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Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики та ана-
лізу їх найбільш важливих професійних компетентностей. У роботі розглянуто думки провідних українських науковців сучасності 
щодо навчання економістів-кібернетиків, та досліджено основні аспекти професійної підготовки сучасних спеціалістів, розши-
рення вимог до знань та навичок таких фахівців з врахуванням процесів розвитку, комп’ютеризації та інформатизації економіки. 
Проведене дослідження доводить важливість та складність теоретико-практичної підготовки фахівця з економічної кібернетики 
та загострення потреби розвитку його аналітичних здібностей та математичної компетенції.
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Статья посвящена исследованию современных особенностей профессиональной подготовки специалистов с экономической 
кибернетики, а также анализу их наиболее важных профессиональных компетенций. В работе рассмотрены мнения ведущих 
украинских ученых современности по обучению экономистов-кибернетиков, и исследованы основные аспекты профессиональ-
ной подготовки современных специалистов, расширение требований к знаниям и навыкам таких специалистов с учетом процес-
сов развития, компьютеризации и информатизации экономики. Проведенное исследование доказывает важность и сложность 
теоретико-практической подготовки специалиста по экономической кибернетики и обострение потребности развития его анали-
тических способностей и математической компетенции.

Ключевые слова: специалист по экономической кибернетике, профессиональная подготовка, аналитические способности, 
компетентность, информационные технологии.

Dmitrishin B.V. FORMING THE SYSTEM OF CORE COMPETENCES OF SPECIALIST IN ECONOMIC CYBERNETICS
The article investigates modern features professional training of specialist in Economic Cybernetics, analyzing theirs most 

important professional competencies. The paper considers the views of leading Ukrainian scientists of our time on education cybernetic 
specialist’s and investigated basic aspects of modern training specialists, expansion requirements for knowledge and skills considering 
of development processes, economy’s computerization and information. Conducted research shows the importance and complexity of 
theoretical and practical training the specialists in Economic Cybernetics and aggravation requirements of development theirs analytical 
skills and mathematical competencies.
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Постановка проблеми. Вища економічна освіта 
сьогодні потребує модернізації, оскільки економіка 
нашої країни зазнала значних змін, що пов’язані з 
розвитком ринкових відносин, процесами глобалі-
зації, євроінтеграції та інформатизації суспільства. 
Необхідність переходу вищої економічної освіти на 
якісно новий рівень пов’язана із суттєвою транс-
формацією функцій професійної діяльності еко-
номістів, а тому й потребою у формуванні нових 
професійних компетенцій фахівця з економічної 
кібернетики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню сучасних особливостей та проблем профе-
сійної підготовки фахівців економічного профілю 
сьогодні приділяється значна увага. Так, теоретич-
ним та методичним основам організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах присвячено 
праці таких учених, як А.М. Алексюк, С.І. Архан-
гельський, В.І. Бондар, М.Б. Євтух, І.І. Тихонов; 
особливості розвитку особистості майбутніх фахів-
ців у процесі їх професійної підготовки розглянуто 

у дослідженнях В.П. Андрущенко, В.М. Гриньової, 
В.А. Забродського, А.О. Лігоцького, В.В. Рибалки, 
В.А. Семиченко. Над удосконаленням системи про-
фесійної підготовки фахівців з економічної кіберне-
тики займаються І.А. Горчакова, В.А. Забродський, 
В.В. Колдовський, А.В. Лукашенко, Б.М. Пунько, 
Л.М. Радзіховська, Л.П. Половенко, О.Г. Смілянець 
та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження основних особливостей під-
готовки фахівців з економічної кібернетики та побу-
дова системи їх ключових компетентностей.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності 
суспільства принципово змінює роль інформації і 
інформаційних технологій в соціальному і економіч-
ному розвитку країни. Від масштабів і якості вико-
ристання інформаційних технологій в професійній 
діяльності фахівців залежить рівень соціального і 
економічного розвитку суспільства, його інтеграція 
в світову економічну систему. 
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З розвитком комп’ютеризації і ускладненням еко-

номічних процесів в нашому суспільстві з’явилася 
потреба в економістах-кібернетиках. Його особли-
вість у порівнянні із звичайним економістом поля-
гає в застосуванні нових технологій по управлінню 
і обробці великих обсягів інформації за допомогою 
сучасних комп’ютерних засобів. 

