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Характеристика роботи
u

Об’єктом дослідження є фахова підготовка майбутніх фахівців з бізнесадміністрування у закладах вищої освіти.

u

Предметом дослідження є педагогічні умови формування культури
конкурентних відносин майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у
процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти.

u

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та
експериментальній перевірці педагогічних умов формування культури
конкурентних відносин майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування у
процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти.

Завдання:
u

Описати історіографію проблеми формування культури конкурентних відносин у
майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування, дати аналіз сучасного стану
досліджуваної проблеми в теорії й практиці педагогіки та здійснити
термінологічний аналіз головних дефініцій дослідження;

u

Розкрити сутність та структуру культури конкурентних відношень майбутніх
фахівців з бізнес-адміністрування;

u

Визначити методологічну базу для вирішення проблеми формування культури
конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування;

u

Виявити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування культури
конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування;

u

Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування
культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування.

НАУКОВА НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ полягає в тому, що вперше: обґрунтовано та
розкрито сутність поняття „культура конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування”, як
виду його професійної культури, що забезпечує досягнення економічних цілей оптимальними й етично
прийнятними засобами через ефективну співпрацю та сумлінне суперництво в умовах конкуренції;
визначено структуру культури конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування, що містить
когнітивний, операційний, ціннісний та особистісний компоненти; обґрунтовано та експериментально
перевірено умови формування культури конкурентних відносин майбутніх фахівців з бізнесадміністрування у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти, якими є:
1) використання модульно-рейтингової технології у навчальному процесі закладу вищої освіти;
2) активізація професійної мобільності студентів;
3) забезпечення спрямованості на здоровий спосіб життя;
4) знайомство з принципами клієнтського бізнесу;
5) активізація самопрезентаційної діяльності студентів;
6) організація процесу підготовки на основі використання технік тайм-менеджменту.
Уточнено сутність базових понять дослідження: „культура”, „професійна культура”, „конкуренція”,
„конкурентоспроможність”, „конкурентні відносини”; удосконалено форми, методи й технології
фахової підготовки майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування; подальшого розвитку набули наукові
положення щодо методології, змісту фахової підготовки фахівців з бізнес-адміністрування, підходів до
визначення критеріїв та показників сформованості культури конкурентних відносин у майбутніх
фахівців з бізнес-адміністрування, до розробки діагностичного інструментарію її дослідження.

Структура культури конкурентних відношень майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування

№
1.

2.

3.

4.

Компоненти

Змістовна основа компонентів

КОГНІТИВНИЙ

Поняття і правила культури конкурентних відносин, норми професійної
культури, правила конкурентної поведінки й типи взаємодії в умовах
конкуренції.

ОПЕРАЦІЙНИЙ

Організаційно-прогностичні вміння планувати професійну діяльність і
прогнозувати її результат;
практико-перетворювальні вміння
відновлювати ефективні способи конкурентної взаємодії й обирати
стратегію конструктивної взаємодії; контрольно-аналітичні вміння
аналізувати результати конкурентної взаємодії з різних позицій, уміти
порівнювати й виявляти недоліки, коригувати конкурентну поведінку.

ЦІННІСНИЙ

Професійна культура, культура конкурентних відносин, добросовісна
конкуренція, клієнтоорієнтована культура, особистість конкурента,
моральні цінності, економіка, особистість професіонала.

ОСОБИСТІСНИЙ

Тактовність, конкурентоспроможність, доброзичливість, уміння
співпереживати, толерантність, терпимість, товариськість, лідерські
якості, емпатія, прагнення до успіху й самовдосконаленню, лабільність.

На підставі аналізу наукових джерел обґрунтовано й представлено дефініції
базових понять дослідження:
u

професійна культура – характеристика фахівця, що містить ціннісні орієнтації,
сукупність знань, умінь, професійно важливих особистісних якостей, які забезпечують
ефективність його професійної діяльності, а також сприяють продуктивно-творчій
трансформації професійного середовища через засвоєння й створення соціально
значущих цінностей;

u

конкурентні відносини – форма прояву конкуренції, що уявляє собою результат
взаємодії суб’єктів, побудованої на основі суперництва й співробітництва, зорієнтованих
на забезпечення їх найкращого положення в соціально-економічній системі;

u

культура конкурентних відносин фахівця з бізнес-адміністрування –
вид його
професійної культури, що забезпечує досягнення економічних цілей оптимальними й
етично прийнятними засобами через ефективну співпрацю та сумлінне суперництво в
умовах конкуренції;

u

формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнесадміністрування – це процес досягнення діалектичної єдності окремих складових у
спеціально організованому освітньому процесі закладу вищої освіти, що зорієнтований
на забезпечення засвоєння студентами системи компонентів, включених у культуру
конкурентних відносин.

Визначено, що професійний портрет фахівця з бізнес-адміністрування
формується через призму професійних знань у галузі економіки та
менеджменту. Фахівці з бізнес-адміністрування потребують фахових
знань та специфічних управлінських навичок з окремих
функціональних напрямів підприємницької діяльності та бізнесу.
Саме тому високий рівень розвитку культури конкурентних відносин
у фахівця з бізнес-адміністрування є запорукою досягнення
економічних цілей в професійній діяльності оптимальними й етично
прийнятними засобами через ефективну співпрацю та сумлінне
суперництво в умовах конкуренції. Культура конкурентних відносин
фахівця з бізнес-адміністрування, як вид професійної культури,
містить
чотири
взаємопов’язані
компоненти:
когнітивний,
операційний, ціннісний і особистісний.

