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УДК 378.1

Раєвнєва О. В., Гольтяєва Л. А., Мілевська т. С. Методичний підхід до анкетування цільових груп  – користувачів послуг ВНЗ
Метою статті є розробка методики анкетування цільових груп, що користуються послугами ВНЗ. Розроблена методика пропонується для вияв-
лення потреб користувачів освітніх послуг та є складовою університетської системи моніторингу привабливості ВНЗ, яка спрямована на форму-
вання його позитивного образу в освітньому просторі. Наведена методика складається з п’яти етапів, для кожного з яких сформульовано цільову 
спрямованість, завдання та шляхи її досягнення. У статті проаналізовано та наведено основні вимоги до освітніх послуг, що висуваються цільо-
вими групами ВНЗ. Впровадження розробленої методики дозволить здійснювати обґрунтоване та своєчасне коригування освітнього профілю ВНЗ, 
проводити модернізацію навчальних планів програм підготовки магістрів та бакалаврів, змісту відповідних навчальних дисциплін; спрямоване на 
усунення дисбалансу між можливостями ВНЗ у підготовці компетентнісного фахівця, з одного боку,  та потребами роботодавців, з іншого.
Ключові слова: освіта, методика, анкетування, моніторинг, цільова група споживачів послуг ВНЗ.
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Раевнева Е. В., Гольтяева Л. А., Милевская Т. С. Методический  

подход к анкетированию целевых групп – пользователей услуг вузов
Целью статьи является разработка методики анкетирования целе-
вых групп, пользующихся услугами вузов. Разработанная методика 
предлагается для выявления потребностей пользователей образо-
вательных услуг и является компонентой университетской системы 
мониторинга привлекательности вуза, направленной на формирова-
ние его позитивного образа в образовательном пространстве. Пред-
лагаемая методика состоит из пяти этапов, для каждого из которых 
сформулирована целевая направленность, задачи и пути их достиже-
ния. В статье проанализированы и приведены основные требования 
к образовательным услугам, предъявляемых целевыми группами ву-
зов. Внедрение разработанной методики позволит осуществлять 
обоснованную и своевременную корректировку образовательного 
профиля вуза, проводить модернизацию учебных планов, программ 
подготовки магистров и бакалавров, содержания соответствующих 
учебных дисциплин; направлено на устранение дисбаланса между воз-
можностями вузов в подготовке компетентностного специалиста,  
с одной стороны, и потребностями работодателей, с другой.
Ключевые слова: образование, методика, анкетирование, монито-
ринг, целевая группа потребителей образовательных услуг.
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UDC 378.1
Rayevnyeva O. V., Goltіaіeva L. A., Milevska T. S. A Methodical Approach 

to Surveying Targeted Groups of Users of Services, Provided by Higher 
Educational Institutions

The article is aimed at developing methods of surveying the target groups of 
users of services, provided by higher educational institutions. The developed 
methods are proposed to identify the needs of users of educational services 
and is a component of the university system for monitoring the attractive-
ness of a higher educational institution, directed to establishing its positive 
image in the educational space. The proposed methods involve five stages, 
for each stage a task orientation, objectives and ways to achieve them have 
been formulated. The article analyzes and provides the basic requirements 
for educational services, imposed by the target groups of higher educational 
institutions. Introduction of the developed methods will provide reasonable 
and timely adjustment of the educational profile of a higher educational in-
stitution, to carry out modernization of curricula, programs for the training 
of masters and bachelors, contents of the relevant subjects; it is aimed at 
eliminating the imbalance between the capabilities of higher educational in-
stitutions in the preparation of competent specialist, on the one hand, and 
the needs of employers, on the other.
Keywords: education, methods, surveying, monitoring, target group of users 
of educational services.
Fig.: 3. Tabl.: 2. Bibl.: 9.
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Останнім часом соціально-економічна проблема 
забезпечення економіки висококваліфіковани-
ми спеціалістами стає досить важливою. Вона 

зумовлена, передусім, кількісною і якісною невідповід-
ністю робочої сили, що пропонується на ринку праці, 
потребам роботодавців. Однак всупереч цьому можна 
спостерігати на ринку праці ситуацію, за якою по одних 
видах економічної діяльності є надлишок кадрів з вищою 
освітою, а по інших відчувається їх гострий дефіцит. Од-
нією з причин такого дисбалансу є відсутність повної та 
достовірної інформації про чисельність і склад робочої 
сили, необхідної для здійснення економічної діяльнос-
ті країни та її регіонів. Користувачами цієї інформації,  
у першу чергу, є вищі навчальні заклади, які мають здій-
снювати моніторинг реальних потреб ринку праці при 
плануванні обсягів підготовки фахівців за тими або ін-
шими професіями і спеціальностями, а також державні 
структури, які займаються залученням кваліфікованих 
кадрів з інших регіонів (країн) і визначенням контрольних 
цифр бюджетного набору до установ професійної освіти.

