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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Демократичні перетворення, що відбуваються в нашій 

країні, непрості процеси, пов’язані з формуванням правової держави, проведенням 
судово-правової та адміністративної реформ, окреслили одну з найсерйозніших 
проблем сучасного суспільства ‒ вкрай низький рівень правової культури громадян.  

Успішне вирішення цієї проблеми неможливе без виховання у кожного 
громадянина глибокої поваги до закону, формування готовності безпосередньо активно 
брати участь у втіленні його положень у повсякденне життя, що знаходить відображення 
в законодавчих та інших нормативно-правових актах, зокрема Конституції України, 
законах України: «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на  
2004 ‒ 2008 роки» (2004), «Про вищу освіту» (2014), концепціях: громадянського 
виховання особистості (2000), підвищення правової культури учасників виборчого 
процесу і референдумів в Україні (2000); національного виховання студентської молоді 
(2009), національно-патріотичного виховання дітей і молоді (2015); проекті Концепції 
розвитку освіти України на період 2015–2025 рр. (2015), стратегіях: Національній 
стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року (2013), Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» (2015); програмах: Національній програмі правової освіти 
населення (2001), Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 
2009 ‒ 2015 рр. (2009); наказах: Міністерства юстиції України «Щодо правової освіти 
населення (2011), «Про затвердження примірних програм здійснення органами юстиції 
перевірок стану правової освіти» (2013) тощо. У вищенаведених нормативно-правових 
актах особливо важливим напрямом національної політики є виховання правової 
культури студентської молоді. 

Отже, у сучасний період історії України, коли почався процес послідовної і 
системної модернізації, заснованої на цінностях та інститутах демократії, законності 
і правопорядку, проблема формування у кожного громадянина, особливо у молоді, 
правової культури стає актуальною. 

За останній період у практиці економічної освіти в плані правової підготовки 
вдалося розв’язати досить широке коло питань: 

‒ історико-теоретичні питання правової освіти та виховання дітей і дорослих 
(Р. Андрусишин, С. Василина, І. Галущак, А. Гетьман, І. Гуревич, О. Іваній, 
Я. Кічук, О. Костенко, О. Поліщук, О. Попадич, Л. Рябовол, В. Тацій та ін.); 

‒ розвиток правової свідомості особистості (О. Ганзенко, В. Головченко, 
І. Голосніченко, О. Деменко, І. Огороднійчук, Н. Фоменко, І. Шаравара та ін.);  

‒ різні аспекти правової культури суспільства й індивідів розглядали юристи 
(О. Войтанович, О. Ганзенко, Н. Коваленко, Р. Олійничук, І. Осика, В. Ткаченко, 
О. Тітомир, В. Царенко, М. Цвік та ін.); філософи (О. Данильян, Е. Ільєнков, 
Т. Кумеда, Л. Перевалова, С. Третяк, А. Шеременда та ін.); правознавці 
(В. Головченко, О. Довгий, А. Кутиркін, О. Скакун, В. Суботін, Н. Фоменко та ін.); 
соціологи (Ю. Битяк, О. Комарова, А. Курносенко, Н. Росенко, А. Семітко, 
Н. Смолова та ін.); педагоги (А. Будас, I. Дapмaнcькa, Т. Крутоус, С. Мальона, 
М. Подберезський, Л. Твердохліб, С. Тугуз, Н. Юрасюк, О. Яковенко та ін.); 

‒ проблеми узгодження економічної діяльності та правової культури вивчали 
А. Будас, В. Велігон, І. Галущак, І. Гулевич, Н. Каретко, І. Кравченко, Г. Лазарчук, 
О. Поліщук, Н. Росенко, Е. Шевердина, Н. Юрасюк, Т. Юртаєва та ін. 
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Загальнотеоретичні питання правової культури, її прикладні аспекти 
відображені в роботах зарубіжних дослідників: Г. Байлс (G. Byles), Б. Бікс (B. Bix), 
Дж. Белл (J. Bell), А. Бьюкенен (A. Buchanan), Р. Ендешоу (R. Endeshaw), А. Морріс 
(A. Morris), Л. Сотендорп (L. Soetendorp), Дж. Хаг (J. Hage), А. Шерр (A. Sherr) та ін. 

Водночас низка питань формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки не знайшла достатнього висвітлення в педагогічних дослідженнях. 

Аналіз наукової літератури та практики щодо формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки дозволив виявити 
такі суперечності між: 

 необхідністю формування правової культури студентів економічних 
спеціальностей і нерозробленістю механізму цього процесу; 

 сучасними вимогами до підготовки майбутніх економістів і реальним 
рівнем сформованості у них правової культури; 

 важливістю формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки і недостатньою розробленістю навчально-методичного забезпечення 
цього процесу. 

Отже, актуальність проблеми, викликана зазначеними вище суперечностями, 
нагальна потреба вдосконалення підготовки майбутніх бакалаврів з економіки у напрямі 
формування у них правової культури та недостатня розробленість означеної проблеми у 
теорії й практиці зумовили вибір теми дослідження – «Формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
обраної проблеми здійснювалося відповідно до основних напрямів та завдань 
наукової теми кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
«Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової 
економічного розвитку регіонів» (номер державної реєстрації № 0115U002178). 
Тему затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 23.02.2016) та узгоджено на 
засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 
психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 29.03.2016).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 
перевірити педагогічні умови формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки у процесі фахової підготовки. 

Гіпотеза дослідження. Формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки у процесі фахової підготовки відбуватиметься більш ефективно в разі 
дотримання таких педагогічних умов: вироблення у студентів шанобливого 
ставлення, мотивів та потреб розв’язувати правові питання із застосуванням 
інноваційних форм та активних методів; стимулювання пізнавального інтересу до 
правових знань на основі оновлення змісту фахових дисциплін; розвиток 
самостійності, правової активності, набуття досвіду вирішення правових ситуацій 
через поєднання аудиторної та позааудиторної діяльностей. 

Відповідно до мети й гіпотези визначено такі завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан розробленості проблеми у психолого-педагогічній 

літературі, розкрити зміст і уточнити сутність ключових понять дослідження. 
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2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні сформованості 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 

3. Здійснити діагностику сформованості правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 

4. Розробити та апробувати модель, теоретично обґрунтувати й 
експериментально перевірити педагогічні умови формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 

Об’єкт дослідження – фахова підготовка майбутніх бакалаврів з економіки. 
Предмет дослідження – педагогічні умови формування правової культури 

майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 
Методи дослідження. Для перевірки гіпотези дослідження і розв’язання 

визначених завдань використано такі методи: теоретичні – аналіз наукових джерел 
із проблеми дослідження, що дало змогу визначити об’єкт, предмет, мету 
дослідження, сформулювати його завдання, уточнити сутність понять «правова 
культура майбутніх бакалаврів з економіки», «формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки»; метод моделювання – для розробки моделі 
формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової 
підготовки; емпіричні – бесіда, спостереження, тестування, анкетування, 
педагогічний експеримент: констатувальний – для визначення стану сформованості 
правової культури; формувальний  для перевірки ефективності педагогічних умов 
формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової 
підготовки; статистичні – методи математичної статистики для аналізу 
експериментальних даних. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
здійснювалася на базі Рівненського державного гуманітарного університету, 
Центральноукраїнського національного технічного університету, Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

