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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Інституційний та трансформаційний розвиток ринкової 

економіки України відбувається суголосно напрямам стратегічного розвитку 
економік світу шляхом прискорення глобалізаційних та інтеграційних процесів. 
Новий етап загальноцивілізаційного поступу взаємопов’язано детермінує 
трансформацію економіки та освіти, формування суспільства знань, спонукаючи до 
синтезу професій, компетентності яких стають викликом вітчизняній системі вищої 
освіти. Побудова Європейського простору вищої освіти, гармонізація 
загальноєвропейських стандартів та кваліфікацій спрямована на побудову єдиного 
соціально-економічного простору, невід’ємним складником якого є вітчизняна 
система вищої освіти, зокрема економічної. Водночас успіх реалізації сучасних 
економічних реформ залежить від ґрунтовної професійної підготовки майбутніх 
економістів.  

У системі неперервної освіти професійна підготовка майбутніх економістів 
базована на положеннях Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» 
(2017), «Про фахову передвищу освіту» (2019), Концепції розвитку економічної 
освіти (2003), Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 рр. (2018), Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в 
умовах глобалізаційних викликів (2009), Рамки кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти (2018), Національної рамки кваліфікацій (2011, 2020), 
Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (2015) тощо.  

Сучасній професійній підготовці майбутніх економістів у закладах вищої 
освіти характерні посилення глобальних викликів цифрової епохи для економіки 
України; необхідність синергії вищої економічної освіти, бізнесу та науки як 
запоруки розвитку суспільства знань; зростання вимог суспільства до якості 
професійної економічної підготовки; підготовка (2015–2018 рр.) та уведення в дію 
(2018–2020 рр.) стандартів вищої освіти з економічних спеціальностей; утвердження 
компетентнісної парадигми; упровадження конструктивного зарубіжного досвіду у 
вітчизняні освітні програми підготовки фахівців економічного профілю освітніх 
ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та ін. Ці 
аспекти освітнього процесу закладів вищої освіти стали об’єктом наукових 
досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, які схарактеризували тенденції, 
особливості функціонування та розвитку професійної підготовки фахівців у 
контексті цивілізаційних, структурних та ціннісних трансформацій сучасної 
парадигми освіти. Окремі аспекти обраної проблеми дослідження проаналізовано у 
працях вітчизняних науковців, зокрема: концептуальні засади неперервної 
професійної освіти (В. Кремень, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); 
теоретико-методологічні та методичні аспекти проблеми професійної освіти 
(В. Андрущенко, О. Антонова, О. Безлюдний, В. Бондар, С. Гончаренко, Р. Гуревич, 
А. Колот, В. Луговий, М. Мартинюк, Н. Ничкало, Г. Товканець, Л. Хомич, 
С. Шандрук та ін.) тощо.  

Проблема професійної підготовки майбутніх економістів нині активно 
перебуває в центрі наукових інтересів дослідників. Науковці здійснюють 
дослідження за різними напрямами: теоретико-методичні засади підготовки 
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майбутніх економістів (Г. Дутка, Є. Іванченко, Л. Потапкіна, О. Самосудова-
Грозова, М. Стрельніков, С. Тарасова, О. Яковенко та ін.); застосування 
інноваційних форм, методів, засобів та технологій в освітньому процесі підготовки 
фахівців економічних спеціальностей (Ю. Атаманчук, Л. Бондарєва, О. Гончаров, 
Т. Качеровська, Т. Коваль, Г. Ковальчук, М. Мартиненко, Т. Поясок, А. Спіцина, 
М. Теловата, О. Хомік, Т. Столяренко та ін.); напрями удосконалення професійної 
підготовки майбутніх економістів (Н. Замкова, О. Карпова, Н. Лямзіна, 
О. Максимова, Н. Перевознюк, Л. Пуханова, Г. Тимощук, Ю. Ткач та ін.); шляхи 
використання зарубіжного досвіду професійної підготовки (О. Алієв, А. Загородня, 
В. Каричковський, А. Найдьонова, О. Наугольникова, В. Третько та ін.) тощо. 
Сучасним педагогічним дослідженням притаманний стійкий науковий інтерес до 
формування особистості та готовності майбутнього економіста до професійної 
діяльності (К. Акуленко, Г. Вархолик, Б. Головешко, М. Коростелін, К. Лихачова, 
М. Опольська, В. Орел, Е. Остапенко, Л. Служинська, О. Тинкалюк та ін.). Уваги 
заслуговують наукові роботи, присвячені проблемі діяльності комплексів «школа – 
заклад вищої освіти», «коледж – заклад вищої освіти» у системі неперервної освіти 
майбутніх економістів (В. Зінченко, І. Носач, В. Стасюк та ін.).  

Матеріали студій указаних вище науковців значно розширили сферу 
досліджуваної проблеми та мають вагомий педагогічний потенціал для 
багатовекторного вивчення процесу професійної підготовки майбутніх економістів. 
Однак, попри належне розроблення різних аспектів, безпосередньо проблема 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти не була 
предметом цілісних спеціальних досліджень. Поза увагою науковців залишилися 
питання системного бачення проблеми професійної підготовки майбутніх 
економістів; модернізації процесу їхньої професійної підготовки шляхом 
консолідації зусиль закладів вищої освіти, здобувачів вищої освіти та роботодавців-
стейкхолдерів; ґенези феномену неперервної освіти та дослідження еволюції 
професійної підготовки майбутніх економістів; недостатньо досліджені питання 
особливостей професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. 

Теоретичний аналіз наукових джерел та рефлексія особистого досвіду 
науково-педагогічної й адміністративно-управлінської діяльності у закладах вищої 
освіти дозволяють стверджувати, що сучасна вища економічна освіта і професійна 
підготовка майбутніх економістів потребують удосконалення. 

