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Постановка проблеми. З поступовим відходом від ідеології тотального 
централізованого планування, як зазначає Н.П. Шморгун, порушилася домінанта вер
тикальних зв 'язків в економіці, і на перший план вийшли горизонтальні зв 'язки фінан
сово незалежних суб'єктів. Перед багатьма компаніями та підприємствами постала 
проблема хронічної нестачі фінансових ресурсів, необхідність пошуку джерел фінан
сування, оптимального використання та розподілу наявного капіталу. "Усе це змусило 
підприємців значно посилити увагу до техніки фінансового аналізу, а ВНЗ та інші на
вчальні заклади - впритул зайнятися зміною блоку аналітичних дисциплін у навчаль
них програмах" [1]. 

Будь-які дії щодо залучення фінансових ресурсів і оптимального управління 
ними припускають аналітичні процедури. Ведення бізнесу в умовах жорсткої конкуре¬
нції та нестабільності умов, підвищення вимог до оперативності та якості прийнятих 
рішень на всіх рівнях управління підприємством чи організацією, вирішення низки 
економічних проблем неможливе без чіткого аналітичного підходу. Впровадження су¬
часних економіко-математичних методів та інтегрованих автоматизованих систем об¬
робки даних дозволяє вивільнити час економіста для творчої аналітичної роботи. Поя¬
ва бізнес-аналітичних технологій Business Intelligence, або BI-рішень, надає можли¬
вість перетворювати нагромаджені дані в інформацію про бізнес, а потім інформацію -
в знання для управління бізнесом [2]. 

Потреба сучасного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях-аналітиках 
актуалізує необхідність дослідження питання формування аналітичної компетентності 
в процесі професійної підготовки економістів-кібернетиків. 

Мета даної статті: розкрити сутність поняття "аналітична компетентність", 
представити його структуру та охарактеризувати зміст відповідних компетенцій на основі 
ґрунтовного теоретичного аналізу базових понять дослідження; визначити місце і роль 
аналітичної компетентності економіста-кібернетика у процесі його фахової діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здатність здійснювати аналіз пев¬
ного виду діяльності або процесу (неперервне виробництво, роздрібний бізнес, управ¬
ління проектами та ін.) для вирішення кола професійних завдань (маркетинг, управлін¬
ня запасами, бюджетування та ін.) з допомогою різноманітних методик та засобів авто¬
матизації, підтримки прийняття рішень становлять сутність аналітичної компетентнос¬
ті. Аналітична компетентність необхідна для вирішення кваліфікаційних фахових за¬
вдань як одним із ключових складників професійної компетентності сучасних фахівців-
економістів. Вона є головним компонентом здатності теоретизувати, знаходити причинно-
наслідкові зв'язки між явищами, становить основу загальних здібностей і необхідна для 
успішного освоєння людиною різних видів діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі під аналітичними здібностями розуміють 
наявність у людини схильності виявляти суттєві зв 'язки та відношення між різними 
елементами інформації, здатності на основі аналізу конкретної ситуації будувати її ці-
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лісний образ. На підставі досліджень, проведених С.М. Шевченком, деякі автори, зок
рема С.Рубінштейн, О.Тихомиров, А.Ждан, А.Реан, Л.Столяренко, М. Гриньов зазна
чають, що аналітичне мислення є основним інструментом наукового пізнання. Біль
шість учених визначають його як таке мислення, що здійснюється за допомогою логі
чних операцій, відповідно до яких явища та предмети розглядаються за окремими та 
спільними ознаками [3]. 