На різних етапах у дослідженні брали участь 457 студентів, із них 351 студент 
у контрольних й експериментальних групах та 68 викладачів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
 вперше розроблено модель формування правової культури майбутніх 

бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки, яка охоплює такі блоки: 
методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), змістово-процесуальний (етапи, 
зміст, форми, методи, технології, засоби), оцінно-результативний (критерії, рівні, 
відповідний результат), що демонструють особливості формування правової 
культури майбутніх бакалаврів з економіки; обґрунтовано педагогічні умови 
формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової 
підготовки (вироблення у студентів шанобливого ставлення, мотивів та потреб 
розв’язувати правові питання із застосуванням інноваційних форм та активних 
методів; стимулювання пізнавального інтересу до правових знань на основі 
оновлення змісту фахових дисциплін; розвиток самостійності, правової активності, 
набуття досвіду вирішення правових ситуацій через поєднання аудиторної та 
позааудиторної діяльностей); 
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– уточнено сутність ключових понять дослідження: «правова культура 
майбутніх бакалаврів з економіки» та «формування правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки»; критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
інформаційний, діяльнісно-поведінковий), показники (ціннісно-правові мотиви 
поведінки, ціннісні орієнтації, установки, економічні та правові знання, вміння, 
діяльність, поведінка, активність) та рівні сформованості правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки (високий, середній, 
низький); 

– удосконалено форми, методи, засоби освітнього процесу формування 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки; 

– подальшого розвитку набули міжпредметні зв’язки підготовки майбутніх 
бакалаврів з економіки та наповнення правовим змістом фахових дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 
впровадженні у фахову підготовку методики діагностування рівнів сформованості 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки, авторських навчальних 
програм та навчально-методичного забезпечення: оновлення змісту дисциплін 
«Економікс», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський 
облік», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економічна теорія» через реалізацію 
міжпредметних зв’язків економіки і права; проведення спецсемінару «Юридична 
відповідальність у галузі економіки»; активізації самостійної роботи майбутніх 
бакалаврів з економіки для набуття правових знань та умінь з метою їх застосування 
у різноманітних видах правозастосовчої діяльності.  

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 
закладів вищої освіти при викладанні фахових економічних та правових дисциплін, 
спецсемінарів; для перспективи формування правової культури в період 
реформування освітньої системи України, у подальших дослідженнях з теорії та 
методики професійної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Рівненського 
державного гуманітарного університету (довідка № 140-01-12 від 19.12.2018), 
Центральноукраїнського національного технічного університету (довідка № 368-н 
від 21.12.2018), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (довідка № 20785/01 від 22.12.2018), Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/46 від 15.01.2019). 

Особистий внесок автора. У колективній монографії «Інвестиційно-
інноваційна складова структурної трансформації економіки України» 
(у співавторстві з О. Кірдан, А. Бержанір, П. Петренко та ін. (2017)) подано 
характеристику проблем стимулювання державної підтримки 
конкурентоспроможності підприємств в Україні та державного регулювання 
господарської діяльності (внесок автора 34 %); статті «Формування особистості 
сучасного менеджера-професіонала» (у співавторстві з С. Подзігун (2017)) 
здобувачем розкриті особливості формування менеджера-професіонала (внесок автора 
75 %). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях різного рівня: 
міжнародних – «Naukowa mysl informacyjnej powieki ‒ 2016» (Przernysl, 2016), 
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«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (Київ, 2016), «Стратегія 
розвитку України» (Київ, 2017), «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та 
перспективи розвитку» (Умань, 2017), «Social and Economic Aspects of Education in 
Modern Society» (Warsaw, Poland, 2018), «Україна і Польща: минуле, сучасне, 
майбутнє» (Умань, 2018), «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних 
змін» (Вінниця, 2018); всеукраїнських – «Тенденції розвитку готельно-ресторанної 
індустрії в Україні» (Умань, 2015), «Перспективи розвитку туристичної індустрії в 
Україні: регіональні аспекти» (Умань, 2015), «Актуальні проблеми розвитку 
національної економіки» (Умань, 2016), «Сучасні проблеми і перспективи 
економічної динаміки» (Умань, 2017), «Педагогічна освіта в Україні: пошуки, 
стратегія, перспективи розвитку» (Полтава, 2018), «Економіка України в умовах 
євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» (Умань, 2018); регіональних ‒ 
«Роль маркетингу в розвитку підприємницької діяльності» (Умань, 2017), 
«Сучасний стан і проблеми розвитку страхового ринку України» (Умань, 2018). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту та звітних наукових конференціях Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (2016–2018). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 19 публікаціях 
автора (2 – у співавторстві), із них: 7 статей відображають основні наукові 
результати (2 – у зарубіжному фаховому виданні), 5 – апробаційного характеру,  
7 – додатково відображають результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел  
(312 найменувань, із них 16 – іноземною мовою), 11 додатків на 76 сторінках. 
Загальний обсяг роботи становить 336 сторінок, з них 216 сторінок – основний 
текст. Робота містить 9 рисунків, 53 таблиці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 
програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет наукового 
пошуку; сформульовано гіпотезу, окреслено комплекс методів дослідження; 
розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено 
відомості про впровадження, апробацію результатів дослідження, публікації, 
вказано структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки» – 
охарактеризовано стан розробленості проблеми дослідження, уточнено сутність 
ключових понять; розкрито особливості фахової підготовки майбутніх бакалаврів з 
економіки в контексті формування у них правової культури. 

Підґрунтям для дослідження проблеми формування правової культури 
студентів стали праці багатьох відомих вчених. Праці класифіковано на кілька груп. 

До першої групи належать ті, в яких розкриваються історико-теоретичні 
питання правової освіти та виховання дітей і дорослих, а також здійснено 
дослідження прикладного характеру з акцентом на вивченні ефективності окремих 
положень через механізм правової компетентності учнів та студентської молоді 
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(І. Алексєєва, Р. Андрусишин, П. Баранов, С. Бондаренко, С. Василина, І. Галущак, 
А. Гетьман, І. Гулевич, О. Данильян, А. Максименко, О. Поліщук, О. Попадич, 
Н. Ржевська, Н. Розіна, І. Романова, Л. Рябовол, В. Ситянін, В. Тацій, О. Тітомир, 
Т. Циганова, Н. Юрасюк, Т. Юртаєва та ін.). Науковцями розроблені різні форми, 
методи і засоби правового виховання, критерії та показники яких утворюють 
узагальнений комплекс правових уявлень і оцінок; розроблені методичні основи 
правової освіти. 

До другої групи віднесено праці, в яких досліджувалися питання розвитку 
правової свідомості особистості (О. Ганзенко, В. Головченко, І. Голосніченко, 
Т. Грошева, О. Деменко, Р. Донченко, В. Ігнатов, В. Камінська, Р. Клунко, 
Н. Коваленко, М. Корнишина, В. Носков, І. Осика, Р. Сербін, Н. Фоменко, 
Ю. Фролова, І. Шаравара та ін.). Науковцями визначено, що через призму 
правосвідомості відбувається набуття системи знань, усвідомлення права та його 
вимог, ставлення до права в цілому й вироблення напряму і характеру поведінки 
людини у його сфері.  

