6 

Впевненість  5,1 5,1 6,4 5,9 

Лідерство 3,7 3,7 5,3 4,6 

Харизма 3,7 3,7 5,3 4,6 

Комунікабельність 3,3 3,3 6,0 4,8 

Креативність 5,6 5,6 6,2 5,9 

Цілеспрямованість 4,8 4,8 5,6 5,1 

Різнобічність 6,1 6,1 7,0 6,8 

Незалежність 5,9 5,9 6,8 6,5 

Здатність до 

самокритики 

3,3 3,3 4,6 4,2 

Стресостійкість 3,7 3,7 6,5 5,9 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.21 
Результати формувального експерименту з реалізації педагогічної 
системи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти (%) 
Показники Рівні До  

експерименту, % 
Після 

експерименту, % 
Динаміка в 
групах, % 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Когнітивний критерій 

Знання низький 26,7 26,2 8,0 22,8 -18,7 -3,4 
достатній 52,5 53,8 26,4 54,9 -26,1 +1,1 
високий  12,8 11,7 40,2 12,7 +27,4 +1,0 
творчий 8,0 8,3 25,4 9,6 +17,4 +1,3 

Діяльнісний критерій 
КОС: організаційні низький 55,8 56,3 11,5 49,5 -44,3 -6,8 
КОС: комунікативні 52,8 55,3 8,7 52,8 -44,1 -2,5 
КОС: організаційні достатній 23,1 24,3 17,3 26,3 -5,8 +2,0 
КОС: комунікативні 26,1 24,3 14,4 20,4 -11,7 -3,9 
КОС: організаційні високий  15,3 14,6 53,8 16,4 +38,4 +1,8 
КОС: комунікативні 15,3 14,6 53,8 19,0 +38,5 +4,4 
КОС: організаційні творчий 5,8 5,8 17,3 7,8 +11,5 +2,0 
КОС: комунікативні 5,8 5,8 23,1 7,8 +17,3 +2,0 
Рівень товариськості низький 41,4 38,7 16,4 35,9 -25,0 -2,8 

достатній 27,3 28,5 29,2 29,2 +1,9 +0,7 
високий  18,5 19,2 29,2 20,3 +10,7 +1,1 
творчий 12,8 13,6 25,2 14,6 +12,4 +1,0 

Вербальна 
креативність 

низький 48,6 46,3 6,4 41,4 -42,2 -4,9 
достатній 29,2 32,8 17,3 32,8 -11,9 0,0 
високий  17,3 16,4 53,5 20,3 +36,2 +3,9 
творчий 4,9 4,5 22,8 5,5 +17,9 +1,0 

Мотиваційний критерій 
Орієнтація на 

результат 
низький 29,2 29,2 6,4 24,3 -22,8 -4,9 

достатній 51,3 51,3 14,6 53,8 -36,7 +2,5 
високий  11,7 11,7 55,9 12,4 +44,2 +0,7 
творчий 7,8 7,8 23,1 9,5 +15,3 +1,7 

Орієнтація на свободу низький 23,1 24,2 8,4 22,8 -14,7 -1,4 
достатній 55,7 54,9 44,7 51,9 -11,0 -3,0 
високий  11,7 12,4 24,2 13,6 +12,5 +1,2 
творчий 9,5 8,5 22,7 11,7 +13,2 +3,2 

Орієнтація на гроші низький 29,5 29,7 7,8 24,4 -21,7 -5,3 
достатній 53,7 53,1 9,6 55,4 -44,1 +2,3 
високий  10,4 10,3 56,2 11,7 +45,8 +45,8 
творчий 6,4 6,9 26,4 8,5 +20,0 +1,6 

Рефлексивний критерій 
Здатність до 
самооцінки в 

підприємництві 

низький 53,8 54,6 11,7 51,3 -42,1 -3,3 
достатній 22,6 23,3 14,6 23,1 +8,0 -0,2 
високий  13,5 11,9 50,6 13,7 +37,1 +1,8 
творчий 10,1 10,2 23,1 11,9 +13,0 +1,7 

Мотивація до успіху низький 37,4 36,0 9,5 35,9 -28,3 -0,6 
достатній 31,4 32,8 12,8 30,1 -8,2 +2,7 
високий  22,6 22,4 32,8 24,3 +10,2 +1,9 
творчий 8,6 8,8 44,9 9,7 -36,3 +0,9 

Мотивація до 
уникнення невдач 

низький 41,4 43,2 4,1 41,4 -37,3 -1,8 
достатній 28,5 28,7 11,7 29,6 +16,8 +0,9 
високий  20,4 18,3 32,8 19,1 +12,1 +0,8 
творчий 9,7 9,8 51,4 9,8 +43,1 0,0 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.22 
Результати формувального експерименту з реалізації педагогічної 
системи формування підприємницької компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти (осіб) 
Показники Рівні До  

експерименту, 
осіб 

Після 
експерименту, 

осіб 

Динаміка в 
групах, осіб 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Когнітивний критерій 

Знання низький 51 49 16 43 -35 -6 
достатній 101 101 51 103 0 +52 
високий  24 22 77 24 +53 +2 
творчий 16 16 48 18 +32 +2 

Діяльнісний критерій 
КОС: організаційні низький 107 106 22 93 -85 -13 
КОС: комунікативні 101 104 17 99 -84 -5 
КОС: організаційні достатній 44 45 33 49 -11 +4 
КОС: комунікативні 50 46 28 39 -22 -7 
КОС: організаційні високий  30 27 103 31 +73 +4 
КОС: комунікативні 30 27 103 36 +73 +9 
КОС: організаційні творчий 11 10 34 15 +23 +5 
КОС: комунікативні 11 11 44 14 +33 +3 
Рівень товариськості низький 80 73 32 67 -48 -6 

