
Кейс- метод: історія розробки і використання методу в освіті 

 Інформаційні процеси, які відбуваються  в усіх напрямках діяльності  

людини в світі не обійшли стороною і вищу освіту. Формування нових 

відносин на ринку праці вимагають підготовки людини до самостійного 

вирішення питань подальшого працевлаштування, орієнтування в 

інформаційному просторі, набуття навичок самостійного опрацювання 

матеріалу. Вимоги, до випускника вищого навчального закладу постійно 

зростають, знаходячись в залежності від конкретних обставин, що 

обумовлює пошук і застосування нових методів викладання, одним з яких є 

використання інтерактивних методів навчання. Серед сучасних технологій і 

методів навчання особливе місце у професійній освіті відведено кейс-методу. 

Відповідно до класичного визначення метод кейсів (англ. Case method, кейс-

метод, кейс-стади, case-study, метод конкретних ситуацій, метод 

ситуаційного аналізу ) – це  техніка навчання, що  використовує реальні 

економічні, соціальні та бізнес ситуації.  При цьому студенти повинні 

проаналізувати ситуацію, визначити сутність проблеми,  запропонувати 

основні шляхи її вирішення та вибрати кращий варіант. Побудова кейсів 

базується на реальних фактичних матеріалах чи реальних ситуаціях. 

Важливість кейс-методу обумовлена тим, що він  відображає не лише 

практичну проблему, а й мобілізує комплекс знань, який необхідно 

використати  при  її вирішенні, а також суміщає навчальну, аналітичну і 

виховну діяльність, що безумовно свідчить про ефективність реалізації 

сучасних завдань системи освіти. 

 Опис ситуацій для стимулювання творчої і критичної діяльності 

слухачів може носити різний характер залежно від педагогічної мети її 

використання в навчальному процесі. Мета навчання за допомогою кейс - 

методу полягає у формуванні спеціаліста, що може правильно проаналізувати 

ситуацію , тобто з’ясувати сутність проблеми, виявити можливі причини їх 

появи, проаналізувати, можливі варіанти рішення, вибрати найбільш 

оптимальний з них, привести  їх в дію і паралельно здійснити контроль. 
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Застосування кейсів як форми навчання для активізації навчального процесу 

спрямоване на вирішення  наступних завдань: 

• оволодіння навичками і прийомами аналізу ситуацій зі сфери професійної 

діяльності; 

• відпрацювання умінь збору додаткової інформації , необхідної для 

конкретизації вихідної ситуації ; 

• придбання навичок застосування теоретичних знань для аналізу практичних 

проблем в ситуації невизначеності , а також чіткого висловлення власної 

точки зору в усній або письмовій формі; 

• прийняття рішень з розробки плану дій , орієнтованих на досягнення 

кінцевого результату ; 

• відпрацювання вміння конструктивно критично оцінювати точки зору 

інших і самостійно приймати рішення на основі групового обговорення ; 

• оволодіння умінням використовувати зворотний зв'язок і отримувати 

користь  з своїх і чужих помилок  [ 1 ].  

 З історії розвитку активних методів навчання витікає, що метод 

ситуаційного освіти виник в 1870 році в Гарвардській юридичній школі 

завдяки Христофору Колумбу Ленгделлу. Використовуючи і  розвиваючи 

метод Сократа він ввів у практику навчання роботу з першоджерелами 

судових справ, апеляцій та інших документів з юриспруденції. Перед 

студентами ставилися завдання і розглядалися різні варіанти їх вирішення. 

Досвід поступово знаходив підтримку в інших юридичних школах. 

Подальший розвиток активних способів навчання знайшов поширення в 

школі бізнесу в Гарварді, заснованої в 1908 р. У першу програму під назвою 

«Master of Business Administration» (МВА) («Магістр ділового 

адміністрування») був введений обов'язковий курс - метод ситуаційного 

аналізу « Мистецтво ведення бізнесу» ( 1912 р.). На заняття запрошувалися 

власники бізнес структур для представлення та обговорення існуючих 

практичних проблем. Після певного часу на основі проведених аналітичних 

досліджень студенти повинні були надати звіт який містить вирішення 



проблеми і запропоновані рекомендації. Різні варіанти вирішення проблеми 

обговорювалися групою в присутності власників фірм. Так у  1919 р. Волас 

Донам, в минулому, банкір використовуючи свій практичний досвід в галузі 

права та бізнесу, запропонував викладачам переглянути лекційний підхід на 

« колекціонування кейсів » і роботу з ними.  На початку двадцятого століття ( 

1921 г)  був опублікований перший підручник з написання ситуаційних 

вправ. Через час, в 1925 році , у звітах Гарвардського університету вже 

опублікували перші добірки кейсів [2, 3] . 