До третьої групи належать праці, в яких були порушені різні аспекти 
правової культури суспільства й індивідів: філософський (Г. Абсаттаров, 
О. Данильян, Е. Ільєнков, Т. Кумеда, Л. Перевалова, С. Третяк, А. Шеременда, 
В. Шишкін та ін.), соціокультурний (Е. Аграновська, Н. Дуглас, О. Комарова, 
А. Курносенко, К. Лазарєва, А. Максименко, В. Пиндус, Н. Росенко, А. Семітко, 
Н. Смолова та ін.), педагогічний (С. Бондаренко, А. Будас, I. Дapмaнcька, 
О. Долженков, Ю. Дороніна, Є. Іванченко, В. Камінська, Т. Крутоус, Г. Лазарчук, 
С. Мальона, І. Огороднійчук, М. Подберезський, В. Потомахін, Н. Розіна, 
Л. Твердохліб, С. Тугуз, О. Яковенко та ін.), юридичний (В. Басай, В. Боер, 
О. Войтанович, О. Ганзенко, Н. Коваленко, В. Копєйчикова, О. Лукаш, 
Р. Олійничук, І. Осика, Р. Сербин, В. Ткаченко, О. Тітомир, В. Царенко, М. Цвік, 
Р. Шагієва, І. Шаравара, О. Шубіна та ін.), правовий (П. Баранов, В. Головченко, 
О. Довгий, І. Кравченко, O. Красавчиков, А. Кутиркін, В. Лемак, Е. Лукашева, 
М. Марченко, П. Рабінович, О. Скакун, В. Суботін, Н. Фоменко, Р. Шай та ін.) тощо. 
Загальнотеоретичні питання правової культури, її прикладні площини відображені в 
роботах зарубіжних дослідників: Дж. Белл (J. Bell), Б. Бікс (B. Bix), Г. Байлс 
(G. Byles), Р. Ендешоу (R. Endeshaw), А. Морріс (A. Morris), А. Шерр (A. Sherr) та ін. 

Четверта група досліджень стосується проблеми узгодження економічної 
діяльності та правової культури (С. Бондаренко, Е. Бугачевська, А. Будас, 
В. Велигон, І. Галущак, Т. Грошева, І. Гулевич, Ю.Дороніна, О. Євграфова, 
Г. Лазарчук, С. Мальона, І. Осика, О. Поліщук, Н. Ржевська, Н. Росенко, Н. Юрасюк, 
Т. Юртаєва та ін.), розробки навчально-методичного забезпечення правових 
дисциплін (А. Берлач, А. Венгеров, Н. Головко, О. Коломієць, В. Копєйчиков, 
В. Лемак, М. Марченко, В. Молдаван, А. Олійник, В. Ортинський, В. Піч, 
С. Тимченко, М. Цвік та ін.). У наукових студіях цієї групи акцентовано увагу на 
зв’язку правової культури з економікою, який необхідно розглядати насамперед на 
рівні тих суб’єктів, без яких неможливе існування економічних відносин у державі.  

Дослідження п’ятої групи стосуються економічної освіти, її особливостей, 
якості підготовки студентів економічних спеціальностей, вивченням яких займалися 
як українські (Н. Бабкова-Пилипенко, Н. Баловсяк, Н. Бенькович, Р. Бужикова, 
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В. Вишпольська, І. Власюк, Є. Іванченко, Р. Корнєв, Т. Крутоус, Л. Максимова, 
О. Максимова, Л. Максимчук, О. Набока, В. Орел, В. Пархомець, Т. Сілічова, 
О. Яковенко та ін.), так і зарубіжні науковці Р. Барлет (R. Bartlett), А. Ендешоу 
(A. Endeshaw), М. Джозеф (М. Joseph), Ф. Мошен (F. Mohsen) та ін.). Аналіз 
публікацій з проблем економічної освіти показав, що серед професійних якостей 
студента-економіста найбільш необхідними є законослухняність, правопорядність, 
відповідальність за якість прийнятих рішень тощо.  

Результати аналізу наукової літератури з проблеми формування правової 
культури майбутніх економістів показали, що правове суспільство життєздатне 
лише тоді, коли його члени мають високий рівень правової культури; правова 
культура служить каналом взаємодії особистості, суспільства і держави; розвиток 
держави потребує у різних сферах виробництва добре підготовлених фахівців, які б 
мали достатні професійні знання та навички, а також були добре обізнаними з 
чинним законодавством; рівень юридичної грамотності студентів не відповідає 
потребам гармонійного розвитку особистості і вимогам суспільства (недостатня 
правова поінформованість, різний рівень почуття правової відповідальності, 
пасивність окремої частини студентів при аналізі та оцінці правових ситуацій тощо).  

Проте, незважаючи на існування різних поглядів на правову культуру та 
наявність значної кількості робіт з проблеми, сьогодні залишається практично не 
порушеним одне з ключових питань – науковий інтерес до формування правової 
культури у студентів – бакалаврів з економіки. 

У сучасних дослідженнях склалося кілька наукових підходів до вивчення і 
тлумачення правової культури, які нами об’єднано у 4 блоки. 

Здійснений аналіз наукових джерел (Н. Годун, О. Комарова, В. Ситянін, 
А. Халтурін та ін.) дозволяє стверджувати, що у першому блокові знаходять 
відображення такі сучасні концепції правової культури, як: антропологічна, 
соціологічна, філософська. Другий блок (О. Ганзенко, Ю. Дороніна, А. Кармін, 
В. Копєйчиков, В. Лемак, В. Потомахін, А. Семітко, А. Сухарєв, Н. Фоменко, 
Ю. Шемшученко, Т. Яро шевська та ін.) побудований на основі структури правової 
культури суспільства через аксіологічний, компетентнісний, діяльнісний та 
комплексний підходи. Третій блок (В. Велигон, А. Венгеров, В. Ігнатов, 
О. Комарова, В. Носков, М. Подберезський, Н. Смєлова, О. Шубіна та ін.) розкриває 
правову культуру через правосвідомість, правову освіту і правове виховання. 
Четвертий блок (Н. Годун, І. Кравченко, І. Шаравара, R. Frager та ін.) містить 
наукові розвідки, інтерес авторів яких обертається навколо переконань, що 
формування правової культури залежить від її носія: певної особи, окремої 
соціальної (професійної групи), суспільства. З огляду на проблематику нашої роботи 
саме цей блок досліджень становить найбільший інтерес, зокрема з погляду 
виникнення й організації правової культури у майбутніх бакалаврів з економіки.  

Отже, правову культуру майбутніх бакалаврів з економіки нами визначено як 
освоєний і матеріалізований досвід їх професійної діяльності, заснований на єдності 
правових і економічних знань, умінь, правомірної поведінки і готовності 
особистості керуватися правовими переконаннями в різних видах економічної 
діяльності. 
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Під формуванням правової культури майбутніх бакалаврів з економіки 
розумітимемо планомірно керований, цілеспрямовано організований процес 
систематичного впливу на особистість всією сукупністю форм, методів, засобів 
наявних в арсеналі сучасної освітньої діяльності для засвоєння правових знань, 
переконань, потреб, цінностей, звичок активної правомірної поведінки, імунітету до 
скоєння правопорушень. 