Метою статті є розробка методики анкетування 
цільових груп, що користуються послугами ВНЗ, як за-
собу підвищення іміджевої привабливості університету. 

Зазначена методика є складовою університетської 
системи моніторингу привабливості ВНЗ, спрямованої 
на підвищення іміджу та привабливості ВНЗ та форму-
вання його позитивного образу як в освітньому просторі, 
так й на ринку праці й споживчих уподобань населення.

Сьогодні одним з головних питань оцінки при-
вабливості ВНЗ є розробка і вдосконалення методів 
контролю та управління якістю освіти, основні поняття 
та законодавчі позиції наведені в табл. 1. 

Стаття написана в межах виконання держбюджетної прикладної науково-дослідної роботи по темі № 41/2015-2016 «Розробка 
концептуально-методичного та модельного забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ для підготовки 
фахівців з вищою освітою відповідно до потреб ринку праці».

Цільовою спрямованістю запропонованої мето-
дики є отримання системної оцінки якості освітніх 
послуг ВНЗ на підставі аналізу потреб і переваг різних 
цільових груп, які користуються його послугами, що є 
інструментом підвищення привабливості вищого на-
вчального закладу.

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдан-
ня: визначити переваги абітурієнтів при виборі ВНЗ; 
виділити основні вимоги роботодавців до фахівців з ви-
щою освітою; оцінити якість освіти у ВНЗ; обробити та 
проаналізувати результати анкетування.

В основу методичного підходу покладено такі 
твердження:
 імідж і привабливість ВНЗ у сучасних умо-

вах безпосередньо залежать від оцінки якості 
освітніх послуг різними групами їх споживачів;

 цільовими групами, що користуються послуга-
ми ВНЗ, виступають абітурієнти, студенти, ви-
пускники ВНЗ та роботодавці;

 ВНЗ надають послуги для ринку праці, а саме: 
задовольняють потреби роботодавців у необ-
хідних фахівцях з вищою освітою;

 ефективність освітнього процесу ВНЗ залежить 
від своєчасного врахування зміни потреб націо-
нальної економіки та уподобань населення.

Методика анкетування цільових груп, що є корис-
тувачами послуг ВНЗ, містить п’ять етапів (рис. 1).

Етап 1. Вибір та обґрунтування цільових груп. 
Метою даного етапу є визначення цільових груп спо-
живачів освітніх послуг ВНЗ. Завдання – сформувати 
підґрунтя обґрунтованого вибору та визначити перелік 
цільових груп, що є споживачами освітніх послуг.

таблиця 1

трактування поняття якості освіти

Джерело Сутність поняття

Закон України «Про вищу 
освіту» [6]

Якість вищої освіти — це «сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 
здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства»

Декларація Міжнародної 
конференції з вищої освіти [2]

Якість освіти – це поняття, яке охоплює всі аспекти діяльності вищого навчального закладу:  
навчальні та академічні програми, наукову і дослідницьку роботу, професорсько-викладаць-
кий склад і студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси

О. Ляшенко [3]

Якість освіти – це багатовимірне методологічне поняття, яке рівнобічно віддзеркалює 
суспільне життя – соціальні, економічні, політичні, педагогічні, демографічні й інші життєво 
значущі для розвитку людини сторони життя. Як системний об’єкт її характеризують якість 
мети, якість педагогічного процесу і якість результату

Н. Островерхова [4]
Якість освіти – сукупна, комплексна, системна, цілісна характеристика, яка включає в себе, 
окрім якості навченості, ще й цілу низку параметрів, завдяки врахуванню яких оцінка 
результатів навчання може бути і підвищена, і зведена до нуля або навіть стати негативною

В. Гумбольт [1] Якість освіти – оптимальна організація життєдіяльності університетів

К. Ясперс [1] Якість освіти – реалістичне сприйняття набутого знання, зрозумілого самостійно

М. Вебер [1] Якість освіти – знайти своє місце в системі виробничих і соціальних відносин

