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ІРИНА ГАЛУЩАК Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів 

Найважливішим завданням реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості, готової забезпечувати потреби суспі-льства у професійній діяльності як на національ-ному, так і міжнародному рівні. Цьому сприяє упровадження компетентнісного підходу у сучас-ну вищу освіту і формування професійної компе-тентності майбутніх фахівців як показника якості отриманої освіти.  

Правова компетентність у сучасних реаліях життя є невід’ємною складовою професійної під-готовки майбутніх фахівців, рівня сформованості та дієвості їхньої правової свідомості і культури, громадянської зрілості. Натомість власні дослідження свідчать, що студенти молодших курсів недостатньо зорієнто-вані на професію економіста, не пов’язують тео-рію з практикою, утруднюються в розв’язанні 

forming heuristic ideas realization in mathematics teaching has been carried out. He showed that today there are 
insufficient researches of the methods of forming the professionally oriented heuristic activity of future engineers 
in math classes. 

The purpose of our research is to create and theoretically substantiate the system of the most effective meth-
ods of teaching heuristic skills of students in the classes in higher mathematics. 

The article presents the history of the emergence and characterization of heuristic teaching methods, namely: 
the research method, the heuristic questions method, the brainstorming method. Their role in the formation of 
students' learning to assimilate information, expand and evaluate it, and use the methods of cognitive and crea-
tive activity is revealed. The advantages and disadvantages of each of the listed methods are considered, as well as 
the advantages and disadvantages of heuristic training. An experimental study was carried out. The results of 
which showed the success of using heuristic methods in classes in higher mathematics. Conclusions are made 
about the expediency of using this or that heuristic method in studying various sections of higher mathematics. 
The prospects of further studies of the definition of additional criteria for the effectiveness of the use of these 
teaching methods are indicated. 
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

 
У статті зроблено аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми визначення рівнів сформо-

ваності правової компетентності майбутнього економіста та схарактеризовано їх компоненти: мо-
тиваційний, когнітивно-гностичний, відтворювальний, рефлексивно-оцінний.  

Метою статті є виявлення критеріїв та показників сформованості правової компетентності 
майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти 

Підкреслюється що ефективність навчальної діяльності студентів залежить, передусім, від рівня 
мотивації. Цілеспрямований розвиток мотивів пізнавальної діяльності пов'язаний із задоволенням до-
мінуючих потреб студента. Когнітивний розглядається як вміння оперувати знаннями, використову-
вати їх, розпоряджатися ними, організовувати на їх основі свою діяльність. Відтворювальний компо-
нент зумовлений необхідністю опанування майбутніми економістами прийомів використання одержа-
ної правової інформації, уміння розв’язувати проблеми у правовому полі. Оцінно-регулятивний компо-
нент був спрямований на формування адекватної самооцінки і взаємооцінки своєї власної професійної 
ідентичності та професійної ідентичності одногрупників.  

У дослідженні наведено власну точку зору щодо критеріїв і показників рівнів до формування право-
вої компетентності майбутніх економістів. Уточнено ціннісно-настановчий, знаннєвий, дієвий, рефлек-
сивний критерій з показниками рівнів сформованості правової компетентності майбутнього економіс-
та. Визначено рівні сформованості правової компетентності студентів ми змогли зрозуміти ставлен-
ня економістів до правової освіти. 