У формуванні правової культури студентів економічних спеціальностей 
вбачаються такі особливості: переконання в необхідності для особистості і 
суспільства існування системи правових цінностей; усвідомлення студентами ідеї 
єдності правового простору, що знаходить прояв у тісному взаємозв’язку всіх 
держав, незважаючи на самостійність їх економічних, політичних і військових 
устремлінь; розвиток здатності розв’язувати протиріччя між суспільством, 
економікою та юриспруденцією шляхом їх гармонізації; глибоке вивчення 
правового регулювання економічних відносин з використанням комп’ютерних 
правових систем; виховання особливого інтересу до регіональних і місцевих 
економічних і правових проблем. 

У другому розділі – «Діагностика сформованості правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки» – здійснено 
моніторинг процесу формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки у процесі фахової підготовки; уточнено її критерії, показники та рівні; 
висвітлено організацію та методику проведення констатувального етапу дослідно-
експериментальної роботи; виявлено рівні сформованості правової культури 
студентів. 

Проведено моніторинг процесу формування правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки, який містив аналіз змісту дисциплін циклу загальної 
підготовки («Політекономія», «Національна економіка», «Основи економічної теорії», 
«Математика для економістів», «Інформатика», «Господарське законодавство», 
«Психологія управління», «Міжнародна економіка», «Ціноутворення»)  
і професійної («Фінанси», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Гроші і 
кредит», «Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Економіка праці і соціально-
трудові відносини», «Економікс», «Підприємство і бізнес-культура», «Статистика», 
«Страхування», «Фінансовий ринок», «Інфраструктура ринку», «Податкова 
система», «Потенціал і розвиток підприємства», «Організація виробництва», 
«Інвестування», «Економічна теорія», «Бізнес-планування») та встановлено, що 
структура більшості навчальних дисциплін розкриває теоретичні та практичні 
питання діяльності і меншою мірою звертається до її суб’єкта, якому доводиться 
розв’язувати в повсякденній практиці протиріччя між вимогами законодавства та 
реальними умовами розв’язання різноманітних економічних проблем; правовий 
потенціал економічних дисциплін використовується не повною мірою, не враховано 
інтеграцію правових і економічних знань у фахових дисциплінах. Відтак, 
пропонується у дисциплінах загальної та фахової підготовки включити теми, які 
мають правову спрямованість.  

На основі аналізу поглядів науковців на структуру правової культури: 
майбутніх економістів (Л. Максимова, Н. Самарук, Г. Тимощук), майбутніх 
бакалаврів економіки (Т. Крутоус), майбутніх кваліфікованих робітників (Н. Розіна), 
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учнів ПТНЗ (С. Василина), майбутніх бакалаврів з товарознавства і торгівельного 
підприємництва (Н. Ржевська), менеджера туризму (С. Мальона), фахівців з 
міжнародної економіки (Г. Копил), студентів вищих навчальних закладів 
(А. Гусенко, Є. Пєвцова, О. Попадич) та проведеного моніторингу виокремлено три 
критерії сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки ‒ 
мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, діяльнісно-поведінковий. 

Мотиваційно-ціннісний критерій (мотиваційний та ціннісний складники) 
відображає рівень сформованих у студента домінантних мотивів поведінки та 
ціннісних орієнтацій при правовому вирішенні економічних ситуацій. 
Сформованість мотиваційно-ціннісного критерію правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки визначається на основі таких показників: ціннісних 
орієнтацій і правових установок, зокрема шанобливого ставлення до системи 
чинних у суспільстві правових норм, розуміння морального змісту закону; 
сформованості ціннісно-правових мотивів готовності до соціально значущої 
поведінки; виховання моральних і прагматичних якостей особистості, що 
виявляються в соціальній і правовій активності у правотворчості, правозастосуванні, 
правоохоронній діяльності; адекватній позитивній самооцінці; прагненні до 
самовиховання; негативній оцінці до правопорушень і осіб, що їх здійснюють.  

Когнітивно-інформаційний критерій визначає базові професійні (економічні 
та правові) знання економістів, що відображено в їхній обізнаності у суміжних 
галузях, широкий професійний кругозір. Він проявляється у таких показниках: 
оволодінні економічними й правовими знаннями, відомостями про необхідні 
прийоми і навички правової діяльності, застосуванні отриманих знань на практиці, а 
також у постійно мінливих життєвих ситуаціях і в своїй професійній діяльності, 
виходячи з визнання соціальної цінності права, орієнтуванні в спеціальній 
літературі, умінні користуватися довідковими правовими системами; розвитку 
правосвідомості. 

Діяльнісно-поведінковий критерій (діяльність, поведінка, активність) 
передбачає сформованість економічних вмінь, здатності до практичного 
застосування знань в економіко-правових ситуаціях, креативних здібностей, 
рефлексивних, науково-дослідницьких вмінь в галузі економіки, здатності 
виконувати правову діяльність на оптимальному рівні активності; уміння адекватно 
орієнтуватися в правовій сфері життя. Показниками сформованості критерію є: 
заохочення особистості до практичної правової діяльності; навички та вміння 
адекватно застосовувати закон у реальній життєвій ситуації і майбутній професійній 
діяльності; аргументовано переконувати у своїх поглядах; прагнення до самореалізації 
у правовій діяльності; вироблена звичка дотримуватись правових норм; правомірна 
поведінка; соціально-правова активність. 

На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні 
сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки: високий, 
середній та низький. 

Високий рівень характеризується стійкою орієнтацією на правові цінності 
професійної діяльності, чіткою виразністю спрямованості на необхідність постійного 
професійного вдосконалення, володінням розвиненою системою базових 
економічних та правових знань і необхідними вміннями у практичній діяльності. 
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Середній рівень позначається нестійкими орієнтаціями на цінності економіко-
правової діяльності, слабким усвідомленням потреби застосовувати знання, вміння і 
навички у професійній діяльності.  

Низький рівень окреслюється невизначеними орієнтаціями на цінності 
економіко-правової діяльності, відносним інтересом до правових знань, наявністю 
окремих умінь і навичок, які не завжди є достатніми для моделювання різних 
економічних і правових ситуацій.  

З метою встановлення реального рівня правової культури студентів 
організовано констатувальний експеримент, для проведення якого розроблено 
програму діагностики сформованості правової культури, визначено обсяг вибірки, 
дібрано статистичні критерії оцінки результатів експерименту. 

Для діагностики сформованості правової культури студентів за мотиваційно-
ціннісним критерієм використано методики: К. Замфір в модифікації А. Реана, 
діагностику мотивації вибору студентами сфери професійної діяльності, «Мотивів 
навчальної діяльності студентів» модифікованих А. Реан, В. Якуніним; «Шкалу 
оцінки потреби в досягненні» (Ю. Орлов); «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. 

Сформованість правової культури студентів за когнітивно-інформаційним 
критерієм вивчалася за методиками: шкала «Ставлення до правил і законів» 
(O. Гулевич), оцінка когнітивного потенціалу в навчанні (Н. Шевандрин), 
опитувальник щодо професійної спрямованості Д. Голланда, «Анкети бакалавра», 
тестової методики вивчення правових питань.  