Інформаційні системи розширюють професійні 
можливості фахівців і дозволяють здійснювати 
діяльність господарюючого суб’єкта раціональніше, 
цілеспрямованіше і економніше, а отже, ефектив-
ніше [2, с. 92].

Сучасний розвиток економіки потребує від 
фахівців з економічної кібернетики гнучко вико-
ристовувати знання, якими вони володіють, зна-
ходити рішення задач в умовах невизначеності, 
розпізнавати проблемні питання та відповідати на 
них. Тому на ряду з важливістю теоретичної підго-
товки загострюється потреба в розвитку аналітич-
них здібностей, навичок до спільних дій в нових 
непередбачуваних ситуаціях, уміння критично ана-
лізувати наявну інформацію та приймати рішення 
на основі її аналізу.

Фахівці з економічної кібернетики мають воло-
діти комплексом знань як з ряду традиційних для 
нашої держави економічних дисциплін (економічна 
теорія, економіка підприємства, фінанси, інвесту-
вання, маркетинг, менеджмент), так і комплексу 
спеціалізованих, зокрема, економіко-математичних 
методів, математичного аналізу та теорії ймовірнос-
тей, методів прийняття рішень, інформаційних сис-
тем і технологій, алгоритмізації процесів обробки 
інформації, системного аналізу, систем обробки 
даних та деяких інших. 

Досліджуючи проблеми розвитку економіки 
України, провідні українські науковці-економісти 
сучасності:

– зазначають, що в теперішніх специфічних 
умовах функціонування економіки України, які 
характеризуються високим рівнем невизначеності і 
мінливістю, найбільш продуктивним напрямком у 
розробці ефективних управлінських рішень є засто-
сування апарату економіко-математичних методів і 
моделей, що реалізуються за допомогою високошвид-
кісних інформаційних технологій [7, c. 32]; 

– наголошують, що новітні інформаційні тех-
нології, глобальна мережа Інтернет та мобільні 
системи зв’язку відкривають нові можливості в 
організації систем управління сучасними підприєм-
ствами [4, c. 8]; 

– визнають актуальною проблему розробки і 
дослідження економіко-математичних моделей і 
використання інформаційних технологій в еколого-
економічному управлінні виробничими системами в 
сучасних умовах нестабільностей і ризиків [9, c. 12]; 

– підкреслюють важливість розробки та залу-
чення для управління економічними системами 
нових методів аналізу та прогнозування [6, c. 21]; 

– вказують на потребу вдосконалювати мате-
матичні методи, завдяки яким мають розробля-
тися моделі опису соціально-економічних сис-
тем [5, c. 14].

Враховуючи вищенаведені думки науковців, сис-
тему підготовки економістів-кібернетиків у вищому 
навчальному закладі можна розглянути з тієї пози-
ції, що ключовим елементом такої підготовки має 
стати оволодіння майбутніми економістами-кіберне-
тиками досвідом моделювання організаційно-еконо-
мічних систем і процесів на базі використання новіт-
ніх досягнень в галузі інформаційних технологій. 

Потреба сучасного ринку праці у висококваліфі-
кованих фахівцях-кібернетиках актуалізує необхід-
ність подальшого дослідження питань формування 
комплексу ключових компетентностей в процесі їх 
професійної підготовки. На думку автора, такі компе-
тенції можна представити у вигляді системи, окремо 
виділивши групу базових (здебільшого пов’язаних з 
самоосвітою та саморозвитком) та професійних (зде-
більшого формуються у процесі навчання) (рис. 1).
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Рис. 1. Система ключових компетенцій  
майбутнього фахівця з економічної кібернетики 

Розглянемо деякі з них більш детально, акценту-
ючи увагу саме на професійних компетенціях. Так, 
важливими елементами підготовки майбутніх еконо-
містів є набуття в процесі вивчення загальнонауко-
вих дисциплін аналітичної та математичної компе-
тенцій.

Здатність здійснювати аналіз певного виду діяль-
ності або процесу для вирішення кола професійних 
завдань з допомогою різноманітних методик та засо-
бів автоматизації, підтримки прийняття рішень ста-
новлять сутність аналітичної компетентності. Ана-
літична компетентність необхідна для вирішення 
кваліфікаційних фахових завдань як один із ключо-
вих складників професійної компетентності сучасних 
економістів-кібернетиків. Вона є головним компонен-
том здатності теоретизувати, знаходити причинно-
наслідкові зв’язки між явищами, становить основу 
загальних здібностей і необхідна для успішного осво-
єння людиною різних видів діяльності [8, с. 82].