Ключові  слова :  майбутні економісти, критерії, показники, правова компетентність, правова 
діяльність. 
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професійних завдань та ситуацій, їм бракує досві-ду практичної діяльності.  
Метою статті є виявлення критеріїв та показ-ників сформованості правової компетентності май-бутнього економіста в умовах неперервної універ-ситетської освіти, а завданнями – аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми визначення рівнів сформованості правової компетентності майбутнього економіста та їх характеристика. 
Методи дослідження: спостереження, ана-ліз, систематизація та узагальнення наукової лі-тератури з питань правової компетентності май-бутніх економістів. 
Результати. Розроблення критеріальної бази виявлення сформованості правової компетентно-сті майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти вимагало звернення до поняття «компоненти» та «критерії». Підґрунтям для розуміння компонентів сфор-мованості правової компетентності майбутнього економіста в професійній діяльності мають бути особливості феномену правова компетентність та специфіка професійної діяльності економіста.  Узагальнення досліджуваних матеріалів дає можливість визначити компоненти сформованос-ті правової компетентності майбутнього економі-ста в умовах неперервної університетської освіти: мотиваційний, когнітивно-гностичний, відтворю-вальний, рефлексивно-оцінний. Розглянемо ко-жен зокрема. 
Мотиваційний компонент як сукупність оріє-нтирів, мотивів, цінностей, що визначають спря-мованість професійно-педагогічної діяльності майбутнього економіста, характеризуються висо-кою значущістю для нього правової діяльності, усвідомлення її необхідності, потребою у профе-сійній самореалізації і позитивним ставленням до майбутньої професії. У психологічній літературі «мотив» визнача-ється як спонукання до діяльності, що складаєть-ся під впливом умов життя суб’єкта і визначає спрямованість його активності [6, 78]. Мотивація професійної діяльності визнача-ється відповідною спрямованістю, що має певну мету, професійними установками людини. Стійкі системи відносин у професійній діяльності утво-рюють професійний менталітет і визначають про-фесійні позиції [2]. Однією із найважливіших умов підвищення якості підготовки студентів економі-чних спеціальностей закладів вищої освіти є фор-мування їх професійної мотивації, оскільки вона активно впливає на результативність навчальної роботи студентів.  Зазначений компонент забезпечує передумо-ви для реалізації інших компонентів у процесі 

формування правової компетентності майбутньо-го економіста в умовах неперервної університет-ської освіти. Мотивація трактується науковцями як джерело активності та виступає, на думку А. Реана, процесом спонукання до діяльності для досягнення чітко окресленої мети [14, 317].  
Когнітивно-гностичний включає спеціальні знання з предмета, вміння, навички їх здобувати, у тому числі самостійно, та вільно, конструктивно і творчо використовувати, проводити логічні ін-телектуальні операції, критично мислити; необ-хідний і достатній обсяг операціональних право-вих знань, логічних і мовленнєвих умінь, пов’яза-них з їх отриманням (збиранням), використанням і поширенням (оприлюдненням) (на рівні викла-ду, пояснення, обґрунтування в різних формах.  Специфіка знань як елемента компетентності у тому, що б не просто «мати» знання, володіти ними, а вміти ними оперувати, використовувати їх, розпоряджатися ними, організовувати на їх основі свою діяльність. Обсяг знань має бути не-обхідним і достатнім для того, аби дозволяти ком-петентній особі адекватно реагувати на ситуації у правовому контексті, бути мотивованим діяти згідно з нормами чинного законодавства. Водно-час правові знання та інтелектуальні вміння, не-зважаючи на їх важливість, є не самоціллю на-вчання правознавства, а основою формування практичних умінь і навичок та ставлень. Знання – це не лише адекватно зафіксована в мовній формі пам’яттю людини дійсність, а й спо-соби діяльності, а вміння – знання в дії, що озна-чають виявлену особою (доведену) готовність досягати мети у відповідній діяльності, вказує Н. Бібік [8, 48].  Саме уміння особи діяти на основі здобутих знань В. Кальней і С. Шишов розглядають як її компетентність [8, 20]. Правова компетентність особи визначається рівнем її правової активності, вважає О. Болотова [4, 12]. В аспекті дослідження відтворювальний ком-понент зумовлений необхідністю опанування майбутніми економістами прийомів використан-ня одержаної правової інформації з метою засво-єння способів вирішення різноманітних ситуацій у правових межах, потребують відповідних умінь у студентів. Зазначений компонент у структурі правової компетентності майбутніх економістів передбачає набуття студентами вмінь і навичок пошуку й використання правових знань у профе-сійній практиці. Зокрема, майбутні економісти повинні вміти застосовувати законодавчі й право-ві норми, орієнтуватись у цих документах; уміти виявляти правопорушення; володіти процедурою правових рішень; уміти вести пошук необхідної 
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інформації в галузі права й законодавства; вміти свідомо контролювати результати своєї діяльнос-ті і рівень розвитку в межах реалізації норм права у професійній сфері. При цьому, завданням вищо-го навчального закладу є не тільки дати студен-там знання, сформувати вміння і розвинути нави-чки, але й виробити в них постійну звичку самос-тійно поповнювати знання і забезпечити перене-сення цієї звички у свою майбутню виробничу чи дослідницьку діяльність. У нашому дослідженні рефлексивно-оцінний компонент був спрямований на формування адек-ватної самооцінки і взаємооцінки своєї власної професійної ідентичності та професійної ідентич-ності одногрупників. До основних термінів зазначеного компонен-та відносяться: оцінка, рефлексія, самооцінка, ко-нтроль самооцінки, взаємооцінка [11; 12]. Оцінка (філос.) – ставлення до соціальних явищ, людської діяльності, поведінки, встанов-лення їх значущості, відповідності певним нор-мам і принципам моралі (схвалення і осуд, пого-дження чи критика та ін.). Визначається соціаль-ною позицією, світоглядом, рівнем культури, інте-лектуальним та моральним розвитком людини. З іншого боку, урахування мотивів, засобів і цілей дії, її умов, місця в системі поведінки особистос-ті – необхідна умова правильної оцінки цієї дії. Думка про цінності, рівень чи значення будь-кого чи будь-чого [10]. Оцінка необхідна для аналізу досягнень, під-ведення підсумків діяльності, тому можна сказа-ти, що вона пов’язує дію, стан, процес, що вже за-вершилися з тим, що планується, породжується щойно виступає між ними як сполучна ланка. Мо-жливість порівняння бажаного, запланованого результату як певного еталону і того, що був отриманий, яку надає оцінка, дозволяє особистос-ті усвідомити ступінь узгодженості / неузгодже-ності між ними й відповідальним чином скоректу-вати, вдосконалити свою діяльність. Рефлексія (від лат. відображення) – слід розу-міти як установки, позиції та думки інших людей, так і власні. Зазначений компонент спрямований на фор-мування в майбутніх економістів здатності од самооцінювання своїх сильних і слабких сторін, вміння оцінювати свої професійні здібності під час проходження виробничої практики та оціню-вати професійні здібності своїх одногрупників [9]. Оцінно-контрольні дії у процесі формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної освіти розглядаємо як дії майбутніх економістів, спрямовані на здійснення само- (взаємо-) оцінювання та само- (взаємо-) ко-