Л. Мамфорд, Е. Тоффлер [1] Якість освіти – ефективно керувати технічними й соціальними системами
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Аналіз практики діяльності ВНЗ дозволив зроби-
ти таку класифікацію цільових груп ВНЗ:
 зовнішня група: абітурієнти, що обирають для 

формування своїх професійних компетентно-
стей найбільш успішні ВНЗ; випускники ВНЗ – 
обирають певний ВНЗ для посилення свого 
кар’єрного зростання з метою поглиблення сво-
го фаху та отримання другої освіти; роботодав-
ці, які обирають освітні послуги певного ВНЗ на 
підставі високих компетентностей фахівців, що 
його закінчили;

 внутрішня група: студенти ВНЗ, що є безпосе-
редніми споживачами освітніх послуг, за допо-
могою яких визначається якість викладання у 
ВНЗ.

Своєю чергою, студенти та випускники ВНЗ є но-
сіями іміджу ВНЗ, особливостей його корпоративної 
культури, традицій, цінностей. Залежно від того, на-
скільки ці цінності поділяються студентами, поширю-
ється позитивна чи негативна інформація про ВНЗ. Абі-
турієнти та роботодавці є споживачами іміджу ВНЗ, які, 

як правило, оцінюють діяльність освітніх організацій, 
збирають інформацію про якість освіти, про працевла-
штування випускників, викладацький склад і інші важ-
ливі показники діяльності ВНЗ.

Основні вимоги до освітніх послуг, що висувають-
ся цільовими групами ВНЗ, наведено на рис. 2 [5].

Етап 2. Розробка інструментарію анкетування. 
Метою даного етапу є обґрунтування методів, засобів, 
інструментарію анкетування, що використовується для 
опитування споживачів освітніх послуг. Завдання – про-
вести аналіз існуючих методів анкетування та визначи-
ти цільову спрямованість анкет, що розробляються.

Методичним підґрунтям запропонованої мето-
дики виступає метод анкетування. Анкетування – най-
більш поширений і ефективний метод збору первинної 
інформації.

Анкетування має суттєву перевагу над іншими 
методами збору евристичної інформації: опитування 
максимально формалізується; анкетування забирає 
часу менше, ніж інтерв'ю, не потребує залучення великої 
кількості осіб, які його здійснюють; витримується ви-

Рис. 1. Схема методики анкетування цільових груп ВНЗ

 
Мета та завдання

дослідження  

1 етап. Вибір та обґрунтування цільових
груп споживачів послуг ВНЗ 

Абітурієнти 

Студенти ВНЗ Роботодавці 

Випускники ВНЗ 

2 етап. Розробка інструментарію анкетування  

Вимоги
до розробки анкет 

Формування
комплексу анкет для
певних цільових груп 

3 етап. Анкетування цільових груп  
Система 

інформаційної 
підтримки 

анкетування 

4 етап. Обробка анкет  Підходи та 
методи обробки 

евристичної 
інформації 

5 етап. Розробка рішень з адаптації ВНЗ
до зміни переваг цільових груп  
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Споживачі освітніх послуг  

 

Роботодавці 

 

Студенти 

 

Абітурієнти  

 

Вимоги до освітніх послуг 

 

 – систематизація даних, представлення їх як
достовірної інформації, що формує об’єктивні
знання;   

 – пошук необхідної інформації щодо вирішення
практичної проблеми, уміння її обробляти
на підставі використання сучасних пакетів
прикладних програм (Excel; Statistica; Matlab;
R-пакет; Eweis; ProgectExpert; Access; Bpwin) 
і презентувати результати обробки засобами
візуалізації (PowerPoint);       

 

 – використання сучасних інформаційних технологій
обробки та аналізу даних для прийняття
ефективних управлінських рішень  

 

 

– набуття компетентностей
за обраною спеціальністю; 

– отримання практичних
навичок під час навчального
процесу;   

– вміння використовувати
новітні управлінські технології
у вирішенні поставлених
проблем;    

– високий рівень професійної
підготовки викладачів;   

– розкриття особистісних
якостей при навчанні

 
 

 

ВНЗ  

Випускники
ВНЗ  

 

Рис. 2. Основні вимоги споживачів до освітніх послуг ВНЗ

мога анонімності відповідей, що підвищує їхню досто-
вірність. 

Значні обсяги вхідних даних, зростання їх у про-
цесі визначення змінних, а також складність розрахун-
ків зумовлюють необхідність використання сучасних 
інформаційних технологій та інструментальних засобів 
обробки інформації. Тому на даному етапі пропонуєть-
ся використовувати розроблену систему інформаційної 
підтримки анкетування, що передбачає збір інформації 
засобами інтерактивного опитування груп споживачів.