Здатність до аналізу - це властивість нашого мислення, яка притаманна кожній 
людині та розрізняється лише ступенем розвитку. Необхідність виявлення аналітичних 
здібностей, досягнення вищого ступеня розвитку аналітичного мислення в процесі профе
сійної підготовки фахівців з економічної кібернетики, вміння застосовувати аналітичні 
навички в практичній діяльності продиктовані вимогами сучасного суспільства. Саме 
аналітичний склад розуму має вирізняти системного аналітика, фахівця з економічної кі¬
бернетики. Характерною особливістю такого фахівця має бути здатність читати, інтерпре¬
тувати, аналізувати інформацію, будувати гіпотези, прогнозувати результати діяльності, 
прораховувати та передбачати можливі наслідки, розуміти та застосовувати відомі конце¬
пції, вдосконалюючи їх та адаптуючи до конкретних умов, здійснювати обґрунтовані ви¬
сновки та приймати оптимальні рішення. 

Для визначення суті аналітичної компетентності розглянемо більш детально понят
тя аналізу. З одного боку, аналіз - це процес розчленування цілого на частини (дійсні чи 
уявні) й вивчення, дослідження окремих частин з метою подальшого об'єднання частин в 
одне ціле для розуміння того, як працює ціле. Об'єднання відбувається завдяки процесу 
синтезу. Процеси аналізу та синтезу характерні для пізнання та мислення. Мислення лю¬
дини полягає у відображенні у свідомості, на основі знань, окремих проявів навколишньо¬
го світу в одне ціле завдяки розумінню процесів, що відбуваються довкола нас. З іншого 
боку, ми розглядатимемо аналіз (грец. - апаІІ8у5) як метод дослідження, суть якого полягає 
в мисленому або практичному розчленуванні об'єкта дослідження на складові частини. 
При цьому аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник ро¬
зподіляють на окремі складники, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи по¬
єднують у загальний результативний показник. З точки зору філософії, аналіз надає мож¬
ливість дійти певних узагальнень і висновків реальної дійсності у пізнанні. Так, наприклад, 
найзагальніші закономірності в економічних явищах і процесах пізнаються через якісний 
аналіз. Але їхнє вираження можливе лише за допомогою числа, тобто ці закономірності 
прагнуть описувати у конкретному числовому вираженні за допомогою інструментарію 
кількісного аналізу [4]. 

Серед професійних функцій фахівця з економічної кібернетики чільне місце посідає 
аналітична функція. Аналітична функція означає здатність до аналітичного мислення та 
наявність аналітичних здібностей, уміння здійснювати аналіз ефективності роботи підпри¬
ємства, аналіз потреби в ресурсах, ефективності зв'язків, уміння проводити моніторинг ді¬
яльності підприємства, власної діяльності та основних конкурентів на ринку, здійснювати 
аналіз продуктивності праці та ефективності стратегії управління, планувати техніко-
економічні нормативи матеріальних та трудових затрат, проводити аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємства різних організаційно-правових форм; проводити 
діагностику виробничо-економічного потенціалу підприємства; визначати тенденції його 
розвитку. 

Серед основних складників аналітичних функцій фахівця з економічної кіберне¬
тики виокремимо такі: інформаційно-аналітичну, обліково-аналітичну, фінансово-
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аналітичну, математичну або кількісно-аналітичну, системно-аналітичну, ІТ-
аналітичну. 

Таким чином, аналітичну компетентність представимо як систему екстрафункці-
онального забезпечення аналітичних функцій фахівця з економічної кібернетики, вира¬
жену в готовності та здатності до аналітичної діяльності, а також як набір особистих 
якостей фахівця, необхідних для адаптації й ефективної управлінської діяльності. 

Аналітичні компетенції, зображені на рисунку, формуються дифузно, взаємоп-
роникаючи та взаємодоповнюючи одна одну. В результаті об 'єднання зазначених ком-
петенцій отримуємо цілісну аналітичну компетентність, що зрештою доводить до сине
ргетичного ефекту. 