Для перевірки рівня сформованості правової культури студентів за діяльнісно-
поведінковим критерієм обрано методики: тести на відповідність нормам-зразкам, 
комплексне практико-орієнтоване завдання для досягнення рівня здатності 
застосовувати нормативно-правові акти у професійній діяльності, діагностику вмінь 
працювати в групі; діагностику розв’язання конфліктних ситуацій; метод 
«незакінчених речень» Сакса та Сіднея, анкетування. 

Констатувальний експеримент показав, що рівень сформованості правової 
культури в експериментальній і контрольній групах майже практично однаковий, у 
більшості студентів ‒ низький: інтерес до права не виражений, правові знання 
уривчасті, нечітке уявлення механізму застосування правових знань в освітній та 
професійній діяльності, невиражена мотивація до правової діяльності, дотримання 
вимог закону через страх покарання (законослухняна поведінка); невироблені 
правові навички і вміння (виявляти проблему, оцінювати її практичну і теоретичну 
значимість, структурувати змістові етапи правових ситуацій, організовувати 
самостійну роботу тощо); низька правова активність.  

Аналіз сформованості правової культури студентів за результатами 
констатувального етапу підтвердив її низький рівень за усіма критеріями в КГ та ЕГ, 
за когнітивно-інформаційним – середній в ЕГ та відсутність значної відмінності у 
цифрових даних у КГ та ЕГ за рівнями сформованості критеріїв правової культури. 

Отже, констатувальний експеримент підтвердив актуальність проблеми 
дослідження, необхідність пошуку шляхів її вирішення, створення педагогічних 
умов, що забезпечать ефективність формування правової культури бакалавра з 
економіки. 
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності процесу 
формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у фаховій 
підготовці» – розроблено модель, теоретично обґрунтовано й експериментально 
перевірено педагогічні умови формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки у процесі фахової підготовки; проаналізовано результати дослідно-
експериментальної роботи. 

Запропонована модель формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки у процесі фахової підготовки є цілісною єдністю взаємозумовлених, 
взаємопов’язаних і динамічно взаємодіючих в освітньому процесі складників-
блоків: методологічно-цільового (мета (формування правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки), підходи (аксіологічний, 
особистісно орієнтований, компетентнісний, системний, культурологічний, 
діяльнісний, комплексний), принципи (раціональності, свідомості, відкритої позиції, 
діалогової взаємодії, цивілізованості економічної діяльності та правової культури 
студента)), змістово-процесуального (етапи (адаптаційно-мотиваційний, 
розвивально-операційний, професійно-орієнтований), зміст (оновлення змісту 
дисциплін: «Економікс», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», 
«Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економічна теорія», 
упровадження спецсемінару «Юридична відповідальність у галузі економіки»), 
форми (лекція-бесіда, бінарна лекція, проблемна лекція, тренінг, індивідуальний 
практикум, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, тематичні вечори, 
консультації-співбесіди, конкурси, громадські перегляди фільмів, вистав, 
телепрограм, індивідуальний освітній маршрут, створення бізнес-проекту, 
модерація, залучення до різноманітних видів правозастосовчої діяльності), методи 
(проблемний, вирішення практичних завдань, вправ, «портфоліо», метод «право на 
питання», кейс-стаді, моделювання конкретних правових ситуацій (проблемні 
семінари), тематичної дискусії, «круглий стіл», метод правотворчості; «мозковий 
штурм», складання правових документів), технології (диференційоване та 
проблемне навчання, модульна, проектна, ігрова), засоби (електронний підручник, 
застосування мультимедіа-систем і інтерактивних комп’ютерних засобів; електронний 
бібліотечний каталог, локальні й глобальні обчислювальні системи, система 
телеконференцій, контроль знань за допомогою тестових комплексів)), оцінно-
результативного (критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, 
діяльнісно-поведінковий), рівні (високий, середній, низький), відповідний результат 
(підвищення рівня правової культури майбутніх бакалаврів з економіки). Розроблена 
модель подана на рисунку 1. 

Для проведення формувального експерименту розроблено програму, яка містила: 
збагачення змісту фахових дисциплін включенням правового матеріалу; реалізацію 
індивідуального освітнього маршруту бакалавра з економіки та упровадження в освітній 
процес інноваційних форм, активних методів навчання та педагогічних технологій з 
використанням розробленого діагностичного інструментарію.  

У контрольній групі вивчення фахових дисциплін відбувалося хоч і 
безперервно, проте тільки в межах основної підготовки із застосуванням 
традиційних форм і методик (лекції, практичні, семінарські заняття), що не 
сприяють систематичній роботі. 
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Рис. 1. Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів  

з економіки у процесі фахової підготовки  
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документів 
 

Технології: 
диференційоване та 
проблемне навчання, 
модульна, проектна, 

ігрова 
 

Форми: лекція-бесіда, 
бінарна лекція, 

проблемна лекція, 
лекція-консультація, 

лекція-прес-конференція, 
співбесіда, тренінг, 
індивідуальний 

практикум, зустрічі з 
працівниками 

правоохоронних органів, 
тематичні вечори, 

консультації-співбесіди, 
конкурси, громадські 
перегляди фільмів, 
вистав, телепрограм, 

індивідуальний освітній 
маршрут, створення 
бізнес-проекту, 

модерація, залучення до 
різноманітних видів 
правозастосовчої 

діяльності 
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Для контрольної групи прочитано декілька лекцій з правових питань, їх 
сутності та змісту. Інших змін у діяльності контрольної групи не було. Навчання 
експериментальної групи проводилось за інноваційними формами і методами, а 
також згідно з розробленою дослідною програмою вивчення фахових дисциплін, що 
містять компоненти правового матеріалу. 

Дослідно-експериментальна робота формувального етапу зумовила виконання 
завдання ‒ реалізувати педагогічні умови: вироблення у студентів шанобливого 
ставлення, мотивів та потреб розв’язувати правові питання із застосуванням 
інноваційних форм та активних методів; стимулювання пізнавального інтересу до 
правових знань на основі оновлення змісту фахових дисциплін; розвиток 
самостійності, правової активності, набуття досвіду вирішення правових ситуацій 
через поєднання аудиторної та позааудиторної діяльностей. 

Реалізація першої педагогічної умови передбачала диференціацію форм і 
методів роботи у закладах вищої освіти залежно від викладання дисциплін на 
молодших або старших курсах. До таких методів належать: проблемні питання 
«Чому такі поняття, як підприємницька діяльність, інвестиційна діяльність, 
банкрутство тощо належать до об’єкта економічних дисциплін і права?» «В яких 
ситуаціях і в яких значеннях оперують цими поняттями?»; організація семінарських 
занять із запитаннями-відповідями, повтором-узагальненням, методом розгорнутої 
бесіди і контрольних робіт, усним захистом рефератів, виступом з доповідями, 
науковими повідомленнями; метод дискусії, теоретичні конференції, розв’язання 
завдань у ході практичних занять «Організаційно-правові форми економічної 
діяльності» та ін., виконання вправ, залучення до різноманітних видів 
правозастосовчої діяльності, складання правових документів, аналіз правових 
ситуацій, «портфоліо» (документів, робіт, відгуків), метод «право на питання», 
ділові ігри «Підприємець» тощо. 