Суттєвим питанням при використанні методу ан-
кетування є визначення форми, виду та змісту анкети. 
Анкетування має кілька різновидів:
 очне та заочне;
 суцільне й вибіркове;
 відкрите та анонімне.

Очне анкетування передбачає безпосереднє одер-
жання анкети. Цей вид анкетування найнадійніший, 
гарантує добросовісне заповнення анкет, майже стовід-
соткове їх повернення. Заочне анкетування полягає в 
комп’ютерному тестуванні респондентів. Комп’ютерне 
тестування знань – це ефективний спосіб перевірки, 
який знаходить в освіті все більше застосування. Одні-

єю з переваг комп’ютерного тестування є мінімум часо-
вих витрат на отримання надійних підсумків контролю 
і отримання результатів. Воно дає змогу одночасно про-
вести опитування на великій території.

При суцільному анкетуванні бланки заповнюють 
усі особи визначеної категорії, а при вибірковому – тіль-
ки певна частина таких осіб. Достовірність в останньому 
випадку досягається через випадковий добір одиниць 
вибіркової сукупності та рівні можливості для кожної 
одиниці генеральної сукупності увійти до вибірки.

При відкритому анкетуванні респонденти вказу-
ють відомості про свою особу (прізвище, ім’я, по бать-
кові, час і місце народження, місце проживання, поса-
ду), тож можливий елемент нещирості. При анонімному 
анкетуванні особа респондента залишається невідомою, 
що дає їй змогу бути більш щирою, а це підвищує репре-
зентативність інформації про неї.

При проведенні опитування в даному дослідженні 
обрано очний, заочний, вибірковий та анонімний види 
анкетування для отримання об’єктивної інформації від 
обраних груп споживачів. 

Процес складання анкети містить кроки, пред-
ставлені на рис. 3.
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Крок1. Визначення мети анкетування, кола та 
кількості респондентів.

При розробці анкет в дослідженні дотримувались 
таких правил:
 зміст запитань повинен відповідати темі та за-

вданням дослідження;
 форма запитань має відповідати цільовій групі 

респондентів;
 запитання повинні бути короткими, зрозуміли-

ми, доступними для опитуваних;
 необхідно, щоб складена анкета надалі була 

придатною для комп'ютерного опрацювання.
Крок 2. Розробка питань анкети. 
Запитання в анкеті розбито на смислові блоки для 

забезпечення послідовності та логічності опитування 
респондентів. За структурою запитань анкети розділя-
ються на:
 відкриті – це запитання, на які опитуваний 

може дати самостійну відповідь у вільній фор-
мі (не запропоновано жодних варіантів відпо-
відей, і респондент може висловлюватися на 
власний розсуд);

 напівзакриті – дають можливість респонден-
тові обрати відповідь із запропонованого набо-
ру варіантів відповідей чи доповнити своїм ва-
ріантом відповіді (у переліку запропонованих 
відповідей наявні позиції «інше»);

 закриті – дають повний перелік варіантів від-
повідей, пропонуючи обрати один (альтерна-
тивні) чи декілька з них (не альтернативні). 

За формою запитань запропоновано використову-
вати прямі запитання, що дають змогу одержати інфор-
мацію безпосередньо від респондента. Питання не по-
винні містити незрозумілі для респондента терміни та 
поняття, неоднозначні чи розпливчасті формулювання.

Крок 3. Контроль розробленої анкети. 
На даному етапі проводиться виявлення та ви-

правлення помилок анкетування. Анкету перевіряють 
засобами логічного контролю. Логічний контроль – це 
перевірка сумісності даних, яка полягає в порівнянні 
взаємозалежних ознак [7].

Крок 4. Апробація анкети. 
Проведення пробного анкетування на невеличкій 

кількості респондентів для перевірки їх ставлення до 
опитування та їх реакції на питання анкети. Реєструють-
ся усі значущі утруднення опитуваних, пов’язані з техні-
кою заповнення анкети, нерозумінням змісту запитань, 
окремих слів. За результатами апробації до анкети вно-
сяться необхідні виправлення.

На підставі запропонованої послідовності розро-
блено комплекс анкет визначення якості навчання та 
іміджевої привабливості ВНЗ (табл. 2).