нтролю під час моделювання ситуацій з виробни-чої практики. Само- (взаємо-) оцінювання – вмін-ня адекватно оцінювати свою (чужу) правову дія-льність, адекватна самооцінка й загальне позити-вне ставлення до обраної професії, та сприйняття її як соціально значущої. Само- (взаємо-) конт-роль – уміння виправити допущені помилки у ре-гулюванні власної (чужої) правової діяльності. З’ясуємо сутність поняття «критерій». За-уважмо, що дефініція «критерій» по-різному тлу-мачиться науковцями, так, психологи розгляда-ють статистичні критерії для перевірки гіпотез. У педагогіці критерій (від грецького – kriterion – засіб для судження) тлумачиться як ознака, на основі якої здійснюється оцінка, визначення чи класифікація чогось [13]; мірило, на основі якого здійснюється оцінка об’єкта за такими ознаками, що надають можливість судити про його стан і рівень розвитку; міра судження, оцінки будь-яких явищ [7, 588]; ознаки, за якими класифікуються, оцінюються за відповідним індикатором психоло-гічні явища, дії або діяльність [15, 158]; мірило для визначення оцінки предмета чи явища; озна-ка, взята за основу класифікації [16, 196].  Критерії , зазначає В. Бєліков, конкретизу-ються в показниках феномена, що досліджується (Беликов В. А., 1998, с. 9). Показники, стверджує І. Бізюкова, дозволяють визначити стан явищ та процесів у динаміці, і є кількісною характеристи-кою критеріїв.  Феномен «показник» у педагогічних дослі-дженнях розуміють як ознаки, що дозволяють виокремити й оцінити найбільш конкретні зміс-тові аспекти досліджуваного конструкту. Зауважимо, що критерії і показники науко-вець Беликов В. А. [1] розглядає як інструмент, який забезпечує можливість перевірки теоретич-них положень, однак вважається, що критерії та якісні показники дають суб’єктивну характерис-тику досліджуваному явищу, а кількісні показни-ки дають об’єктивну характеристику, даючи змо-гу виміряти його. Критерії і показники тісно взаємопов’язані, оскільки науково обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює правильний вибір сис-теми показників і, навпаки, якість показника за-лежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує певний критерій [3, 27].  Розробляючи критерії, виходили з того, що вони є основою для порівняння, зіставлення пре-дметів чи явищ, своєрідним еталоном вираженос-ті певної якості. Критерій – це сукупність показ-ників, що дозволяють виділити певне явище із подібних, характеризують його максимально пов-но і мають свій ступінь вираженості. Необхідно 
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зазначити, що окремо взяті показник та критерій не можуть об’єктивно відобразити рівень сформо-ваності досліджуваного явища чи об’єкта. Тому їх повинна бути достатня кількість, щоб охопити всі сторони формування правової компетентності майбутнього економіста в умовах неперервної університетської освіти. Водночас визначені кри-терії повинні бути адекватними виокремленим компонентам сформованості правової компетент-ності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти – мотиваційному, когнітивно-гностичному, відтворювальному, реф-лексивно-оцінному. Показники, розроблені до кожного критерію, ураховують обсяг знань, отри-маних студентами протягом попередніх років на-вчання у заклади вищої освіти, їхні практичні на-вички, дозволяють характеризувати їхню поведі-нку у ситуаціях, дотичних до майбутньої професії, а також відбивати стійкість виявленого критерію. Окреслені показники слугували основою ви-значення рівнів сформованості правової компете-нтності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти: високого, достат-нього, низького.  Схарактеризуємо якісну характеристику кож-ного з них.  Студенти високого рівня засвідчують устале-ну мотивацію на професійну діяльність і правову поведінку. Правові знання у студента мають сис-тематизований характер, вони володіють основ-ними юридичними поняттями й термінами. Чітко уявляють правовий аспект професійної діяльнос-ті, мислять правовими категоріями. Обізнані з нормативно-правовими актами, усвідомлюють необхідність оволодіння правовими знаннями і вміннями як умову їхньої майбутньої професійної діяльності. Орієнтовані на використання законо-давства в ході розв’язання ситуацій у професійній діяльності. Студенти вміють розв’язувати конфлі-