Упровадження другої педагогічної умови забезпечувалось вдосконаленням 
освітнього процесу за рахунок оновлення змісту дисциплін: «Економікс» 
(Організаційно-правові форми економічної діяльності. Правове регулювання малого 
бізнесу), «Економіка підприємства» (Правове регулювання виробничої діяльності. 
Правові основи (банкрутства), Організаційно-правові форми економічної 
діяльності), «Фінанси і кредит» (Правова основа фінансової діяльності держави. 
Правове становище кредитних організацій як суб’єктів підприємницького права. 
Правові основи банківської діяльності), «Бухгалтерський облік» (Правове 
регулювання бухгалтерського обліку, звітності та аудиту. Правові основи 
бухгалтерської звітності. Відповідальність за порушення законодавства за 
бухгалтерську звітність), «Маркетинг» (Правове регулювання реалізації товарів, 
робіт, послуг. Договір купівлі-продажу як юридична форма маркетингової 
діяльності), «Менеджмент» (Вирішення конфліктних ситуацій у трудових 
колективах), «Економічна теорія» (Відповідальність за порушення 
антимонопольного законодавства) через реалізацію міжпредметних зв’язків 
економіки і права; упровадженням спецсемінару «Юридична відповідальність у 
галузі економіки»; застосуванням інноваційних форм: тренінгів, презентацій, 
індивідуального практикуму, науково-практичних конференцій, «симпозіуму», 
самостійної роботи (картки-завдання, роздаткові матеріали, перелік тем до 
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рефератів тощо), активних методів: кейсів, аналізу і моделювання конкретних 
правових ситуацій (проблемні семінари), тематичних дискусій «Як працює модель 
«економічна людина»?», «Який він, сучасний економіст?», «круглого столу», 
дебатів, діалогів, методу правотворчості; «мозкового штурму», ігор (пізнавальні, 
дидактичні, рольові), проблемних ситуацій, складання правових документів 
(договору, позовної заяви, клопотання тощо), методу правотворчості. 

Реалізацію третьої педагогічної умови уможливило використання 
організаційних форм: лекцій, семінарів, зустрічей з працівниками правоохоронних 
органів, тематичних вечорів, конференцій, конкурсів, олімпіад, громадських 
переглядів фільмів, вистав, телепрограм, індивідуального практикуму (самостійна 
аудиторна і позааудиторна робота студентів за завданням викладача), 
індивідуального освітнього маршруту, створення бізнес-проекту «Правові засади 
інноваційно-інвестиційної діяльності сільського регіону», творчих курсових проектів 
«Електронний банкінг як нова форма сучасного ринкового господарства», «Світова 
фінансова криза: пошук шляхів виходу», виробничої практики, консультацій-
співбесід, тренінгу; активних методів: проблемного навчання, кейс-стаді 
(нетрадиційні вирішення економічних проблем, маркетингові дослідження ринку, 
розробка фінансових планів фірм); педагогічних технологій (диференційоване та 
проблемне навчання, модульна, проектна, ігрова).  

За результатами формувального експерименту доведено наявність високого 
рівня сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки в ЕГ та 
середнього у КГ за усіма критеріями. Отримані результати вказують на наявність 
значної різниці між рівнями сформованості: за мотиваційно-ціннісним критерієм 
становить – 17,4 %, когнітивно-інформаційним – 16,2 %, діяльнісно-поведінковим 
16,4 %. 

Динаміку рівнів сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки відображено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка рівнів сформованості правової культури майбутніх бакалаврів  

з економіки (за результатами констатувального та формувального 
експериментів) 

Констату- 
вальний 

експеримент 

Формувальний 
експеримент 

Приріст 
Констату- 
вальний 

експеримент 

Формувальний 
експеримент 

Приріст 
Рівні 

Контрольна група Експериментальна група 
Високий 18 (10,5 %) 19 (11,1 %) 0,6 17 (9,4 %) 83 (48,5 %) 39,1 
Середній 56 (32,7 %) 67 (39,2 %) 6,5 65 (36,1 %) 77 (45,0 %) 8,9 
Низький 97 (56,8 %) 85 (49,7 %) -7,1 98 (54,4 %) 11 (6,5 %) -47,9 

 
У результаті експериментальної роботи у студентів експериментальної групи 

виявились більш високі показники рівнів сформованості правової культури. Так, в 
експериментальній групі високий рівень збільшився порівняно із констатувальним 
етапом на 39,1 %; середній – на 8,9 %; низький зменшився на 47,9 %. У контрольній 
групі високий рівень сформованості правової культури зріс на 0,6 %; середній – 
6,5 %; низький зменшився на 7,1 %. 

Для визначення статистичної достовірності середніх значень рівня 
сформованості правової культури студентів у контрольній і експериментальній 
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групах обчислювали за t-критерієм Стьюдента. Для перевірки вірогідності 
одержаних результатів використовувався критерій Пірсона χ2 (хі-квадрат). 

Отже, зростання кількісних показників сформованості правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки в експериментальній групі відносно контрольної 
свідчить про ефективність процесу формування правової культури студентів саме в 
експериментальній групі. 

Порівняльний аналіз констатувального та формувального етапів 
експериментальної роботи засвідчив зміну рівнів сформованості правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки експериментальної групи із низького на високий, 
а в контрольній – із низького на середній. 

Результати проведеної експериментальної роботи демонструють позитивну 
динаміку сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки, яка 
забезпечувалася через призму реалізації педагогічних умов та вказують на значні 
позитивні зміни в рівнях її сформованості в експериментальній групі. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання 

проблеми формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у 
процесі фахової підготовки, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього 
процесу, визначити та експериментально перевірити відповідні педагогічні умови. 
Результати наукового пошуку послугували підставою для таких аргументованих 
висновків: 

1.  Проведений аналіз наукових здобутків із проблеми формування правової 
культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки у 
психолого-педагогічній, юридичній, філософській та ін. літературі показав, що вони 
можуть бути класифіковані на кілька груп: першу (розкрито історико-теоретичні 
питання правової освіти та виховання дітей і дорослих, а також подано дослідження 
прикладного характеру з акцентом на вивченні ефективності механізму правової 
компетентності учнів та студентської молоді), другу (досліджено питання розвитку 
правової свідомості особистості), третю (порушено різні аспекти правової культури 
суспільства й індивідів: філософський, соціокультурний, педагогічний та юридичний 
тощо), четверту (проблеми узгодження економічної діяльності та правової культури), 
п’яту (розкриття професійних якостей студентів економічних спеціальностей, серед 
яких виокремлюються законослухняність, правопорядність, совість, відповідальність за 
якість прийнятих рішень, прогнозування на цій основі ефективності економічних 
рішень). Особливо увагу приділено специфіці фахової підготовки майбутніх бакалаврів 
з економіки в контексті формування у них правової культури. Проте, незважаючи на 
стійкий інтерес до різних проблем правової культури фахівців, питання формування 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки 
недостатньо розроблено в теорії і практиці професійної освіти. 