Вищі навчальні заклади повинні мати стандарти, 
правила та пов’язані з ними процедури, які гаран-
тують якість наданих ними освітніх послуг. Важ-

ливим є відповідність навчальних планів та програм 
вимогам ринку праці з урахуванням вподобань кожного 
студента для стимулювання розкриття його творчого та 
наукового потенціалів.

Тому пропонується здійснювати регулярне анке-
тування обраних цільових груп – споживачів освітніх 
послуг за допомогою засобів системи університетського 
моніторингу.

Етап 3. Анкетування цільових груп. Метою ета-
пу є проведення анкетування серед обраних цільових 
груп за допомогою розроблених анкет. Основною ви-
могою до складених анкет є те, щоб кількість питань 
в анкеті не перевищувала кількості респондентів. Рес-
пондентами є:

Крок 1.
Визначення мети

анкетування,
кола та кількості

респондентів

Крок 2.
Розробка

питань анкети

Крок 3.
Контроль

розробленої
анкети

Крок 4.
Апробація анкети

Рис. 3. послідовність кроків складання анкети

таблиця 2

Комплекс анкет для оцінки якості навчання та визначення іміджевої привабливості ВНЗ

Назва анкети Цільова спрямованість анкетування

Анкета вимог роботодавців Оцінка потреб ринку праці у кваліфікованих спеціалістах

Анкета випускника ВНЗ Оцінка набутих компетентностей

Анкета абітурієнта Оцінка переваг абітурієнтів при виборі ВНЗ

Анкета студента ВНЗ Оцінка якості освіти
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 студенти, що оцінюють якість освіти у ВНЗ. Це 
необхідно для визначення напрямків коригу-
вання освітнього процесу в університеті;

 випускники ВНЗ, які на підставі самооцінки ви-
значать набуті ними компетентності після за-
кінчення повного циклу навчання;

 абітурієнти, які обирають основні фактори при-
вабливості ВНЗ, що впливають на їх споживчий 
вибір;

 керівники підрозділів, організацій реального 
сектора економіки та органів державної влади. 
Основною метою роботодавців є забезпечення 
кадрових потреб своїх підприємств та уникнен-
ня можливих ризиків чи зменшення наслідків 
від найму фахівців, які не повною мірою від-
повідають сучасним вимогам ринку праці та 
конкретних роботодавців [8; 9]. Досягнення 
цієї мети зумовлює необхідність тісного спів-
робітництва між потенційними роботодавцями 
та ВНЗ, що наближає вимоги ринку праці до 
можливостей ринку освітніх послуг.

По кожній цільовій групі в анкетуванні необхідна 
участь не менше 50 респондентів.

Реалізація даного етапу запропонованої методи-
ки дозволить виявити сильні та слабкі сторони у 
процесі формування освітніх послуг, що сприяти-

ме розробці заходів щодо більш швидкої адаптації ви-
пускників до потреб ринку праці. Для підвищення ефек-
тивності анкетування розроблена інформаційна систе-
ма підтримки анкетування, що є інтерактивним засобом 
оцінювання, заснованим на дружньому інтерфейсі для 
відповідної цільової групи.

Етап 4. Обробка анкет. Метою даного етапу є ви-
значення домінуючих потреб цільових груп в освітніх 
послугах ВНЗ і компетентностях спеціалістів з вищою 
освітою. Завдання цього етапу полягає в зборі, систе-
матизації та обробці отриманої інформації проведеного 
анкетування. Як інструментарій реалізації даного етапу 
використовуються методи порядкового вимірювання 
та компаративного аналізу. На сьогодні існує багато 
методів порядкового вимірювання, до яких належать: 
ранжування всієї сукупності та по групах, парне порів-
няння, метод рейтингу, метод полярних профілів та ін. 
У рамках дослідження запропоновано використовувати 
метод ранжування для визначення домінуючих факторів 
вибору абітурієнтами певного ВНЗ та для оцінки якості 
навчання студентами ВНЗ. Компаративний аналіз про-
понується застосовувати при визначенні відповідності 
між вимогами роботодавців до фахівців з вищою осві-
тою та набутими компетентностями випускників ВНЗ.

Результатом четвертого етапу є оцінка відповід-
ності освітніх послуг ВНЗ вимогам суспільства, запитам 
особистості та потребам ринку праці.