ктні ситуації і здатні приймати самостійні відпо-відальні рішення. Уміли об’єктивно визначити свої сильні та слабкі сторони з огляду на обрану професію, однозначно формулювали послідов-ність власних дій з подоланням особистих вад. Давали адекватну оцінку своїм одногрупникам під час моделювання ситуацій з виробничої прак-тики. У цих студентів спостерігалась адекватна самооцінка й загальне позитивне ставлення до обраної професії, робота економіста сприймалась ними як соціально значуща. Студенти достатнього рівня відзначаються позитивним ставленням до правової освіти і право-вої поведінки. Майбутні економісти усвідомлюють значущість правової підготовки для їхньої профе-сійної діяльності. Інтерес до права та законодавст-ва виявляється лише в окремих ситуаціях. Обізнані з юридичними поняттями й термінами. Застосову-ють норми права, законодавчі акти за необхідності в окремих ситуаціях. Студенти прагнуть здобути правові знання, здатні застосовувати їх на практи-ці, вони подекуди вміють розв’язувати конфліктні ситуації, здатні приймати відповідальні рішення. Майбутні економісти не завжди виявляли адекват-ну самооцінку з огляду на обрану професію, праг-нули самовдосконалюватись і долати власні недо-ліки, проте не мали чіткого плану дій. Водночас їм була властива адекватна взаємооцінка. Студенти низького рівня відрізняються паси-вністю, нестійкістю мотивів, правова поведінка відсутня. У них не сформована переконаність у цінності правових знань у майбутній професійній діяльності. Частково обізнані з правовими понят-тями. Мають фрагментарні, поверхневі знання нормативно-правової бази. потреба у набутті знань права або носить ситуативний характер, або відсутня. Відсутній інтерес до правової й законо-давчої сфери. Вони не здатні приймати відпові-дальне рішення. У розв’язанні конфліктних  
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Таблиця – Критерії з показниками сформованості правової компетентності майбутнього економіста в умо-
вах неперервної університетської освіти Компоненти Критерії Показники Мотиваційний Ціннісно-настановчий - наявність позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності; - наявність мотивації щодо особистісної правової поведінки; - наявність інтересу та потреби в опануванні необхідних правових знань Когнітивно-гностичний Знаннєвий - обізнаність з правовими поняттями; - обізнаність з нормами права та державотворчими документами; - усвідомлення необхідності правової освіти фахівцями економічної сфери Відтворюваль-ний Дієвий - вміння застосовувати правові знання у професійній діяльності; - вміння приймати відповідальні правові рішення; - вміння вирішувати правові виробничі конфліктні ситуації у професійній діяльності економістів Рефлексивно-оцінний Рефлексивний - вміння оцінювати свої особистісні якості (образ – «Я»); - вміння оцінювати свої професійні якості («Я»- економіст); - вміння оцінювати професійні якості своїх колег (майбутніх економістів) 
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ситуаціях потребують допомоги. Уміли достатньо об’єктивно оцінювати своїх одногрупників під час моделювання виробничих ситуацій (адекватна взаємооцінка), натомість вони вирізнялися загаль-ним ставленням до обраної професії – воно було нейтральним, робота економіста сприймалася ни-ми як важка й нецікава (неадекватна самооцінка).  Таким чином, ми бачимо, що високий рівень сформованості правової компетентності майбут-нього економіста в умовах неперервної універси-тетської освіти характеризується стійким бажан-ням студента здійснювати самореалізацію, усвідо-млювати прагнення до виявлення і розкриття своїх можливостей і здібностей, здатність викори-стовувати власний потенціал, вміння реалізовува-