Таким чином, необхідність виявлення аналітич-
них здібностей, досягнення вищого ступеня розвитку 
аналітичного мислення в процесі професійної підго-
товки фахівців з економічної кібернетики, вміння 
застосовувати аналітичні навички в практичній 
діяльності продиктовані вимогами сучасного суспіль-
ства. Саме аналітичний склад розуму має вирізняти 
системного аналітика, фахівця з економічної кібер-
нетики. 

Характерною особливістю такого фахівця має 
бути здатність читати, інтерпретувати, аналізувати 
інформацію, будувати гіпотези, прогнозувати резуль-
тати діяльності, прораховувати та передбачати мож-
ливі наслідки, розуміти та застосовувати відомі 
концепції, вдосконалюючи їх та адаптуючи до кон-
кретних умов, здійснювати обґрунтовані висновки та 
приймати оптимальні рішення [8, с. 83]. 
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Загальнокомп’ютерна компетентність, як від-
значає П.В. Беспалов [1], є інтегральною характе-
ристикою особистості, що передбачає мотивацію 
до засвоєння знань та вирішення завдань навчаль-
ної та професійної діяльності за допомогою засобів 
комп’ютерної техніки.

На загальнокомп’ютерній підготовці базуються 
компетенції майбутнього фахівця у галузі інформа-
ційних систем і технологій. Економічна кібернетика 
розробляє загальні питання структури, побудови і 
функціонування інформаційних систем, а особлива 
увага приділяється питанням ефективного збору 
економічної інформації, її представлення, наймену-
вання, інтерпретації, використання і циркуляції.

Перед викладачами вищих навчальних закладів 
стоїть складна задача – навчити майбутнього фахівця 
з економічної кібернетики раціонально викорис-
товувати інформаційно-комунікаційні технології, 
їх технічні можливості та програмне забезпечення 
обчислювальної техніки, наприклад, при економіч-
ному аналізі, коли в якості первинної інформації 
потрібно застосовувати численні техніко-економічні 
і соціальні показники, нормативно-довідкові та 
інші вхідні данні. Також необхідно навчити студен-
тів підбирати програмне забезпечення, яке б відпо-
відало специфіці вирішуваних задач, реалізовувало 
би вибраний економіко-математичний метод та в 
результаті обробки первинної інформації, крім осно-
вних показників, видавало би й низку допоміжних 
чинників, які б полегшували інтерпретацію одержа-
них результатів [10, c. 159].

Особливість сучасного періоду господарської 
діяльності полягає у швидкому змінюванні еконо-
мічних умов, а тому надзвичайно важливою є еко-
номічна компетенція. За вищевказаних обставин 
потрібно вміти в короткі терміни проводити оцінку 
змін, що відбуваються, їх вплив на стан і перспек-
тиви розвитку. Зростаючі вимоги до підготовки 
сучасних фахівців з економічної кібернетики обу-
мовлені тим, що їх професійна діяльність здійсню-
ватиметься в умовах нестабільного економічного ото-
чення. Тому сучасний економіст-кібернетик повинен 
мати системне уявлення про структури і тенденції 
розвитку української і світової економіки, розуміти 
різноманіття економічних процесів в сучасному світі, 
їх зв’язок з іншими процесами, що відбуваються в 
суспільстві, мати уявлення про пріоритетні напрями 
розвитку національної економіки і перспективи тех-
нічного, економічного і соціального розвитку відпо-
відної галузі і підприємства, а також мати високу 
кваліфікацію у сфері аналізу та управління різнома-
нітними секторами економіки.

Ключовими складовими математичної компетен-
ції є методологічна (уміння формулювати задачі за 
проблемою, використовувати комбінації різних мето-
дів пошуку рішень задач та різні джерела інформа-
ції), логічна (володіння розумовими операціями та 
апаратом дедуктивної теорії, уміння застосовувати 
математичну і логічну символіки на практиці), про-
цедурна (здатність систематизувати і розпізнавати 
типові задачі або зводити до відомих, використо-
вувати алгоритми вирішення задач), дослідницька 
(формулювання задач на основі ідеалізації, узагаль-
нення, специфікації; перевірка гіпотез за відомими 
методами та власним досвідом, систематизація отри-
маних результатів).