Етап 5. Розробка рішень з адаптації ВНЗ до запи-
тів цільових груп. Метою даного етапу є формулювання 
управлінських рішень щодо змін в освітньому процесі 
ВНЗ відповідно до вимог цільових груп. Завдання цьо-
го етапу – синтез управлінських рішень, реалізація яких 

дозволить вдосконалити процес надання освітніх по-
слуг та підвищити іміджеву привабливість ВНЗ. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, впровадження запропонованого ме-

тодичного підходу до анкетування цільових груп, що ко-
ристуються послугами ВНЗ, дозволить здійснювати об-
ґрунтований розподіл бюджетного фінансування в меж-
ах університету між спеціальностями та спеціалізаціями, 
здійснювати своєчасне коригування освітнього профілю 
ВНЗ, проводити модернізацію навчальних планів та про-
грам підготовки магістрів та бакалаврів, змісту відпо-
відних навчальних дисциплін, що сприятиме усуненню 
дисбалансу між можливостями ВНЗ у підготовці компе-
тентністного фахівця та потребами роботодавців.         
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Селіванова Н. М. Науково-дослідницька діяльність студентів економічних спеціальностей:  
стан, проблеми та шляхи вдосконалення

Представлено аналітичний зріз сучасного стану та проблем науково-дослідницької діяльності студентів економічної спеціальності, який  на 
сьогоднішній день характеризується зменшенням інтересу абітурієнтів до навчання за економічними спеціальностями. Таким чином, склалася 
ситуація, в якій науково-дослідницькі роботи студентів економічної спеціальності втрачають матеріально-технічну базу та повноцінне фінан-
сування, що в перспективі призведе до того, що отримані результати матимуть лише теоретичну новизну. У зв’язку з характером визначених 
проблем, головним акцентом яких є державна політика, що спрямована на інституційне та фінансове скорочення науково-дослідницької діяль-
ності, автором запропоновані організаційні шляхи покращення науково-дослідницької діяльності студентів економічних спеціальностей.
Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, проблеми науково-дослідницької діяльності, стан науково-дослідницької діяльності, науково-
дослідницька діяльність студенів економічних спеціальностей.
Рис.: 1. Табл.: 5. Бібл.: 8. 

Селіванова Наталя Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний 
університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
E-mail: selivanova-78@bk.ru

УДК 001.89:378
Селиванова Н. Н. Научно-исследовательская деятельность  

студентов экономических специальностей:  
состояние, проблемы и пути усовершенствования

Представлен аналитический срез современного состояния и проблем 
научно-исследовательской деятельности студентов экономических 
спе циальностей, который на сегодняшний день характеризуется умень-
шением интереса абитуриентов к обучению по экономическим специ-
альностям. Таким образом, сложилась ситуация, в которой на учно-
исследовательская деятельность студентов экономических специаль-
ностей теряет материально-техническую базу и полноценное финан-
сирование, что в перспективе приведет к тому, что полученные резуль-
таты будут иметь только теоретическую новизну. В связи с характе-
ром определённых проблем, главным акцентом которых является госу-
дарственная политика, направленная на институционное и финансовое 
сокращение научно-исследовательской деятельности, автором предло-
жены организационные пути улучшения научно-исследовательской дея-
тельности студентов экономических специальностей.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, проблемы 
научно-исследовательской деятельности, научно-исследовательская 
деятельность студентов экономических специальностей.
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Selivanova N. M. Scientific and Research Activities by Students  

of Economic Specialities: Status, Problems  
and Ways to Improvement

The article presents an analytical slice of the current status and problems 
of scientific and research activities by students of economic specialities, 
which today is characterized by a decrease in the interest of applicants to-
wards studying economic specialities. Thus, a situation is created in which 
scientific and research activities by students of economic specialities lose 
material and technical base and full funding, that would mean in perspec-
tive that the results will have only a theoretical novelty. Due to the nature 
of certain issues, the main focus of which is the State policy aimed at the 
institutional and financial reduction of scientific and research activities, the 
author proposes organizational ways to improve research activities by stu-
dents of economic specialities.
Keywords: scientific and research activities, problems of scientific and re-
search activities, scientific and research activities by students of economic 
specialities.
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Науково-дослідницька діяльність студентів еко-
номічних спеціальностей для сучасної України є 
надзвичайно важливим аспектом діяльності ви-

щих навчальних закладів, який, своєю чергою, впливає 
на: а) формування майбутнього кадрового складу вищих 

навчальних закладів; б) науково-виробничий потенціал 
країни; в) стан поточного рівня розв’язуваних еконо-
мічних проблем; г) формування особистості студента. 
Таким чином, формування особистості завдяки здій-
сненню комплексної науково-дослідницької діяльності 
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