Актуальність та доцільність дослідження теорії і практики професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти зумовлена також 
наявністю певних суперечностей між:  

– курсом держави на інтеграцію до Європейського простору вищої освіти, 
підтвердженого чинною нормативно-законодавчою базою України, та традиційними 
підходами закладів вищої освіти, які недостатньо ураховують сучасні вимоги до 
організації та забезпечення якості освітнього процесу професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти;  

– замовленням суспільства на модернізацію професійної підготовки майбутніх 
економістів з урахуванням запитів роботодавців-стейкхолдерів, необхідністю 
долучення до освітнього процесу професійної підготовки майбутніх економістів 
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професіоналів-практиків, експертів галузі та недостатнім його урахуванням 
закладами вищої освіти;  

– потребою на ринку праці майбутніх економістів, здатних до успішної 
професійної діяльності й освіти впродовж життя, та недостатнім науковим 
осмисленням й напрацюванням концептуальних засад модернізації професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти;  

– потребою цілеспрямованого формування готовності майбутніх економістів 
до професійної діяльності та недостатньою теоретичною і практичною 
розробленістю змісту, форм, методів, засобів та технологій професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

Виокремлені суперечності дозволили виявити і сформулювати проблему 
дослідження, що полягає в необхідності наукового осмислення та розкриття 
теоретичних, методичних, організаційних та практичних засад професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

Отже, соціальна значущість й актуальність, необхідність усунення виявлених 
суперечностей, нагальна потреба модернізації професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти, недостатня розробленість зазначеної 
проблеми зумовили вибір теми дослідження – «Теорія і практика професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри економіки та соціально-
поведінкових наук «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації 
економіки України» (2016–2020 рр.) (державний реєстраційний номер 0111U007535) 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тему 
дослідження затверджено Вченою радою Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини (протокол № 10 від 26.04.2016 р.) та узгоджено у 
Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології 
НАПН України (протокол № 6 від 27.09.2016 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати, розробити та експериментально 
перевірити теоретико-методичні та організаційно-практичні засади професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна підготовка майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти буде результативною за умови 
обґрунтування, розроблення й упровадження теоретичних, методичних, 
організаційних та практичних засад модернізації цієї підготовки у закладах вищої 
освіти. 

Положення загальної гіпотези конкретизовано в часткових гіпотезах, 
відповідно до яких рівень готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти зростатиме, якщо:  

– обґрунтувати концепцію професійної підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти;  

– розробити та апробувати модель професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти, складниками якої визначено цільовий 
(соціальне замовлення, мета), концептуальний (підходи, принципи), змістово-
процесуальний (зміст, форми, методи, засоби та технології), діагностично-
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результативний (діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні та 
результат); 

– обґрунтувати та впровадити педагогічну систему професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:  
1. Здійснити теоретичний аналіз розробленості наукової проблеми та 

понятійно-термінологічного апарату дослідження.  
2. Обґрунтувати методологічні підходи та принципи професійної 

підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
3. Визначити основні періоди ґенези професійної підготовки майбутніх 

економістів у системі неперервної освіти та схарактеризувати їх тенденції. 
4. З’ясувати стан професійної підготовки майбутніх економістів у системі 

неперервної освіти. 
5. Уточнити критерії, показники та рівні готовності майбутніх економістів 

до професійної діяльності у системі неперервної освіти; з’ясувати стан 
досліджуваної готовності. 

6. Розробити й апробувати модель професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. 

7. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічну 
систему професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та організаційно-практичні 
засади професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 

Концептуальні засади дослідження. Концепція дослідження передбачала 
наукове осмислення розвитку процесу професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти як цілісної і динамічної системи, що має 
соціально-зумовлений характер і залежить від теоретичних, методичних, 
організаційних та практичних детермінант. Такий підхід дав змогу показати 
взаємозумовленість та взаємозв’язок у системі професійної підготовки майбутніх 
економістів (спроєктувати зміст, форми, методи, засоби і технології) у системі 
неперервної освіти (як системі вищого рівня), у її теоретичному наповненні, 
методичному забезпеченні, організаційних трансформаціях та практичній реалізації. 

Дослідження базоване на положеннях, що визначають теоретичні і практичні 
засади професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти: 

– визначення мети професійної підготовки майбутніх фахівців економічної 
галузі на різних рівнях системи неперервної освіти; 

– соціальним замовленням на професійну підготовку майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти через відповідне законодавство; 

– виявлення організаційних засад професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти у прийнятті та реалізації основних 
нормативно-правових документів щодо забезпечення цього процесу; 

– утілення наукових ідей дослідників у публікаціях щодо підвищення рівня 
професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої 
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освіти, залучених до процесу професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти; 

–  детермінація методичних засад оновленням дидактичного забезпечення 
педагогічної системи професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти; 

– залежність практичних засад професійної підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти від суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього 
процесу, їхніх особистісних та професійних характеристик. 

Провідна ідея дослідження ґрунтована на положенні про те, що цілісний та 
динамічний освітній процес професійної підготовки майбутніх економістів у 
закладах вищої освіти є соціально зумовленим, базованим на концепції освіти 
впродовж життя, враховуючи сучасні процеси побудови суспільства знань, розвитку 
системи неперервної освіти, вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців 
економічної галузі. Цілеспрямована професійна підготовка майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти дозволяє спроєктувати освітній процес, побудований на 
створенні умов для неперервного розвитку особистості, як суб’єкта навчання, що 
дозволить отримати гарантовані результати готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності та неперервної самоосвіти, самовдосконалення і 
саморозвитку впродовж життя. 

Дослідження базоване на розумінні професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти як орієнтиру професійного та 
особистісного зростання майбутнього фахівця, що забезпечує його фаховий 
розвиток, набуття практичного досвіду майбутньої діяльності, навичок, здатності до 
самовдосконалення.  