Проте, як цілком слушно зазначає В. Заброд-
ський, математика сама по собі не може нічого 
довести в економічній науці; для отримання суттє-
вих результатів потрібен сплав економічних знань 

та знань методології моделювання соціально-еко-
номічних і економіко-виробничих об’єктів і проце-
сів [3, c. 29]. Тому для фахівця з економічної кібер-
нетики однією з провідних у професійній діяльності 
виступає компетентність у галузі економіко-матема-
тичного моделювання, прогнозування соціально-еко-
номічних процесів та методів прийняття рішень, під 
якими слід розуміти:

– формування вмінь і навичок практичного засто-
сування математичних понять, методів і моделей;

– дослідження динаміки зміни показників функ-
ціонування економічних об’єктів;

– розроблення прогнозів розвитку соціально-еко-
номічних та виробничо-економічних процесів;

– здатність на їх основі продукувати конструк-
тивні ідеї для розв’язання професійних проблем на 
базі використання новітніх досягнень в галузі інфор-
маційних технологій;

– регулярне використання науково обґрунтованих 
моделей і методів у процесі прийняття рішень;

– потребу постійно вдосконалюватися в майстер-
ності застосування економіко-математичному інстру-
ментарію в професійній діяльності.

Так як економічна кібернетика – це наука про 
управління складними динамічними системами, то 
фахівець з цієї області має вміти розглядати явище 
в усій його складності, з урахуванням усіх наявних 
зв’язків і властивостей, виявити, пізнати і раціо-
нально використати закономірності управління в 
природі, суспільстві та у штучно створених системах.

Спеціальностями, де найкращим чином розкри-
вається потенціал знань економіста-кібернетика, є 
фінансовий аналітик, економіст-математик, систем-
ний аналітик, трейдер та ін. Саме в цих галузях 
потрібна схильність до дослідницької роботи, нестан-
дартність мислення, відстеження останніх досягнень 
в області комп’ютерно-інформаційних технологій, 
технологій менеджменту, прагнення до постійного 
самонавчання, уміння добувати та узагальнювати 
інформацію і т. д. [3, с. 30].

Висновки з даного дослідження. У сучасних умо-
вах необхідність у фахівцях, що вміють аналізу-
вати, прогнозувати і приймати вірні та обґрунтовані 
управлінські рішення з урахуванням аналізу дина-
міки ринку, різко зростає. Такі фахівці повинні мати 
знання в галузі економіки, аналізу і дослідження 
поведінки економічних систем, теорії і практики 
прийняття рішень, моделювання розвитку ринку, 
менеджменту і маркетингу. 

Отже, фахівець з економічної кібернетики – це 
економіст-аналітик, що не тільки допомагає вибрати 
правильне рішення при виникненні проблемної ситу-
ації, але й дозволяє цю ситуацію передбачати і попе-
редити. Фахівець володіє сучасними засобами ана-
лізу і прогнозування економічних ситуацій, а також 
управління економічними об’єктами в ринкових умо-
вах, може з успіхом очолити будь-який функціональ-
ний підрозділ в організаційній системі управління. 
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На сьогодні стан здоров’я людини викликає почуття небезпеки, бо, як відомо, здорова, міцна людина – майбутнє країни та 
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На сегодняшний день состояние здоровья человека вызывает чувство опасности, потому что, как известно, здоровый, креп-
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Постановка проблеми. На сьогодні стан здоров’я 
людини викликає почуття небезпеки, бо, як відомо, 
здорова, міцна людина – майбутнє країни та цілої 
нації будь-якого суспільства. Життя кожного пра-
цівника залежить від психофізіологічного стану 
здоров’я організму. Буденність життя і такі його 
сфери, як виробнича, економічна, соціальна та інші 
справляють особливий вплив на рівень здоров’я. 
У вищих і середніх навчальних закладах України 
фізична культура і виховання – це навчальна дисци-
пліна, яка має як практичний (на основі виконання 

фізичних вправ), так і теоретичний бік (написання 
студентами рефератів на теми спорту, туризму, 
фізичного виховання й реабілітації). Фізична куль-
тура і виховання – це сукупність різних заходів, які 
спрямовані на досягнення людиною фізичного вдо-
сконалювання, оздоровлення. У зв’язку з екологіч-
ною і демографічною ситуацією стан здоров’я насе-
лення в Україні катастрофічно погіршується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією 
із першорядних проблем нашого буття є проблема 
здоров’я нації. Виняткову роль у її розв’язанні віді-
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