Завдяки розвитку аналітичних здібностей фахівця формується здатність зібрати 
дані в загальну картину про те, що відбувається, і спрогнозувати на перспективу дії різ¬
них факторів, структур, груп інтересів. Інтеграція розрізнених інформаційних ресурсів, 
як внутрішніх, так і зовнішніх, формується на основі створення єдиного інформаційно¬
го простору компанії. Н е володіючи достатньою інформацією, неможливо врахувати 
всі наслідки управлінських рішень. Проведення складного аналізу потребує великої кі-
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лькості високоякісних оперативних даних, які необхідно зібрати, відфільтрувати. Об¬
роблення зібраних даних неможливе без впровадження аналітичних технологій, зокре¬
ма, необхідне надпотужне апаратне та програмне забезпечення, яке в поєднанні з аналі¬
тичною майстерністю фахівців дасть змогу реагувати на внутрішні та зовнішні чинни¬
ки, що впливають на функціонування підприємства чи компанії. 

Кіптенко В.К. виокремлює інформаційно-аналітичну функцію, яку становлять 
насамперед дії зі збирання інформації, що потім підлягає аналізу. Під аналізом інфор¬
мації автор розуміє емпіричне дослідження, результатами якого є оціночні висновки 
про ситуацію, що склалася. Інструментами такого дослідження є загальні та спеціальні 
наукові методи, які дають змогу сформулювати репрезентативні й достовірні висновки, 
а у випадку, коли не вдається зібрати повну інформацію про ситуацію, — гіпотетичні 
[5]. Н.В.Фролова описує аналітичну компетентність як "здатність обумовленої оцінки 
ефективності запропонованої для використання системи інформаційних ресурсів; здат¬
ність об'єктивної оцінки позитивних та негативних аспектів кожного компоненту сис¬
теми інформаційних ресурсів; здатність здійснення оперативної аналітичної оцінки ін¬
формаційних потоків, отриманих від кожного компоненту інформаційної системи; 
уміння оперативно й ефективно здійснювати аналітичне співставлення інформаційних 
потоків, що виходять від кожного компонента системи інформаційних ресурсів; здат¬
ність формулювання на основі отриманої інформації комплексних аналітичних виснов¬
ків; здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати і використовувати 
отриману інформацію в контексті вирішуваного управлінського завдання або пробле¬
ми" [6]. 

Кіптенко В.К. вважає, що жодні заходи чи дії, що відбуваються в організації, 
неможливо реалізувати без інформації. Інформація є основою прийняття управлінських 
дій як на стадії прийняття рішення, так і на стадії його реалізації [5]. Цієї ж думки до¬
тримується І.С. Савченко і виділяє інформаційно-аналітичну компетентність, "яка пос¬
тає у наш час надзвичайно затребуваною складовою якості управління, стратегічного 
планування і сприймається нами як уміння вчасно отримувати та аналізувати інформа¬
цію про стан об'єкта, що змінюється" [7]. 

Інформаційно-аналітичну компетентність менеджера Н.А. Зінчук подає у формі 
декомпозиції таких складників, як професійна мотивація формування і подальшого ро¬
звитку даної компетентності (мотиви, інтереси, потреби, ціннісні та смислові орієнта¬
ції, спрямованість особистості), рівень необхідних і достатніх знань, умінь і навичок, 
первинний досвід професійної діяльності у заданому напрямі, а також акмеологічні ас¬
пекти, що передбачають стійку потребу до саморозвитку, самовдосконалення та сфор¬
мовану рефлексивну діяльність як фактор успішності особистісного моніторингу влас¬
ного професійного зростання [8]. 

Як бачимо, аналітична діяльність тісно пов 'язана з інформацією. Тому переваж¬
на кількість дослідників чітко виділяють інформаційно-аналітичну компетентність і 
подекуди ототожнюють її з поняттям аналітичної компетентності. Але, на нашу думку, 
поняття аналітичної компетентності є значно ширшим. 