Реалізація провідної ідеї та концептуальних засад ґрунтована на 
фундаментальних філософських ідеях, положеннях, що знайшли вияв у сукупності 
основних концептів (методологічного, теоретичного, методичного і практичного) та 
дозволили досягти динамічності й повноти розкриття проблеми. 

Методологічний концепт визначає наукові підходи, принципи та методи 
дослідження.  

Теоретичний концепт характеризує основні ідеї, положення, що зумовлюють 
розуміння особливостей професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти; відображає актуалізацію сутності ключових понять дослідження 
(«неперервна освіта», «професійна підготовка», «майбутні економісти», «система 
неперервної освіти», «роботодавці-стейкхолдери», «професійні компетентності», 
«професійна підготовка майбутніх економістів», «професійна підготовка майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти», «готовність майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти»), що складають науково-
теоретичне підґрунтя досліджуваної проблеми.  На теоретичному рівні розроблено 
концепцію професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти; обґрунтовано модель та педагогічну систему професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 

Методичний концепт визначає необхідність оновлення змісту, оптимізацію 
форм, методів, засобів та технологій навчання, спрямованих на модернізацію 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  
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Практичний концепт передбачає упровадження в освітній процес закладів 
вищої освіти методики діагностування рівнів готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності; оновлення та впровадження освітньої-професійної програми 
підготовки фахівців економічної галузі; оновлення змісту навчальних дисциплін; 
використання методичних рекомендацій та навчальних посібників; упровадження 
психолого-педагогічних тренінгів, спецсемінарів тощо.  

Методологічні основи дослідження відображають взаємодію і взаємозв’язок 
між концептуальною ідеєю та науковими підходами до осмислення досліджуваної 
проблеми на загальнофілософському, загальнонауковому та конкретно-науковому 
рівнях. 

На загальнофілософському рівні використання діалектичного підходу 
дозволило здійснити аналіз професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти як педагогічного феномена у площині діалектичних законів.  

Основними підходами загальнонаукового рівня методології дослідження 
визначено системний (дозволив здійснити аналіз професійної підготовки майбутніх 
економістів як багатокомпонентного процесу у системі неперервної освіти; 
уможливив розгляд професійної підготовки майбутніх економістів як складного 
системного педагогічного явища з характерними йому особливостями та 
взаємозв’язками) та діяльнісний (передбачив включення в освітній процес 
професійної підготовки майбутніх економістів певних способів діяльності, що 
уможливлюють їхню подальшу успішну професійну діяльність за обраним фахом, а 
також соціальну комунікацію здобувачів вищої освіти, викладачів та роботодавців-
стейкхолдерів під час освітнього процесу, практичної підготовки тощо). 

Конкретно-науковий рівень дослідження теорії і практики професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти сформовано з 
урахуванням діалектичної теорії пізнання та ідей синергії методологічних підходів: 
компетентнісного (визначив цілі, зміст, способи пізнання, результати підготовки 
майбутніх економістів; орієнтував на аналіз професійної підготовки крізь призму 
формування компетентностей та досягнення програмних результатів навчання), 
особистісно-орієнтованого (передбачив реалізацію суб’єкт-суб’єктного освітнього 
процесу професійної підготовки майбутніх економістів), аксіологічного (дозволив 
розглядати мету професійної підготовки майбутніх економістів з урахуванням 
соціальної відповідальності особистості та бізнесу), акмеологічного (орієнтував на 
пошук засобів забезпечення конкурентоспроможності майбутніх економістів, 
досягнення ними найвищих показників особистісно-соціального розвитку та 
професійної економічної діяльності; сприяв підвищенню рівня самосвідомості, 
самопізнання, оволодіння прийомами самоосвіти та самовиховання, рефлексії; 
орієнтував до професійно-особистісного зростання), історико-хронологічного 
(уможливив вивчення процесу професійної підготовки майбутніх економістів в 
історико-педагогічній ретроспективі та дозволив виокремити основні періоди та 
характерні їм тенденції розвитку теорії і практики досліджуваного напряму 
професійної підготовки), інформаційно-когнітивного (уможливив дослідження 
теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти шляхом урахування складності, багатокомпонентності, 
різновекторності, взаємозумовленості та взаємозалежності її складників) та 
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синергетичного (дозволив сформувати у здобувачів вищої економічної освіти 
цілісної картини світу лінійних і вертикальних явищ, процесів і зв’язків у ній). 

Методологічний базис сформовано вказаними вище підходами та принципами, 
що їх конкретизують, а саме: об’єктивності (передбачив наявність логічних засобів 
для об’єктивного розгляду та пізнання професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти), генетичності (визначив дослідження: 
сучасної професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти 
з опорою на ретроспективний аналіз проблеми; аналіз соціального замовлення як 
невід’ємного складника трансформування змісту, форм, методів, засобів та 
технологій професійної підготовки; уможливив обґрунтування концепції 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти), 
розвитку (передбачив дослідження: професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти шляхом аналізу змісту, форм, методів, засобів та 
технологій професійної підготовки; соціального замовлення щодо професійної 
підготовки майбутніх економістів; готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності тощо), цілісності (орієнтував на: вивчення професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти як об’єкта дослідження з 
позицій складного цілого, сукупно з пов’язаними з ним об’єктами; визначення 
основних складників професійної підготовки майбутніх економістів як цілісної 
системи, їх особливостей; виявлення взаємозалежності та взаємозумовленості 
складників професійної підготовки майбутніх економістів; визначення чинників та 
елементів, що впливають на цілісну систему), системності (реалізовано сукупно із 
системним підходом для аналізу та проєктування професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти як єдиної складної педагогічної системи), 
неперервності (передбачив дослідження професійної підготовки майбутніх 
економістів на засадах концепції навчання впродовж життя), комплексності 
(реалізовано на особистісно-професійному та дидактичному рівнях у процесі 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти), 
наступності, послідовності й систематичності (передбачив побудову освітнього 
процесу та його змісту на основі закону діалектики – від простого до складного; 
збереженню наступності у розвитку загальних і спеціальних компетентностей 
майбутніх економістів), науковості (його реалізація пов’язана з посиленням ролі 
науки в суспільстві; соціальною затребуваністю найсучасніших наукових знань 
майбутніх економістів для їхньої інтеграції у світі й суспільстві; соціальним 
замовленням на компетентних фахівців).  