Педагогічні умови формування культури конкурентних
відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування
З урахуванням змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх
фахівців
з
бізнес-адміністрування,
концептуальних
положень
низки
методологічних підходів (системного, компетентнісного та діяльніснокультурологічного), прогресивних ідей зарубіжного та вітчизняного досвіду
підготовки економістів, менеджерів і фахівців з бізнес-адміністрування,
теоретичних положень щодо сутності та структури культури конкурентних
відносин та особливостей фахової підготовки майбутніх фахівців з бізнесадміністрування виокремлено й науково обґрунтовано педагогічні умови
формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнесадміністрування:
1) використання модульно-рейтингової технології у навчальному процесі закладу
вищої освіти;
2) активізація професійної мобільності студентів;
3) забезпечення спрямованості на здоровий спосіб життя;
4) знайомство з принципами клієнтського бізнесу;
5) активізація самопрезентаційної діяльності студентів;
6) організація процесу підготовки на основі використання технік тайм-менеджменту.

ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНОГО КОМПЛЕКСУ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ БУЛО ВИОКРЕМЛЕНО:

навчальний і виховний напрями діяльності, які дозволяють
стимулювати в студентів мотивацію до навчальнопрофесійної діяльності та формувати ціннісні орієнтації,
знання, уміння, професійно важливі особистісні якості

Навчальний напрям організації освітнього процесу,
передбачав оновлення та розширення змісту навчальних
дисциплін („Кар’єрний менеджмент” і „Самоменеджмент”)
темами та проблемами, які сприяють поглибленню уявлень
про обрану професію, стимулюють пізнавальну мотивацію
й підвищують інтерес студентів до майбутньої професійної
діяльності, а також мають потенціал щодо формування
високого рівня культури конкурентних відносин.

Виховний напрям освітнього процесу був орієнтований на
формування ціннісних орієнтацій та професійно важливих
особистісних якостей студентів, на психологічну підготовку
до дій у складних умовах, на стимулювання мотивації до
професійної діяльності. Впроваджені у ході дослідження
виховні заходи охоплювали переважно позааудиторну
діяльність студентів, зокрема: факультативні заняття;
кураторські години; тематичні бесіди; організацію
самостійної роботи, майстер-класів, фахових семінарів і
конференцій; індивідуальних занять зі студентами; змагань
із базових видів спорту серед студентів; інших заходів, які
імітують реальні ситуації обраної професійної діяльності.

Аналіз публікацій із визначеної проблеми й
систематизація
даних
експерименту
дозволили
з’ясувати, що оцінювання ступеня сформованості
культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з
бізнес-адміністрування
доречно
здійснювати
з
урахуванням декілька базових показників – знань,
умінь, професійно важливих особистісних якостей,
ціннісних орієнтацій.
Виокремлено певні рівні їх сформованості:

НИЗЬКИЙ, СЕРЕДНІЙ, ВИСОКИЙ

РЕЗУЛЬТАТИ
первинної
діагностики,
проведеної
в
межах
констатувального експерименту, показали недостатній рівень сформованості
культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнесадміністрування, що дало додаткові стимули до впровадження розробленого
комплексу педагогічних умов. Результати підсумкової діагностики в трьох
експериментальних групах показали істотні позитивні зміни рівня
сформованості культури конкурентних відносин за всіма показниками.
Найбільша динаміка спостерігалася в групі, де був повністю реалізований
розроблений комплекс педагогічних умов. Кількість студентів із високим
рівнем сформованості культури конкурентних відносин у третій
експериментальній групі на 28,7 % більша, ніж у контрольній, студентів із
середнім рівнем на 8,4 % більше, з низьким рівнем сформованості культури
конкурентних відносин у третій експериментальній групі на 37,1 % менше,
ніж у контрольній. Проведене дослідження показало теоретичну й
практичну значущість упровадження отриманих результатів.

Зведені результати підсумкової діагностики
сформованості культури конкурентних відносин
Рівні
Група

ЕГ-1,
ЕГ-2,
ЕГ-3.

КГ

Показник

Низький
Кількі
сть

К-1

Середній

%

Кількі
сть

24

24,2

К-2

31

К-3

Високий

%

Кількі
сть

%

46

46,5

29

29,3

31,3

50

50,5

18

18,2

33

33,3

44

44,5

22

22,2

К-4

30

30,3

44

44,5

25

25,2

К-1

22

64,7

10

29,4

2

5,9

К-2

23

67.7

8

23,5

3

8,8

К-3

16

47

14

41,2

4

11,8

К-4

17

50

14

41,2

3

8,8

Отже, дані підсумкової діагностики
констатувального етапу основного
експерименту показали, що культура
конкурентних відносин у майбутніх
фахівців з бізнес-адміністрування успішно
формується в рамках реалізованого
комплексу педагогічних умов
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