Прийняттю будь-якого рішення управлінського, фінансового змісту передують 
аналітичні розрахунки. Тому сучасні фахівці повинні володіти необхідним аналітичним 
інструментарієм, знати та розуміти логіку проведення аналітичних процедур. Природ¬
ним і невід 'ємним компонентом системи управління будь-якого підприємства Н.П. 
Шморгун вважає обліково-аналітичну функцію [1]. І. Д. Калинчук зазначає, що істори
чно роль обліку й аналізу в системі управління неправомірно занижувалася. "Часто в 
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класифікаційних групуваннях функцій управління виділялися такі функції, як плану¬
вання, організація, регулювання, координація, стимулювання, контроль, а облік і аналіз 
включалися до складу контрольної функції" [9]. Проте, з ' ясувавши важливість і дійсне 
значення обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття управлінських рішень, 
окремі фахівці зазначили недосконалість класифікаційних групувань функцій управ¬
ління. А.С. Бородкін запропонував включити до складу управління самостійні функції 
обліку й економічного аналізу, підкреслюючи їх важливість і зазначаючи ширший діа¬
пазон змісту і функціонування економічного аналізу порівняно з функцією контро¬
лю [10]. 

Отже, поряд з інформаційно-аналітичною компетенцією фахівця виділимо облі¬
ково-аналітичну - як необхідний складник аналітичної компетентності. Формування 
даної компетенції повинно базуватися на вмінні оперувати обліково-аналітичною інфо¬
рмацією, яка забезпечує систему управління необхідними даними і дозволяє контролю¬
вати витрати й ухвалювати рішення про їхню доцільність, допомагає оцінити ефектив¬
ність використання всіх ресурсів підприємства, виявити резерви зниження витрат на 
виробництво, зібрати інформацію для підготовки планів і прийняття раціональних 
управлінських рішень у сфері витрат. Опанування основами сучасного бухгалтерського 
обліку з метою управління передбачає оволодіння обліково-аналітичною компетенцією. 
Це дозволить керівнику оперувати поданою в грошовій формі інформацією про госпо¬
дарську і фінансову діяльність підприємства, здійснювати інформаційне моделювання 
фінансово-господарської діяльності й контроль за відтворенням ресурсів. Згідно з 
принципом часової нерівноцінності грошей виникає необхідність аналітичного порів¬
няння поточних величин з їхніми значеннями у минулому і майбутньому. Оволодіння 
фахівцем обліково-аналітичною компетенцією передбачає: здатність здійснювати фор¬
мування та надання внутрішньої управлінської та аналітичної звітності, а також 
обов'язкової звітності перед вищими, фіскальними та контролюючими організаціями; 
можливість визначення результатів підприємницької діяльності; забезпечення збору 
даних та моніторинг ефективності діяльності підрядних організацій з допомогою сис¬
теми збалансованих показників. На основі аналізу кількісної інформації, зв 'язку реаль¬
них кількісних показників із планованими здійснюється планування та управління дію¬
чим підприємством та прийняття управлінських рішень про майбутню господарську 
діяльність. Крім того, опрацювання кількісної інформації допомагає оцінити альтерна¬
тивні варіанти дій, спланувати та прийняти вірне рішення. 

Поруч з управлінським виділяють фінансовий облік, який концентрує увагу на 
контролі активів і пасивів, на реєстрації і класифікації операцій, що впливають на гос¬
подарську діяльність. Тому представимо ще одну структурну компоненту аналітичної 
компетентності - фінансово-аналітичну. Оскільки господарській діяльності також при¬
таманні елементи аналітичної функції, визначимо зміст фінансово-аналітичної компе¬
тенції такими складниками: 

• функція управління, завдяки якій визначається конкурентоспроможність 
суб 'єкта господарювання; 

• інформаційна система, що виконує функції нагромадження, трансформації та 
використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності 
підприємства, де особливе значення мають дані фінансової звітності; 

• метод дослідження, а саме метод оцінювання та прогнозування фінансового 
стану підприємства на підставі його фінансової звітності. 
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Отже, фінансово-аналітична компетенція фахівця передбачає оволодіння систе¬

мним, комплексним набором спеціальних знань, з допомогою яких здійснюється вимір 
та узагальнення впливу чинників на кінцеві результати діяльності підприємства шля¬
хом оброблення спеціальними методами системи показників плану, обліку, звітності, 
інших джерел інформації та виявлення всіх резервів з метою підвищення ефективності 
виробництва. 