Сукупність схарактеризованих підходів та принципів забезпечує цілісність, 
ефективність та комплексність дослідження професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. 

Теоретичну основу дослідження складають наукові положення сучасної 
вітчизняної науки щодо: розвитку вищої освіти та філософії освіти у контексті 
глобалізаційних змін (В. Андрущенко, В. Бех, Б. Гершунський, А. Гуржій, 
В. Кремень, В. Курило, В. Огнев’юк та ін.); неперервної професійної освіти 
(С. Гончаренко, Л. Лук’янова, С. Сисоєва та ін.); професійної підготовки майбутніх 
економістів (Ю. Атаманчук, Г. Дутка, Т. Коваль, Т. Поясок, Ю. Ткач, В. Третько, 
О. Яковенко та ін.); неперервної професійної підготовки майбутніх економістів 
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(В. Зінченко, І. Носач, В. Стасюк та ін.); компетентнісного підходу у вищій школі 
(О. Браславська, О. Локшина, О. Слюсаренко, С. Совгіра, М. Степко, Ю. Сухарніков 
та ін.) та у професійній підготовці майбутніх економістів (Є. Іванченко, 
Л. Потапкіна, О. Самосудова-Грозова, М. Стрельніков, С. Тарасова, О. Яковенко та 
ін.); інноваційної освіти (В. Кремень, В. Луговий, О. Ляшенко, С. Максименко, 
Н. Ничкало, Ж. Таланова та ін.) та інноваційних підходів до професійної підготовки 
майбутніх економістів (Г. Ковальчук, М. Теловата та ін.); психолого-педагогічні 
засади розвитку особистості в освітньому просторі (І. Бех, М. Боришевський, 
М. Мартинюк, О. Сухомлинська та ін.). 

Для перевірки гіпотези дослідження, досягнення мети та вирішення 
поставлених завдань використано сукупність взаємопов’язаних методів 
дослідження:  

загальнонаукові – аналіз, абстрагування, синтез, конкретизація, порівняння, 
узагальнення, індукція, дедукція, метод моделювання для розробки моделі 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; 
контент-аналіз – для систематизованої фіксації змістових одиниць дослідження 
категорійно-поняттєвого апарату дослідження, а також стандартів вищої освіти, 
освітніх програм, навчальних планів і програм, що дозволило зафіксувати 
особливості підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; 

теоретичні: конкретно-наукові: порівняльний та ретроспективний аналіз 
педагогічних, психологічних, філософських, соціологічних джерел із проблеми 
дослідження, що уможливило визначення стану дослідження проблеми у сучасному 
науковому дискурсі; метод термінологічного аналізу, що уможливив відбір та 
визначення окремих термінів на основі виявлення й уточнення змістового 
наповнення основоположних понять: «професійна підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти» та «готовність майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти»; контент-аналіз та класифікація для 
систематизованої фіксації нормативно-законодавчих документів щодо організації 
освітнього процесу професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої 
освіти; абстрагування та проєктування для обґрунтування концепції професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; загальнопедагогічні 
методи: історіографічний, ретроспективний, історико-методологічний для аналізу 
організаційних засад становлення професійної підготовки майбутніх економістів у 
закладах вищої освіти України; ретроспективний, хронологічний аналіз, періодизації 
(діахронний), конструктивно-генетичний для виокремлення критеріїв та 
встановлення науково обґрунтованої періодизації розвитку професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти;  

емпіричні методи: обсерваційні (спостереження, самооцінювання, рефлексія), 
діагностичні (бесіда, анкетування, опитування, тестування, метод експертної оцінки, 
аналіз продуктів діяльності здобувачів вищої освіти, вивчення досвіду професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, аналіз освітньої 
діяльності майбутніх економістів), педагогічний експеримент: пілотажний – для 
отримання інформації про стан професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти; констатувальний – для визначення вихідного стану 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі неперервної 
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освіти; формувальний – для перевірки ефективності педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; 

статистичні – кількісний і якісний аналіз даних; статистичне опрацювання 
результатів – для підтвердження гіпотези дослідження; визначення достовірності 
отриманих результатів експериментального дослідження.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну роботу 
проведено в Гайворонському політехнічному коледжі, Київському університеті 
ринкових відносин, Рівненському державному гуманітарному університеті, 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 
Уманському національному університеті садівництва. На різних етапах протягом 
2016–2020 рр. у дослідженні взяли участь 1832 особи, з яких: 922 особи на 
пілотажному етапі (263 науково-педагогічні працівники та 659 здобувачів вищої 
освіти) та 910 осіб – на експериментальному етапі (контрольна група – 256 осіб, 
експериментальна 1 (здобувачі вищої освіти першого – бакалаврського – рівня) – 
305 осіб; експериментальна 2 (здобувачі вищої освіти другого – магістерського – 
рівня) – 278 осіб, 59 викладачів закладів вищої освіти та 12 представників 
підприємств роботодавців-стейкхолдерів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
вперше: обґрунтовано концепцію професійної підготовки майбутніх 