 В даний час співіснують дві класичні школи case-study: Гарвардська 

(американська) і Манчестерська ( європейська).  У рамках першої школи 

метою методу є навчання пошуку єдино вірного рішення, друга передбачає 

багатоваріантність  вирішення проблеми. Американські кейси більші за 

обсягом (20-25 сторінок тексту та  8-10 сторінок ілюстрацій ), європейські 

кейси в 1,5-2 менші за обсягом. Лідером зі збору та розповсюдження кейсів є 

створений в 1973 році з ініціативи 22 вищих навчальних закладів The Case 

Clearing House of Great Britain and Ireland;  з 1991 року він називається 

European Case Clearing House ( ECCH ). ECCH є некомерційною організацією 

, яка пов'язана з організаціями ,  які надають і використовують кейси і 

розташовані в різних країнах світу. В даний час до складу ЕCCH входить 

близько 340 організацій, серед яких The Harvard Business School Publishing, 

Інститут розвитку менеджменту ( IMB ) в вейцарской Лозанні, INSEAD, у 

Фонтенбло у Франції , IESE в Барселоні в Іспанії , Лондонська бізнес - школа 

в Англії, а також Школа менеджменту в Кранфілді.. У кожної з цих 

організацій своя колекція кейсів , право на розповсюдження яких має ЕССН 

4 [ 4 ] . 

 У середині двадцятого століття викладання з використанням кейс - 

методу почало завойовувати нових прихильників і використовуватися в 

Західній Європі.  Серед лідируючих бізнес - шкіл Європи , які не тільки 

беруть активну участь у викладанні, а й у написанні кейсів, відзначають 

наступні школи: INSEAD, LBS, HEC, LSE, ESADE.  З початку 2000-х років 



кейси широко використовуються в закордонній практиці викладання 

природничих та  технічних дисциплін (наприклад, Journal Of Chemical 

Education регулярно публікує відповідні методичні матеріали).  Розвивається 

практика використання кейсів при навчанні різним спеціальним дисциплінам 

- технологічним, економічним, медичним та іншим. Сьогодні кейс - метод 

широко використовується в зарубіжній практиці як один з найефективніших 

способів навчання вирішення проблем.  Гарвардська школа бізнесу виділяє 

майже 90 % навчального часу на розбір конкретних кейсів, зберігаючи 

пріоритетне значення методу case-study.   Це інтенсивний тренінг з широким 

використанням відеоматеріалів, комп'ютерного і програмного забезпечення. 

Серед закордонних вчених, що працюють на питаннями використання кейс-

методу в навчальному процесі можна відзначити Е. Монтера , М. Лідере , 

Дж. Ерскіна , М. Норфі . 

 Практика роботи з кейс-методами потрапляє в нашу країну з Заходу 

разом з першими  управлінцями,  які отримали освіту за кордоном, а також зі 

студентами,  які стажувалися за обміном.  Починаючи з 90-х років 

двадцятого століття вітчизняні вчені почали активно  використовувати досвіт 

закордонних дослідників у галузі освіти і застосовувати метод case-study в 

технології викладацької роботи.  Так в цьому напрямку працюють 

спеціалісти українського Центру інновацій та розвитку, серед яких Ю. 

Сурмін, А. Сидоренко,  В. Лобода,  А. Фурда.  Під редакцією Ю. Сурміна у 

2002 році було видано фундаментальну працю «Ситуационный анализ, или 

анатомия кейс-метода». На сьогодні запровадження методу аналізу ситуацій 

у навчальний процес знаходиться на  стадії осмислення та запозичення 

напрацьованих методик у закордонних вчених.  Новизна і особливості 

використання case-study вимагають детального аналізу даного методу як виду 

інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при 

викладанні різних дисциплін  [ 5 ]. 

При цьому в практичній діяльності застосовуються  наступні кейс 

методи: 
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Case-study method.  Цей кейс метод вирізняється великим обсягом 

матеріалу, оскільки окрім опису ситуації надається і весь обсяг 

інформаційного матеріалу, яким можуть користуватися студенти.  Основний 

акцент у роботі над кейсом робиться на аналізі і синтезі проблеми і на 

прийнятті рішення. 

Case-problem method. Під час опису кейса чітко визначається проблема. 

Таким чином, залишається більше часу на розробку варіантів рішення та їх 

детальне обговорення. 

Case-Incident Method.  У центрі уваги цього кейс методу знаходиться 

процес отримання інформації. Така форма роботи потребує багато часу, її 

можна вважати особливо наближеною до практики, тому що на практиці 

саме отримання інформації складає суттєву частину всього процесу 

прийняття рішення. 

Stated-problem method. Характерною рисою цього кейс методу є надання 

готових рішень та їх обґрунтування.  Завдання студентів полягає, у першу 

чергу, в ознайомленні зі структурою процесу прийняття рішення на практиці,  

у критичній оцінці прийнятих рішень і в розробці альтернативних рішень. 

 Очікувані результати впровадження  кейс-методу в навчально-виховній 

та науковій діяльності можуть бути в різноманітними. Перш за все, кейс-

метод - це міжпарадигмальна і міждисциплінарна евристика, що полягає у 

точному визначенні феномену, який підлягає вивченню. Евристика 

розуміється нами як підхід найвищого ступеня узагальненості, який можна 

використовувати в навчанні, конструюванні, дослідженнях та при розв'язанні 

проблем.  