Головко І.В. визначає такі завдання, які фінансовий аналітик повинен вміти 
здійснювати: 

• загальне оцінювання фінансового стану підприємства (фінансова стійкість, 
платоспроможність, ліквідність, рентабельність, грошові потоки, ефективність викори¬
стання капіталу, забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, кредитоспромож¬
ність підприємства); 

• виявлення змін у фінансовому стані в просторі й часі, виявлення основних 
факторів, що спричинили зміни у фінансовому стані; 

• прибуткова поточна діяльність завдяки ефективному використанню наявних 
ресурсів; 

• прогноз основних тенденцій у фінансовому стані [1]. 
На підприємство, як на складну систему, діють різноманітні впливові чинники. 

Щ о б дослідити поведінку системи, необхідно її основні зв 'язки подати у вигляді конк¬
ретних функціональних залежностей. Виявлення кількісного виміру взаємозв'язків та 
значень необхідних параметрів та характеристик системи дають у результаті аналізу 
процесів та ситуацій конкретні числові вирази. Для визначення впливу окремих факто¬
рів на результативний показник детермінованих або стохастичних факторних систем 
аналітик повинен володіти методикою проведення факторного та кількісного аналізу. 
Факторна модель повинна забезпечувати визначення впливу зміни кожного фактора на 
кінцевий результат, а загальна сума впливу всіх чинників повинна дорівнювати загаль¬
ній зміні результативного показника і може проводитись за прямою чи за зворотною 
схемою. Кількісні математичні методи дають функціональні залежності між причина¬
ми й наслідками і є незамінним та ефективним засобом при вирішенні економістом-
аналітиком багатьох практичних завдання. На основі аналізу кількісної інформації 
здійснюється планування та управління д іючим підприємством. Залучення кількісних 
методів до економічного аналізу допомагає оцінити альтернативні варіанти дій, надає 
можливість знаходження оптимальних управлінських рішень на множині можливих. 
Оволодіння методами кількісного аналізу становить сутність наступного складника 
аналітичної компетентності - кількісно-аналітичної або математичної. 

Важливим завданням професійної підготовки фахівців з економічної кібернети¬
ки є формування системного характеру знань та на його основі системно-аналітичної 
компетенції. Це продиктовано необхідністю всебічного вирішення практичних завдань, 
потребою у спеціалістах широкого профілю, які мають знання не лише у своїй галузі, 
але й у суміжних, які можуть узагальнити проблему, вирішити її з урахуванням різних 
аспектів. Системний аналітик здатний об 'єднувати широке коло питань від теоретич¬
них аспектів функціонування і керування складними системами до практичних методів 
аналізу систем, їх моделювання і прийняття рішень в конкретних умовах. Оволодіння 
фахівцем системно-аналітичною компетенцією передбачає, на думку С.Б. Шапіро та 
В.В.Тарасенка, "здатність розкласти проблему на складові частини, визначити і чітко 
сформулювати головні в даний період діяльності системи, визначити значущість кож¬
ного із змінних факторів, умов, проміжних результатів і таким чином здійснити комбі-
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націю складових елементів з метою прийняття рішення з даної проблеми; здатність до 
дослідження протиріч у спостережуваних фактах, зіставлення різних явищ і до вияв¬
лення характеру зв'язку між цими явищами" [11]. 

Основним результатом системного підходу є розробка і класифікація методів 
аналізу систем, підготовка й обґрунтування шляхів вирішення складних проблем. Сис¬
темний підхід полягає у тому, що для вирішення будь-якої проблеми потрібно розгля¬
дати в цілому систему, в якій виникла проблема, з урахуванням цілей та функцій сис¬
теми, її структури, усіх зовнішніх та внутрішніх зв 'язків. Фахівець, який оволодів сис¬
темно-аналітичною компетенцією, повинен вміти будувати узагальнені моделі, в яких 
відображені закономірності реальної ситуації та здійснювати аналіз систем за допомо¬
гою побудованих моделей. Такі моделі мають відображати структуру, взаємозв 'язки у 
складних системах, реальні ситуації та проблеми, які в них виникають. Технічною ос¬
новою проведення системного аналізу є інформаційні системи, обчислювальна техніка 
та сучасні методи керування. 