економістів у системі неперервної освіти, що має такі складники: понятійно-
категорійний, законодавчо-нормативний, теоретичний, методологічний, 
організаційно-педагогічний та критеріально-діагностичний, що забезпечують її 
цілісність і функціональність; теоретично обґрунтовано та експериментально 
перевірено педагогічну систему професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти у сукупності змістового (оновлення змісту професійної 
підготовки майбутніх економістів), технологічного (оптимізація форм, методів, 
засобів та технологій професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти) та організаційного (максимальне використання наявних на 
інституційному рівні ресурсів модернізації професійної підготовки вказаних 
фахівців) компонентів та організаційно-педагогічного супроводу її реалізації; 
розроблено та апробовано модель професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти, складниками якої визначено цільовий (соціальне 
замовлення, мета), концептуальний (підходи, принципи), змістово-процесуальний 
(зміст, форми, методи, засоби та технології), діагностично-результативний 
(діагностичний інструментарій, критерії, показники, рівні та результат); 
виокремлено основні періоди ґенези професійної підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти та схарактеризовано їх тенденції; запропоновано 
авторську інтерпретацію понять «професійна підготовка майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти» та «готовність майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти»; 

уточнено сутність ключових понять дослідження «неперервна освіта», 
«професійна підготовка», «майбутні економісти», «система неперервної освіти», 
«роботодавці-стейкхолдери», «професійні компетентності», «професійна підготовка 
майбутніх економістів»; критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
інформаційний, операційно-діяльнісний, особистісно-рефлексійний), їхні показники 
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та рівні готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі 
неперервної освіти (високий, достатній, початковий);  

удосконалено зміст навчальних дисциплін, форми, методи, засоби та 
технології професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти;  

подальшого розвитку набули методологічні підходи і принципи професійної 
підготовки майбутніх економістів; аналіз соціального замовлення на підготовку 
майбутніх економістів; характеристика вітчизняного і зарубіжного досвіду 
професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та 
впровадженні в освітній процес методики діагностування рівнів готовності 
майбутніх економістів до професійної діяльності; оновленні та впровадженні 
освітньої-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка з урахуванням мети професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; оновленні змісту 
дисциплін «Політична економія», «Історія економіки та економічної думки», 
«Історія економічних вчень», «Економічна теорія», «Методика викладання 
економіки», «Організація виробництва», «Міжнародна економіка» для спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальностей 
072 Фінанси, банківська справа і страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти, у яких передбачено врахування 
компетентнісного та практико-орієнтованого підходів; методичних рекомендацій із 
дисциплін «Політична економія», «Міжнародна економіка», виробничої практики; 
навчально-методичного посібника «Історія економіки та економічної думки» для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 
073 Менеджмент, 075 Маркетинг; навчально-методичного посібника «Інноваційні 
форми, методи та технології професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти» для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої 
освіти; розробленні та впровадженні науково-методичного супроводу діяльності 
проблемної групи «Актуальні проблеми державного регулювання в Україні»; 
використанні психолого-педагогічних тренінгів, спецсемінарів.  

Матеріали дослідження можуть бути використані для створення та 
впровадження в освітній процес закладів вищої освіти нових освітніх компонентів 
навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх економістів 
викладачами, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців економічних 
спеціальностей.   

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Гайворонського 
політехнічного коледжу (довідка № 56 від 16.06.2020 р.), Київського університету 
ринкових відносин (довідка № 676/1-5 від 31.08.2017 р.), Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів» (довідка № 77 від 11.06.2020 р.), Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 898 від 
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02.06.2020 р.), Уманського національного університету садівництва (довідка № 01-
10/466 від 11.06.2020 р.), Рівненського державного гуманітарного університету 
(довідка № 01-12/44 від 15.06.2020 р.), Тернопільського національного економічного 
університету (довідка № 126-29/490 від 18.02.2013 р.). 

Особистий внесок автора. У статті «Соціальне замовлення на професійну 
підготовку майбутніх економістів у системі неперервної освіти» (у співавторстві з 
О. Безлюдним, 2019) окреслено взаємозалежність та взаємозумовленість соціальних 
передумов та розвитку професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти: запропоновано визначення поняття «культура неперервного 
навчання» (внесок автора 60 %). У освітньо-професійній програмі зі спеціальності 
051 Економіка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (у 
співавторстві з О. Гарник, 2018) визначено профіль, мету, програмні компетентності 
та програмні результати навчання (внесок автора 45 %). У методичних 
рекомендаціях з виробничої практики (у співавторстві з О. Гарник, 2018) розроблено 
рекомендації керівникам практики щодо особливостей застосування коуч-технології 
та створення ситуації успіху (внесок автора 55 %).  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
оприлюднено на науково-практичних конференціях та семінарах різних рівнів: 
міжнародних: «Глобальні дисбаланси: світова та українська економіка» (Белек, 
Туреччина, 2012), «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 
(Умань, 2018, 2020), «Використання медіа-технологій у підготовці вчителів: 
європейський та вітчизняний досвід» (Глухів, 2018), «Методичний потенціал, 
тренди та формати трансформації Європейських освітніх систем» (Харків, 2018), 
«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та 
педагогічні аспекти» (Умань, 2018–2020), «Європейський вектор модернізації 
економіки: креативність, прозорість, сталий розвиток» (Харків, 2018), «Личность. 
Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов образования как 
фактор устойчивого развития региона» (Гродно, Білорусія, 2018), «Інновації в 
сучасній освіті: український та світовий контекст» (Умань, 2018), «Творча спадщина 
Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» 
(Кропивницький – Павлиш, 2018), «Управління та інновації в освіті: досвід, 
проблеми та перспективи» (Одеса, 2018), «Виклики ХХІ століття у сфері середньої 
та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти» 
(Берегове, 2019), «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 2019), 
Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных 
условиях» (Алмати, Казахстан, 2019), «Современное образование: преемственность 
и непрерывность образовательной системы «школа – университет – предприятие» 
(Гомель, Білорусія, 2019), «Технології професійного розвитку педагога: спадщина 
А.С. Макаренка і пріоритети української освіти» (Полтава, 2019), «Інформаційні 
технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (Київ, 2019), 
«Розвиток освітньої системи: європейський вектор» (Харків, 2019), «Економіка і 
менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (Дніпро, 
2019), «Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи» (Київ, 2019), 
«Социально-экономическое развитие современного общества: проблемы, 
тенденции, перспективы» (Гродно, Білорусія, 2019), «Парадигмальна модель 