Аналіз термінологічного апарату дослідження, а саме: «культура», «право», 
«правова культура» дозволив уточнити сутність ключових понять: «правова 
культура майбутніх бакалаврів з економіки», «формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки». 
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Правову культуру майбутніх бакалаврів з економіки визначено як освоєний і 
матеріалізований досвід їх професійної діяльності, заснований на єдності правових 
та економічних знань, умінь, правомірної поведінки і готовності особистості 
керуватися правовими переконаннями у різних видах економічної діяльності. 

Під поняттям «формування правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки» розуміємо планомірно керований, цілеспрямовано організований процес 
систематичного впливу на особистість всією сукупністю форм, методів, засобів 
наявних в арсеналі сучасної освітньої діяльності для засвоєння правових знань, 
переконань, потреб, цінностей, звичок активної правомірної поведінки, імунітету до 
скоєння правопорушень. 

2.  Уточнено критерії сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки та їх показники: мотиваційно-ціннісного (ціннісні орієнтації й правові 
установки, зокрема шанобливе ставлення до системи чинних у суспільстві правових 
норм, розуміння морального змісту закону; сформованість ціннісно-правових 
мотивів готовності до соціально значущої поведінки; виховання моральних і 
прагматичних якостей особистості, що виявляються в соціальній і правовій 
активності у правотворчості, правозастосуванні, правоохоронній діяльності; 
адекватна позитивна самооцінка; прагнення до самовиховання; негативна оцінка до 
правопорушень і осіб, що їх здійснюють); когнітивно-інформаційного (оволодіння 
економічними й правовими знаннями, відомостями про необхідні прийоми і навички 
правової діяльності, застосування набутих знань на практиці та у постійно мінливих 
життєвих ситуаціях і в своїй професійній діяльності з огляду на визнання соціальної 
цінності права, орієнтуванні в спеціальній літературі, умінні користуватися 
довідковими правовими системами; розвиток правосвідомості); діяльнісно-
поведінкового (заохочення особистості до практичної правової діяльності; навички 
та вміння адекватно послуговуватись законом у реальній життєвій ситуації і 
майбутній професійній діяльності; аргументовано переконувати у своїх поглядах; 
прагнення до самореалізації у правовій діяльності; вироблення стійкої звички 
дотримуватись правових норм; правомірна поведінка; соціально-правова активність). 
На основі визначених критеріїв та показників схарактеризовано рівні сформованості 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки: високий, середній та низький. 

3.  Здійснено діагностику сформованості правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки, яка включала моніторинг 
процесу її формування та констатувальний експеримент. Результати моніторингу 
змісту дисциплін циклу загальної і професійної підготовки показали, що структура 
більшості навчальних дисциплін розкриває теоретичні та практичні питання 
діяльності і меншою мірою звертається до її суб’єкта, якому доводиться 
розв’язувати в повсякденній практиці протиріччя між вимогами законодавства та 
реальними умовами долання різноманітних економічних проблем; правовий 
потенціал економічних дисциплін використовується не повною мірою, не враховано 
інтеграцію правових і економічних знань у фахових дисциплінах; опитування 
студентів довели, що у них інтерес до права не виражений, правові знання уривчасті і 
слабкі, вони дотримуються вимог закону через страх покарання (законослухняна 
поведінка); невироблені такі правові навички і вміння: виявляти проблему, 
оцінювати її практичну і теоретичну значимість, структурувати змістовні етапи 



 17

правових ситуацій, організовувати самостійну роботу тощо; правова активність 
незначна. В основному майбутні фахівці погано розуміють сутність професії 
економіста, вимоги до цього фаху, нечітко орієнтуються в механізмі застосування 
правових знань в освітній та професійній діяльності, мають несформовану 
мотивацію до правової діяльності. 

Констатувальний експеримент показав, що сформованість правової культури в 
експериментальній і контрольній групах має практично однаковий низький рівень 
(експериментальна група за мотиваційно-ціннісним критерієм становить 48,0 %, 
когнітивно-інформаційним 50,4 %, діяльнісно-поведінковим 48,0 %, у контрольній 
групі відповідно 47,8 %, 49,4 %, 47,2 %).  

4.  Розроблено та апробовано модель формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки, яка охоплює такі 
блоки та їх складники: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), змістово-
процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології, засоби), оцінно-
результативний (критерії, рівні, відповідний результат). 

Визначено й зреалізовано педагогічні умови формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки: вироблення у 
студентів шанобливого ставлення, мотивів та потреб розв’язувати правові питання із 
застосуванням інноваційних форм та активних методів; стимулювання 
пізнавального інтересу до правових знань на основі оновлення змісту фахових 
дисциплін; розвиток самостійності, правової активності, набуття досвіду вирішення 
правових ситуацій через поєднання аудиторної та позааудиторної діяльностей. 

Реалізація першої педагогічної умови здійснювалася через диференціацію 
форм і методів роботи у закладах вищої освіти залежно від викладання дисциплін на 
молодших або старших курсах: проблемні питання; організація семінарських занять 
із запитаннями-відповідями, повтором-узагальненням, методом розгорнутої бесіди і 
контрольних робіт, усним захистом рефератів, виступом з доповідями, науковими 
повідомленнями; метод дискусії, теоретичні конференції, розв’язання завдань у ході 
практичних занять «Організаційно-правові форми економічної діяльності» та ін., 
виконання вправ, залучення до різноманітних видів правозастосовчої діяльності, 
складання правових документів, аналіз правових ситуацій, «портфоліо» (документів, 
робіт, відгуків), метод «право на питання», ділові ігри «Підприємець» тощо. 

Друга педагогічна умова реалізовувалася на основі оновлення змісту 
дисциплін: «Економікс», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», 
«Бухгалтерський облік», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економічна теорія» через 
реалізацію міжпредметних зв’язків економіки і права; упровадженням спецсемінару 
«Юридична відповідальність у галузі економіки»; застосуванням інноваційних 
форм: тренінгів, презентацій, індивідуального практикуму, науково-практичних 
конференцій, самостійної роботи (картки-завдання, роздаткові матеріали, теми 
рефератів тощо), активних методів: кейсів, аналізу і моделювання конкретних 
правових ситуацій (проблемні семінари), тематичної дискусії, «круглого столу», 
дебатів, діалогів, методу правотворчості; «мозкового штурму», ігор (пізнавальні, 
дидактичні, рольові), проблемних ситуацій, складання правових документів 
(договору, позовної заяви, клопотання тощо), методу правотворчості. 
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Для реалізації третьої педагогічної умови використано організаційні форми: 
лекції, семінари, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, тематичні вечори, 
конференції, конкурси, олімпіади, громадські перегляди фільмів, вистав, 
телепрограм, індивідуальний практикум, індивідуальний освітній маршрут, 
створення бізнес-проекту, творчих курсових проектів, виробничу практику, 
самостійну аудиторну і позааудиторну роботу, консультації-співбесіди, тренінг; 
активні методи: проблемне навчання, кейс-стаді тощо; педагогічні технології 
(диференційоване та проблемне навчання, модульна, проектна, ігрова).  