В результаті сформованої системно-аналітичної компетенції фахівець системно 
підходить до будь-якої практичної діяльності. Такий підхід полягає у використанні вза¬
ємопов 'язаних процедур для дослідження навколишнього середовища й діяльності лю¬
дини, у врахуванні різних сторін їхнього взаємного функціонування та всіх можливих 
наслідків. Системно-аналітична компетенція дозволяє приймати рішення у складних 
ситуаціях, коли ефективність цих рішень неоднозначна і оцінити їх важко. Вона є кар¬
касом, що об 'єднує методи і знання для вирішення проблем у системах навколишнього 
світу. 

Головань М.С. визначає системні компетенції як поєднання розуміння, відно¬
шення і знання, що дозволяють сприймати співвідношення частин цілого одна з одною 
й оцінювати місце кожного з компонентів у системі, здатність планувати зміни з метою 
удосконалення системи і конструювати нові системи [12]. 

Системні компетенції потребують засвоєння інструментальних і базових компе-
тенцій як підґрунтя. Серед інструментарію економістів-кібернетиків чільне місце посі¬
дають нові комп'ютерні технології та технічні засоби роботи з інформацією. До них на¬
лежать засоби одержання, передачі, зберігання й опрацювання інформації. В цьому пе¬
реліку головною ланкою є Е О М різних типів і призначень. Е О М не тільки виконують 
рутинні облікові функції в управлінні економічними та іншими процесами, оперативно 
й з великою точністю розв'язують фінансові задачі, задачі планування, а й уможлив¬
люють розв'язування якісно нових задач аналізу, прогнозування і контролю за ходом 
виробничого процесу. У компетенції аналітиків сфери інформаційних систем і техноло¬
гій входить здатність організувати автоматизацію бізнес-процесів, вміння написати те¬
хнічні завдання для програмного забезпечення, створення баз даних. Потребу в ІТ-
аналітиках відчувають, наприклад, банки, яким потрібно аналізувати якість величезно¬
го числа виданих кредитів. За словами експертів, зараз найдинамічніше розвивається 
сектор "високотехнологічної" аналітики [13]. Потреба компаній у фахівцях зі сформо¬
ваною інформаційно-технологічною компетенцією викликана необхідністю роботи з 
величезними базами даних, забезпечення корпоративної системи безпеки. Використан¬
ня новітніх інформаційних систем і технологій відкриває можливості створення гнуч¬
ких та потужних аналітичних центрів, функціонування яких дозволить забезпечити ін¬
формацією всі етапи управлінського циклу: підготовку, прийняття управлінських рі¬
шень, контроль за реалізацією та оцінку їх ефективності; моделювати процеси та явища 
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діяльності певного економічного чи суспільного об 'єкта залежно від сукупності прийн¬
ятих рішень і досягати поставлених цілей. 

Отже, фахівець зі сформованою аналітичною компетентністю здатний проводи¬
ти конкретну практичну діяльність з метою підвищення економічної ефективності дія¬
льності. Для цього на основі використання інформаційно-аналітичної, обліково-
аналітичної та фінансово-аналітичної компетенцій виконується збір та детальний ана¬
ліз інформації: облікової, фінансової, кон'юнктурної . Далі проводиться системний ана¬
ліз усіх складових частин підприємства, їх роботи, зв 'язків між структурними підрозді¬
лами тощо. Сформовані кількісно-аналітичні та ІТ-аналітичні компетенції завдяки ви¬
користанню економіко-математичних методів та інформаційних технологій дозволяють 
вирішувати якісно нові завдання аналізу, прогнозування і контролю за перебігом виро¬
бничого процесу. Після аналізу системи, вивчення суті проблеми, можливих шляхів її 
вирішення фахівець приймає рішення. 