12 
 

керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів» (Тернопіль, 2019), 
«Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» (Умань, 
2019), «Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми 
забезпечення» (Умань, 2020); всеукраїнських: «Управління навчальними закладами: 
теорія, історія, практика» (Умань, 2015, 2017, 2018), «Підготовка конкурентоздатних 
фахівців: виклики сучасності» (Кривий Ріг, 2018), «Педагогіка співробітництва як 
складова реалізації освітньої стратегії навчального закладу» (Житомир, 2018), 
«Сучасна економічна наука: теорія і практика» (Полтава, 2018), «Розвиток 
територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні 
аспекти» (Миколаїв, 2018), «Педагогіка партнерства та її реалізація у сучасній 
школі» (Умань, 2018), «Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців 
в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції» (Харків, 2018), 
«Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка» (Умань, 2018), «Технологія саморегуляції 
особистості: усунення перешкод особистісного розвитку» (Умань, 2018), «Зміст та 
технології навчання у професійній освіті» (Переяслав-Хмельницький, 2019), 
«Управління якістю підготовки фахівців» (Одеса, 2019), «Сучасні інформаційні 
технології в освіті і науці» (Умань, 2019), «Інформаційно-цифровий освітній простір 
України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку» (Київ, 2019), «Актуальні 
проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (Луцьк, 2019), 
«Управління проєктами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації» 
(Полтава, 2019). 

Результати дослідження обговорювалися й дістали позитивну оцінку на 
засіданнях кафедри економіки та соціально-поведінкових наук і кафедри педагогіки 
та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини (2016–2020). 

Публікації. Результати дослідження відображено у 53 наукових працях (3 – у 
співавторстві), серед яких: 1 монографія, 25 статей, що відображають основні 
наукові результати дослідження у фахових виданнях з педагогічних наук (з них 7 – у 
зарубіжних періодичних виданнях); 18 – апробаційного характеру; 9 – додатково 
відображають наукові результати дисертації.  

Кандидатську дисертацію на тему «Відносини колективної власності в 
трансформаційній економіці» захищено у 2009 р. у ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки; її матеріали у тексті докторської 
дисертації не використовувалися.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (833 найменувань, із 
них 46 – іноземною мовою) та 14 додатків на 132 сторінках. Загальний обсяг 
роботи – 655 сторінок, із них – 408 сторінок основного тексту. Робота містить 
45 таблиць та 6 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із науковими 
програмами, планами, темами; визначено мету, сформульовано гіпотезу, завдання, 
об’єкт та предмет дослідження; обґрунтовано концептуальні, методологічні та 
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теоретичні засади дослідження; окреслено методи дослідження; визначено 
експериментальну базу; розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних 
результатів та подано відомості про впровадження результатів наукового пошуку; 
схарактеризовано особистий внесок автора у роботах, опублікованих у 
співавторстві; подано відомості про апробацію результатів дослідження; окреслено 
структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти» – 
проаналізовано ступінь розробленості проблеми у сучасному науковому дискурсі; 
визначено сутність та змістову характеристику ключових понять дослідження; 
окреслено методологію дослідження теорії і практики професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 

Осмислення економічних трансформаційних перетворень спонукало науковців 
до дослідження інноваційних змін теорії та методики професійної підготовки 
майбутніх економістів. У наукових працях автори схарактеризували різні аспекти 
професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти. На основі 
теоретичного аналізу інтерпретаційних робіт із використанням загальнонаукових 
методів аналізу, синтезу, узагальнення й наукової класифікації виокремлено сім 
умовних груп наукових та методичних праць й проаналізовано хронологічно-
тематичний перелік робіт кожної групи.  

До першої групи наукових розвідок зараховуємо інтерпретаційні роботи з 
проблем підготовки майбутніх фахівців економічного профілю – викладачів 
економіки (О. Калінська, Г. Ковальчук та ін.). Їх аналіз свідчить про обґрунтування 
теоретичних та методичних засад професіоналізації підготовки майбутніх 
викладачів економіки; наукове обґрунтування та експериментальну перевірку 
моделей підготовки здобувачів вищої економічної освіти до викладацької 
діяльності, розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін. 
Однак питання неперервної освіти майбутніх економістів не стали предметом 
наукових розвідок дослідників. 