Ефективність педагогічних умов доведена результатами формувального 
експерименту: у студентів експериментальної групи виявились більш високі 
показники рівнів сформованості правової культури у порівнянні з контрольною (в 
експериментальній групі високий рівень збільшився порівняно із констатувальним 
етапом на 39,1 %; середній – на 8,9 %; низький зменшився на 47,9 % після 
проведення формувального експерименту; у контрольній групі високий рівень зріс 
на 0,6 %; середній – 6,5 %; низький зменшився на 7,1 %. 

Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни показників 
сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 
фахової підготовки експериментальних груп під впливом запропонованих 
нововведень. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 
правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 
Перспективу подальших досліджень убачаємо в таких напрямах: правова 
компетентність викладачів закладів вищої освіти у сфері підготовки майбутніх 
економістів; комунікативне середовище як умова формування правової культури 
студентів; готовність майбутніх економістів до застосування правових знань, вмінь 
та здібностей у професійній діяльності. 
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АНОТАЦІЇ 
Підлісний Є. В. Формування правової культури майбутніх бакалаврів з 

економіки у процесі фахової підготовки. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення і розв’язання 
проблеми формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у 
процесі фахової підготовки, що дозволило обґрунтувати модель забезпечення цього 
процесу, визначити та експериментально перевірити відповідні педагогічні умови. 
Доведено актуальність теми, проаналізовано стан її розробки у психолого-
педагогічній, юридичній, філософській та ін. літературі. Уточнено сутність понять: 
«правова культура майбутніх бакалаврів з економіки», «формування правової 
культури майбутніх бакалаврів з економіки». 

Уточнено критерії сформованості правової культури студентів та окреслено 
показники цих параметрів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, 
діяльнісно-поведінковий. На основі визначених критеріїв та показників 
схарактеризовано рівні сформованості правової культури майбутніх бакалаврів з 
економіки: високий, середній та низький. 

Розроблено та апробовано модель формування правової культури майбутніх 
бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки, яка охоплює такі блоки та їх 
складники: методологічно-цільовий (мета, підходи, принципи), змістово-
процесуальний (етапи, зміст, форми, методи, технології, засоби), оцінно-
результативний (критерії, рівні, відповідний результат), що відображають специфіку 
формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової 
підготовки.  

Визначено й зреалізовано педагогічні умови формування правової культури 
майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. 



 21

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального 
експерименту: у студентів експериментальної групи виявились більш високі 
показники рівнів сформованості правової культури у порівнянні з контрольною.  

Ключові слова: культура, право, правова культура, формування правової 
культури, економіка, бакалаври з економіки, фахова підготовка бакалаврів з 
економіки. 
 

Pidlisniy Y.V. Formation of Legal Culture of Intending Bachelors in 
Economics in the process of Professional Training. – Qualifying scientific work on the 
rights of manuscripts. 

Thesis for obtaining a Candidate of Sciences (Pedagogy) degree in Specialty 
13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Education. – Pavlo Tychyna Uman State 
Pedagogical University. – Uman, 2019. 

The dissertation presents the results of theoretical generalization and solving the 
problem of formation of legal culture of intending bachelors in economics in the process 
of professional training, which allowed to substantiate the model of the implementation of 
this process, to determine and experimentally test the corresponding pedagogical 
conditions. The relevance of the topic is proved, the state of its development in the 
psychological, pedagogical, legal, philosophical, etc. literature is analyzed. The essence of 
such concepts as "legal culture of intending bachelors in economics", "formation of legal 
culture of intending bachelors in economics" is defined. 

The criteria of the formation of legal culture of intending bachelors in economics 
and their indicators are specified: motivational-valuable (value orientations and legal 
systems, in particular respectful attitude to the system of legal norms that are currently in 
force in the society, understanding of the moral content of the law, formation of value-
legal motives of readiness for socially meaningful behavior, etc.), informational and 
cognitive (mastering economic and legal knowledge, knowledge about the necessary 
techniques and skills of legal activity, the use of knowledge gained on practice, etc.), 
activity-behavioral (promotion of personality in practical legal activity, skills and abilities 
to apply the law adequately in the real life situation and in the future professional 
activities, reasoned persuasion of their opinions, social and legal activity, etc.). 

Based on certain criteria and indicators, the levels of formation of the legal culture 
of intending bachelors in economics are described: high, medium and low. 

The diagnostics of the formation of legal culture of the intending bachelors in 
economics in the process of professional training is performed, which included a pilot 
study (analysis of the disciplines’ content in the cycle of general and professional training 
and interviews with students and teachers) and a qualitative experiment (determining the 
initial level of formation of the legal culture of intending bachelors in economics). 

The model of formation of the legal culture of intending bachelors in economics in 
the process of professional training is developed and tested, which covers such units and 
their components as: methodological-target (purpose, approaches, principles), content-
procedural (stages, content, forms, methods, technologies, means), estimated and 
productive (criteria, levels, corresponding result), reflecting the specifics of the formation 
of the legal culture of intending bachelors in economics in the process of professional 
training. 
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The pedagogical conditions of formation of the legal culture of intending bachelors 
in economics in the process of professional training are defined and realized: development 
of students’ respectful attitude, motives and needs for solving legal issues during the use 
of innovative forms and active methods; stimulation of cognitive interest in legal 
knowledge on the basis of updating the professional disciplines’ content; development of 
autonomy, legal activity, experience in resolving legal situations through a combination of 
classroom and non-classroom activities. 

Implementation of the first pedagogical condition was carried out through: the 
differentiation of forms and methods of work in institutions of higher education depending 
on teaching disciplines in junior or senior years: problem-solving method, oral research 
presentation, paper presentation, analysis of legal situations, "portfolio" (documents, 
papers, reviews), the "right to question" method, business games, etc. 

The second pedagogical condition was implemented on the basis of: updating the 
content of the following disciplines such as "Economics", "Enterprise Economics", 
"Finance and Credit", "Accounting", "Marketing", "Management", "Economic Theory" 
through the implementation of interdisciplinary relations between economics and law; 
introduction of a special seminar "Legal responsibility in the field of economics"; 
application of innovative forms: trainings, presentations, individual workshops, scientific 
and practical conferences, independent work (task cards, handouts, topics of lectures, etc.), 
active methods: cases, round table, debates, dialogues, method of law-making; 
"brainstorming", games (cognitive, didactic, role-playing), problem situations, etc. 

For the implementation of the third pedagogical condition, organizational forms 
have been used: lectures, seminars, meetings with law enforcement officers, thematic 
evenings, conferences, contests, olympiads, showing films, performances, TV programs in 
public, individual workshops, individual educational routes, creating a business-project, 
creative coursework projects, industrial practice, independent learning and extra-curricular 
activities, consultations-interviews, training; active methods: problem-based learning, case 
study; pedagogical technology (differentiated instruction, problem-based learning, 
modular, project, game). 

Effectiveness of pedagogical conditions is proved by the results of the molding 
experiment: students from the experimental group showed higher indicators of the levels 
of formation of legal culture in comparison with the controlled one. The results of the 
study indicate dynamic positive changes in the legal culture formation indicators of 
intending bachelors in economics in the process of professional training of experimental 
groups under the influence of the proposed innovations. 

Key words: culture, law, legal culture, formation of legal culture, economics, 
bachelors in economics, professional training of bachelors in economics. 
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