достатній 52 53 56 55 +4 +2 
високий  36 36 56 38 +20 +2 
творчий 24 26 48 28 +2 +20 

Вербальна 
креативність 

низький 93 87 12 78 -81 -9 
достатній 56 62 33 62 -23 0 
високий  34 31 103 38 +69 +7 
творчий 9 8 44 10 +35 +2 

Мотиваційний критерій 
Орієнтація на 

результат 
низький 56 55 12 46 -44 -9 

достатній 99 96 28 101 -71 +5 
високий  22 22 107 23 +85 +1 
творчий 15 15 45 18 +30 +3 

Орієнтація на свободу низький 44 46 16 43 -28 -3 
достатній 107 103 86 97 -21 -6 
високий  23 23 46 26 +23 +3 
творчий 18 16 44 22 +26 +6 

Орієнтація на гроші низький 57 56 15 46 --42 -10 
достатній 103 100 18 104 -85 +4 
високий  20 19 108 22 +88 +3 
творчий 12 13 51 16 +39 +3 

Рефлексивний критерій 
Здатність до 
самооцінки в 

підприємництві 

низький 103 103 23 96 -80 -7 
достатній 43 44 28 44 -15 0 
високий  26 22 97 26 +71 +4 
творчий 20 19 44 22 +24 +3 

Мотивація до успіху низький 72 68 19 67 -53 -1 
достатній 60 62 24 57 -36 -5 
високий  43 42 63 46 +20 +4 
творчий 17 16 86 18 -69 +2 

Мотивація до 
уникнення невдач 

низький 79 81 8 78 -71 -3 
достатній 55 54 22 56 -33 +2 
високий  39 35 63 36 +24 +1 
творчий 19 18 99 18 +80 0 

Складено автором за матеріалами дослідження 
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Таблиця Ц.23 

Результати обчислення критерію Пірсона  
за показниками і критеріями 

Показники До експерименту Після експерименту 

χ
2

емп. χ
2

критич. χ
2

емп χ
2

критич. 
Когнітивний критерій 

Знання 0,084857 7,81 70,7426 7,81 

Діяльнісний критерій 

КОС: організаційні 0,081011 
7,81 

163,5191 
7,81 КОС: комунікативні 0,225417 107,5535 

Рівень товариськості 0,429229 19,9372 

Вербальна креативність 0,578638 108,6023 

Мотиваційний критерій 

Орієнтація на результат 0,013049 
7,81 

127,0622 
7,81 Орієнтація на свободу 0,245013 12,0134 

Орієнтація на гроші 0,077797 29,9356 

Рефлексивний критерій 

Здатність до самооцінки в 

підприємництві 

0,328363 
7,81 

96,6242 
7,81 

Мотивація до успіху 0,062011 87,3155 

Мотивація до уникнення невдач 0,235338 135,2111 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



756 
 

 

Додаток Ш 

Таблиця Ш.1 

Узагальнення пропозицій студентів щодо удосконалення процесу 

формування підприємницької компетентності 
Пропозиції студентів Кількість студентів, які 

висловили думку, % 

ЕГ КГ 

«В освітньому процесі використовувати форми організації 

активності студентів, які дозволяють формувати більше 

практичних навичок в сфері підприємництва» 

42,6 20,8 

«Організовувати освітній процес із застосуванням 

інтерактивних та креативних технологій навчання» 

35,4 15,1 

«Мене все влаштовує в освітньому процесі за умови 

створення у ЗВО відповідного підприємницького 

середовища» 

15,1 24,2 

«Не можу точно визначитися» 6,9 39,9 

Складено автором за матеріалами дослідження 

 

 

Засади розробки Картки трудової та підприємницької діяльності 

для професій ландшафту сфери обслуговування в регіоні 

 

Таблиця Ш.2 

Конкретизація трудових і підприємницьких функцій в компетентностях 

і навчальних дисциплінах 
Трудова / 

підприємницька 

функція 

Компетентність 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни  

(у кредитах) 

Очікувані 

результати 

навчання 

Складено автором  

 

 

 

Таблиця Ш.3 

Конкретизація трудових і підприємницьких функцій в професіях і 

модулях (темах) навчальних дисциплін 
Професія Трудова / 

підприємницька 

функція 

Модуль (тема) 

навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної 

дисципліни  

(у кредитах) 

Складено автором  
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Таблиця Ш.4 

Конкретизація трудових і підприємницьких функцій в знаннях,  

уміннях і навичках 
Трудова / 

підприємницька 

функція 

Значущість  

трудової / 

підприємницької 

функції 

Трудові 

(підприємницькі) 

дії або операції 

Необхідні для 

виконання дій 

(операцій) 

знання 

Необхідні для 

виконання дій 

(операцій) 

уміння та 

навички 

Складено автором  

 

 

Таблиця Ш.5 

Конкретизація трудових і підприємницьких функцій в засобах  

і предметах праці 
Трудова / 

підприємницька 

функція 

Виробничий / 

комерційний 

процес в сфері 
обслуговування 

Трудові 

(підприємницькі) 

дії або операції 

Необхідні 

обладнання, 

устаткування, 
механізми, 

інструменти 

Необхідні 

продукти і 

матеріали 

Необхідні 

зв’язки із 

суб’єктами 
зовнішнього 

середовища 

Складено автором  

 

 

 

 

 

Таблиця Ш.6 

Конкретизація трудових і підприємницьких функцій в професіях, 

модулях (темах) навчальних дисциплін і видах активності студентів 
Професія Трудова / 

підприємницька 

функція 

Модуль (тема) 

навчальної 

дисципліни 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни  

(у кредитах) 

Види та форми 

активності 

студентів 

Складено автором  

 