У другій групі інтерпретаційних робіт із теорії, практики й методики 
професійної підготовки майбутніх економістів досліджено такі проблеми: 
формування компетентностей та професійних якостей майбутніх економістів 
(Є. Іванченко, І. Зарубінська, Л. Потапкіна, О. Самосудова-Грозова, М. Стрельніков, 
С. Тарасова, О. Яковенко та ін.); використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі та формування інформатичної компетентності 
майбутніх економістів (О. Гончарова, Т. Коваль, Т. Поясок, Т. Столяренко, О. Хомік 
та ін.); використання інноваційних форм та методів підготовки майбутніх 
економістів (Ю. Атаманчук, Л. Бондарєва, Т. Качеровська, Г. Ковальчук, 
М. Мартиненко, А. Спіцина та ін.); удосконалення освітнього процесу та 
особливості вивчення навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх 
економістів (Г. Дутка, Н. Замкова, О. Карпова, Н. Лямзіна, О. Максимова, 
Н. Перевознюк, Л. Пуханова, Г. Тимощук, Ю. Ткач та ін.). Навчально-методичні 
посібники та монографічні праці (О. Аксьонова, Є. Бойко, І. Балягіна, М. Богорад, 
Й. Гушулей, І. Ігнатюк, Г. Ковальчук, Ю. Ковбаса, В. Кузьменко, М. Лазарєв, 
М. Левочко, Н. Міценко, О. Набока, І. Найдьонов, В. Сидоренко, Н. Терентьєва, 
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О. Торубара, Л. Федулова, Л. Худолій та ін.) присвячені методиці викладання 
економічних дисциплін у вищій школі. У вказаних вище дослідженнях науковцями 
окреслено особливості застосування навчально-ігрового проєктування, тренінгу, 
технологій інтерактивного, дистанційного навчання тощо у професійній підготовці 
майбутніх економістів. Однак потребують подальшого дослідження проблеми теорії 
і практики професійної підготовки майбутніх економістів в умовах глобальних 
викликів для економіки України; синергії економічної освіти, бізнесу та науки.  

До третьої групи робіт зараховуємо дослідження, присвячені формуванню 
особистості майбутніх економістів та їхньої готовності до професійної діяльності 
(К. Акуленко, Г. Вархолик, Б. Головешко, М. Коростелін, К. Лихачова, 
М. Опольська, В. Орел, Е. Остапенко, Л. Служинська, О. Тинкалюк та ін.). Аналіз 
тематичної спрямованості та змісту інтерпретаційних робіт цієї групи свідчить про 
тенденцію спрямування наукового пошуку на особистісний розвиток – формування 
у професійній підготовці майбутніх економістів гуманістичної спрямованості, 
соціалізації, лідерських якостей, готовності до самореалізації та професійного 
саморозвитку; розвитку компетентностей та професійного мовлення. Отже, у 
роботах третьої групи науковий пошук спрямовано на формування сутнісних 
якостей особистості майбутніх економістів та їхньої готовності до відповідальної 
професійної діяльності. Однак потребують подальшого дослідження питання 
технологічної готовності майбутніх економістів до професійної діяльності; 
характеристики державно-суспільної парадигми неперервності економічної освіти.  

Четвертою групою дослідників запропоновано прогностичні тенденції щодо 
використання зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх економістів 
(О. Алієв, В. Каричковський, О. Мудра, А. Найдьонова, О. Наугольникова, 
В. Третько та ін.). Аналіз змісту їхніх робіт свідчить, що вітчизняними науковцями 
схарактеризовано організаційні, методичні та педагогічні особливості професійної 
підготовки фахівців економічних спеціальностей; акцентовано на конструктивному 
зарубіжному досвіді, базованому на сучасних концептуальних положеннях та 
технологічних моделях забезпечення якості освітньої діяльності. Значимим, на наш 
погляд, є аналіз вітчизняними науковцями зарубіжного досвіду підготовки 
варіативних освітніх програм, розвитку академічної мобільності здобувачів вищої 
освіти, практики діяльності професійних об’єднань, асоціацій, громадських 
організацій та роботодавців з координації практико-орієнтованої професійної 
підготовки майбутніх економістів.  

П’ята група об’єднує роботи щодо забезпечення якості професійної підготовки 
майбутніх економістів (Л. Максимова, К. Хоружий та ін.). У інтерпретаційних 
роботах цієї групи проблеми забезпечення належної якості освітньої діяльності та 
вищої освіти, моніторингу якості професійної підготовки та побудови систем 
управління якістю освіти майбутніх економістів є пріоритетними. Проте, аналіз 
робіт надав підстави для висновку, що в них лише побіжно розглянуто шляхи 
забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів; не приділено 
належної уваги співпраці зі стейкхолдерами як наскрізній ідеї забезпечення якості 
вищої економічної освіти; бракує досліджень розвитку моделей здобуття вищої 
економічної освіти; потребують наукового обґрунтування концептуальні положення 
щодо упровадження нового покоління державних стандартів вищої освіти тощо. 
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До шостої групи зараховуємо праці, присвячені проблемі неперервної 
професійної підготовки майбутніх економістів (В. Зінченко, І. Носач, В. Стасюк та 
ін.). У роботах цієї групи акцентовано на посиленні практики самоосвіти у 
професійній підготовці майбутніх економістів, актуалізації неперервної самоосвіти 
й удосконаленні інноваційних форм та технологій навчання, збільшенні ролі 
самоосвітньої компетентності тощо.     

Сьома група інтерпретаційних робіт характеризує проблему підготовки 
майбутніх економістів у закладах фахової передвищої освіти (Т. Волкодав, 
О. Горицька, О. Саблук та ін.). У роботах цієї групи основні акценти зроблено на 
формуванні у майбутніх молодших спеціалістів готовності до ефективної 
професійної діяльності, систематизовано теоретико-практичні аспекти формування 
професійної, соціальної та інших компетентностей, професійного розвитку 
майбутніх фахівців; обґрунтовано педагогічні умови підвищення ефективності цих 
процесів. Однак поза увагою дослідників залишаються проблеми підготовки 
молодших бакалаврів з економічних спеціальностей; потребують дослідження 
питання розвитку інституційного середовища функціонування закладів фахової 
передвищої освіти, особливості їх інфраструктурного та ресурсного забезпечення. У 
контексті досліджуваної проблеми, актуальним вважаємо осмислення сучасної 
парадигми системи неперервної економічної освіти та розвитку вищої школи в 
умовах трансформації освітнього простору, а також теоретико-практичні аспекти 
наступності та неперервності освітньої системи «університет – підприємство».  