Основними вимогами до кейсів є: 

- достатність даних для аналізу ситуації і прийняття рішення; 

- можливість внесення додаткових даних в умови, що призводять до 

зміни стратегічних і тактичних рішень; 

- багатоваріантність досягнення поставлених цілей; 



- обґрунтований вибір дисципліни або групи дисциплін, в яких доцільно 

використовувати кейс-стаді. 

Так, в залежності від структури кейси можуть бути: 

 Структуровані кейси (highly structured case) - включають короткий і 

точний виклад ситуації з конкретними цифрами та даними. Для такого типу 

кейсів існує певна кількість правильних відповідей. Вони призначені для 

оцінки знань, умінь використовувати одну формулу, навичку, методику в 

певній галузі знань.  

Неструктуровані кейси (unstructured cases) являють собою матеріал з 

великою кількістю даних і призначені для діагностики стилю і швидкості 

мислення, вміння відокремити головне від другорядного та встановлення 

наявності навичок роботи в певній області. Для них існує декілька 

правильних варіантів відповідей і звичайно не виключається можливість 

находження нестандартного рішення.  

Антистереотипні (творчі) кейси (ground breaking cases) можуть бути як 

дуже лаконічні, так і розгорнуті. Спостереження за розв'язком такого кейса 

дає можливість побачити, чи здібна людина мислити нестандартно, скільки 

креативних ідей вона може видати за відведений час. Якщо відбувається 

групове рішення, то чи може конкретна особа підхопити чиюсь думку, 

розвинути її та використати на практиці. 

Кожна з проблемних ситуацій, які розглядаються в кейсі, має відповідати 

наступним умовам:  

• Кейси повинні бути реалістичними, проте не обтяженими деталями, 

бути за тематикою пов’язані з матеріалом, що вивчається. Якісним 

вважається кейс, який відповідає наступним характеристикам: бути вміло 

сформульованою історією, стосуватися важливої проблеми, описувати 

драматичну ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити конкретні 

порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, мати 

центрального героя, давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих 

раніше рішень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг 



інформації. 

•  Кейси пропонують розгляд робочих ситуацій, з якими працівники  

зіштовхуються  в конкретних умовах. 

• Кейси пропонують множинність розв’язків та вдосконалюють 

майстерність студентів у вирішенні проблем. 

• Кейси вдосконалюють практичні навички, спрямовують на пошук 

відповідних шляхів, можливих реакцій на різноманітні ситуації, 

потребують використання специфічних інструментів та понять.  

Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати 

помилок, які часто виникають під час виконання конкретних завдань. До 

переваг методу case-study можна віднести [ 6]: 

• використання принципів проблемного навчання – отримання навиків 

вирішення реальних проблем, можливість роботи групи на єдиному 

проблемному полі, при цьому процес вивчення, по суті, імітує механізм 

ухвалення рішення в житті, він адекватніший життєвій ситуації, ніж 

заучування термінів з подальшим їх переказом, оскільки вимагає не тільки 

знання і розуміння термінів, але і уміння оперувати ними побудувавши 

логічні схеми вирішення проблеми, аргументувати свою думку; 

• отримання навиків роботи в команді; 

• отримання навиків презентації, проведення прес-конференції; 

• уміння формулювати питання, аргументувати відповідь. 

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає не 

тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який 

необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає 

навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і 

ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Застосування кейс –методу та процес його побудови  представляє собою 

побудову логічної системи, яка передбачає:   

•  Формулювання цілей. На цьому етапі визначається місце кейса в 

структурі навчального курсу, виявлення знань, умінь і навичок. Методичною 



метою може бути ілюстрація до теорії й суто практична ситуація, або їх 

поєднання. Мета повинна бути вагомою, щоб зацікавити студентів. Кейс 

повинен бути написаний зрозумілою студенту мовою, без зайвої 

термінології; 

• Побудови програмної карти кейса. Карта складається з певних тез, які 

втілюються в тексті. Складається схема кейса позначається дія, дійові особи, 

дається їх характеристика; описується ситуація; вказуються елементи 

середовища (зовнішні фактори); обираються організації, які мають 

відношення до тез; проводиться збір інформації в обраній системі; будується 

модель ситуації. Ситуація максимально відображає діяльність системи 

представленої в кейсі;  

• Написання тексту кейса;. діагностика правильності й ефективності 

кейса; впровадження кейса в практику навчання. 

Таким чином, приходимо до висновку , що студент розглядає випадок, 

наведений в кейсі , вивчає його, прогнозує і формулює своє рішення , що 

виноситься на обговорення. Отже, кейс-підхід має сприяти вдосконаленню 

здатності виділяти проблеми та приймати ефективні рішення. За допомогою 

кейс методів викладач навчає студентів аналізувати та розробляти програми 

дій, що дозволить у майбутньому виважено діяти в реальній ситуації. 

Розглядаючи особливості застосування кейс-методу можна прийти до 

висновку про його незаперечне застосування. Його використання сприяє 

розвитку творчого мислення студента, самостійного застосування знань, 

розв’язку нестандартної ситуації, прийняття оптимального рішення. Кейс-

метод дозволяє зацікавити студентів процесом навчання, формує інтерес до 

конкретної навчальної дисципліни, сприяє активному засвоєнню знань та 

навичок. 
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