ти свої правові знання в різноманітних практич-них завданнях. Отже, знання критеріальної бази необхідні для стимулювання навчального процесу студен-тів закладів вищої освіти до підвищення рівнів правової компетентності майбутнього економіста та самоствердження в обраній професії.  Визначивши рівні сформованості правової компетентності студентів ми змогли зрозуміти ставлення економістів до правової освіти. Доцільним у перспективі є проведення моні-торингу стану сформованості правової компетен-тності майбутнього економіста в умовах непере-рвної університетської освіти до і після проведен-ня навчання. 
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Ирина Галущак. Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх 
економістів 

В статье сделано анализ психолого-педагогических исследований по проблеме определения уровней 
сформированности правовой компетентности будущего экономиста и охарактеризовано их компонен-
ты. Подчеркивается, что эффективность учебной деятельности студентов зависит, прежде всего, от 
уровня мотивации. Целенаправленное развитие мотивов познавательной деятельности связан с удов-
летворением доминирующих потребностей студента.  

В исследовании приведена собственная точка зрения по поводу критериев и показателей уровней по 
формированию правовой компетентности будущих экономистов. Определены уровни сформированно-
сти правовой компетентности студентов. 

Ключевые  слова :  будущие экономисты, критерии, показатели, правовая компетентность, пра-
вовая деятельность. 

 
Iryna Galushchak. Criterial approach for forming the legal competence of future economists 
The article analyzes psychological and pedagogical research on the problem of determining the levels of for-

mation of the legal competence of a future economist and their components are characterized: motivational, cog-
nitive-gnostic, reproductive, and reflexive-estimation.  

The purpose of the article is to identify the criteria and indicators of the formation of the legal competence of 
a future economist in conditions of continuous university education 

It is emphasized that the effectiveness of students' educational activity depends, first of all, on the level of 
motivation. Purposeful development of motives of cognitive activity is connected with satisfaction of the student's 
dominant needs. Cognitive is regarded as the ability to operate with knowledge, use it, dispose of them, and or-
ganize their activities on their basis. The reproductive component is conditioned by the need for future economists 
to be trained in the use of the received legal information, the ability to solve problems in the legal field. The 
evaluation and regulatory component was aimed at creating an adequate self-esteem and mutual evaluation of 
one's own professional identity and professional identity of the group members.  

The research presents its own point of view on the criteria and indicators of levels before the formation of the 
legal competence of future economists. The value-setting, knowledge, effective, reflexive criterion with indicators 
of levels of formation of the legal competence of a future economist is specified. The level of formation of the legal 
competence of the students was determined; we were able to understand the attitude of economists to legal edu-
cation. 

Key  words :  future economists, criteria, indicators, legal competence, legal activity. 
  