За даними досліджень економічного видання "Деньги" сучасний ринок потребує 
аналітиків різних видів. Причому освіта в аналітиків може бути різною, головне, що 
такий фахівець повинен вміти порівнювати дані і мати сміливість робити висновки, 
відчувати тенденції, пропонувати ідеї, бачити ситуацію в цілому і моделювати її. "І все 
ж універсальним варіантом є математична чи кібернетична освіта зі спеціалізованими 
економічними знаннями та знанням іноземних мов. Фахівець, який пройшов таку під¬
готовку, має уявлення про різні способи систематизації інформації (фундаментальний, 
статистичний, технічний аналіз тощо) і розбирається в тому, що йому потрібно аналі¬
зувати" [13]. В и щ о ю формою професійної компетентності фахівця з економічної кібер¬
нетики є такий рівень майстерності, який дає йому змогу впливати на ринок праці, на 
концепції розвитку науки, економіки, прогресу в цілому. У фахівця з 'являється можли¬
вість бути керівником команди залучених спеціалістів, він стає управлінцем завдяки 
своїм умінням, знанням, навичкам, здатності та готовності виконувати конкретні за¬
вдання професійної сфери, планувати, аналізувати, прогнозувати подальший розвиток 
своєї справи. 

Висновок. Визначивши та проаналізувавши змістовне наповнення професійно-
аналітичнного компонента, ми дійшли висновку, що професійно-діяльнісний складника 
аналітичного компонента є набором спеціальних компетенцій, які інваріантні, визна¬
чають компетенції, пов 'язані з володінням апаратом здійснення аналітичних функцій. 
До них належать інформаційно-аналітична, обліково-аналітична, фінансово-аналітична, 
математична або кількісно-аналітична, системно-аналітична та ІТ-аналітична. 

Усі розглянуті вище аналітичні компетенції формують аналітичну компетент¬
ність фахівця, яка дозволить йому приймати виважені рішення з метою підвищення 
продуктивності на стратегічному, тактичному та продуктивному рівнях. 

Таким чином, на основі теоретичного аналізу базових понять дослідження, ми 
визначаємо аналітичну компетентність як інтегративну професійну якість особистості, 
яка відбиває, з одного боку, її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку 
інформації та ефективної роботи з нею з використанням процесів аналізу та синтезу; 
здатність на основі обліково-фінансового та кількісного аналізу діяльності отримувати 
загальні результативні показники та здійснювати оціночні висновки, здатність систем¬
но досліджувати та оцінювати ситуацію; а з іншого - здатність особистості до застосу¬
вання комп'ютерної техніки та телекомунікаційних технологій як інструментарію ана¬
літичного дослідження і застосування їх у професійній діяльності та повсякденному 
житті з метою прийняття управлінських рішень. 
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Л.П. Половенко 

А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь - К Л Ю Ч Е В А Я С О С Т А В Л Я Ю Щ А Я 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И Б У Д У Щ И Х С П Е Ц И А Л И С Т О В 

П О Э К О Н О М И Ч Е С К О Й К И Б Е Р Н Е Т И К Е 

Дана характеристика понятия "аналитическая компетентность", представлены 
структурные составные аналитической компетентности специалиста по экономической 
кибернетике и определено их смысловую наполненность, обосновано необходимость 
применения аналитических процедур при решении задач управления. 

L . Polovenko 

A N A L Y T I C A L C O M P E T E N C E IS CONSTITUENT O F PROFESSIONAL 
C O M P E T E N C E O F F U T U R E SPECIALISTS O N E C O N O M I C C Y B E R N E T I C S 

A concept "analytical competence" is described, the structural components of analyti
cal competence of specialist on economic cybernetics are presented and their content filling is 
defined, necessity of application of analytical procedures is grounded at the decision of man¬
agement tasks. 
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