Незважаючи на вагомі досягнення у дослідженні проблеми професійної 
підготовки майбутніх економістів, констатуємо, що практичне застосування 
схарактеризованих вище напрацювань науковців потребує переосмислення. 
Подальшого методологічного обґрунтування та наукового пошуку потребує теорія і 
практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. 

На основі аналізу енциклопедично-довідникових видань, нормативних 
документів, інтерпретаційних праць та публікацій у періодичних виданнях 
висвітлено наукові підходи до визначення понять: «теорія», «практика», 
«неперервна освіта», «професійна підготовка», «майбутні економісти», «система 
неперервної освіти», «роботодавці-стейкхолдери», «професійні компетентності» 
тощо. Це уможливило уточнення ключових понять дослідження.  

Запропоновано авторське трактування поняття «професійна підготовка 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти» як спеціально організованого у 
закладах вищої освіти якісного, цілеспрямованого, багаторівневого, ступеневого, 
заснованого на наступності, базованого на взаємодії з роботодавцями-
стейкхолдерами системного освітнього процесу реалізації освітніх програм 
підготовки майбутніх економістів, спрямованого на досягнення їх цілей та 
програмних результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти з підготовки фахівців, що набули 
високого рівня готовності до розв’язання складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем в економічній сфері; здатних до якісної професійної 
економічної діяльності, неперервної самоосвіти, професійного зростання, 
самовдосконалення і саморозвитку.  



16 
 

Поняття «готовність майбутніх економістів до професійної діяльності у 
системі неперервної освіти» в авторській інтерпретації визначено як інтегративне 
особистісне утворення, що є результатом професійної підготовки у закладах вищої 
освіти й передбачає здатність до ефективної професійної економічної та неперервної 
самоосвітньої діяльності, спрямованої на професійно-особистісний розвиток 
відповідно до особистих потреб та актуальних професійних вимог до фахівців-
економістів.  

Методологічний базис дослідження наукової проблеми теорії і практики 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти 
сформовано сукупністю наукових підходів (системний, діяльнісний, 
компетентнісний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, акмеологічний, 
історико-хронологічний, інформаційно-когнітивний та синергетичний) та принципів 
(об’єктивності, генетичності, розвитку, цілісності, системності, неперервності, 
комплексності, наступності, послідовності й систематичності, науковості).  

У другому розділі – «Організація професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти» – розкрито ґенезу феномену 
неперервної освіти та досліджено еволюцію професійної підготовки майбутніх 
економістів; проаналізовано соціальне замовлення на професійну підготовку 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти; схарактеризовано законодавчо-
нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти та зарубіжний досвід із досліджуваної проблеми. 

Використання методологічного базису та комплексу загальнонаукових та 
спеціально-історичних методів педагогічного дослідження уможливило 
виокремлення критеріїв періодизації розвитку професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти: особливості становлення та розвитку 
вищої економічної освіти під впливом сутнісних рис: технологічного укладу; 
соціально-політичних, суспільно-історичних та економічних детермінант; державної 
освітньої політики; законодавчого та нормативно-правового забезпечення 
професійної підготовки майбутніх економістів; організаційного, теоретичного та 
методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх економістів у закладах 
вищої освіти, що змінювалося кількісно та якісно. 

Визначено основні періоди розвитку професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти: перший період (1805–1905 рр.) – 
організаційний – відбулося зародження вищої економічної освіти у вітчизняних 
університетах; другий (1906–1920 рр.) – становлення професійної економічної 
підготовки у вперше заснованих профільних закладах вищої економічної освіти; 
третій (1921–1990 рр.) – уніфікація професійної підготовки фахівців-економістів у 
системі неперервної освіти (у єдності двох етапів: 1921–1928 рр. та 1929–1990 рр.) –
радянський період, протягом якого кількісних та якісних змін зазнала система вищої 
економічної освіти України; четвертий – модернізаційний період (1991–2014 рр.) – 
соціальне замовленням на підготовку майбутніх економістів в умовах ринкової 
трансформації економіки України; з 2015 р. – п’ятий – сучасний – період 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, який 
триває й до нині.  

Для сучасної професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої 
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освіти України характерною ознакою визначено ступеневість, що передбачає 
набуття відповідної кваліфікації та забезпечення наступності у реалізації освітніх 
програм підготовки здобувачів вищої освіти різних освітніх рівнів: початкового 
(короткого) циклу, першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього 
(доктора філософії) та наукового рівня (доктора наук).  

Виокремлено чинники, що актуалізують тенденцію забезпечення якості 
професійної підготовки конкурентоспроможних майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти, а саме: прискорене оновлення економічних знань, що вимагає 
нових, зокрема міжгалузевих, освітніх програм; необхідність стратегічних змін, 
орієнтованих на підготовку фахівця за дуальною формою навчання, визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті тощо.  

У сучасному суспільстві суттєво змінюються вимоги до професійності 
майбутніх економістів, готовності після завершення закладу вищої освіти 
розпочинати самостійну професійну діяльність. 

Вказані вище факти актуалізували необхідність визначення принципово нових 
стратегічних орієнтирів розвитку системи підготовки майбутніх економістів. При 
цьому враховано низку виокремлених тенденцій, що впливають на сучасну систему 
неперервної економічної освіти, а саме: економічна глобалізація, посилення 
інтеграції економіки України до світового господарства (спричинює суттєві зміни 
змісту і технологій провадження економічної діяльності, а, отже, і вимог до 
підготовки майбутніх економістів); цифровізація економіки (спонукає «розмивання» 
географічних та фізичних кордонів, кардинальні зміни процесу комунікації у цій 
сфері діяльності; визначає пріоритети компетентнісно-орієнтованого навчання у 
підготовці майбутніх економістів, зміщення акценту на ті компетентності, які 
дозволяють успішно виконувати професійні завдання в інформаційному середовищі, 
яке активно розвивається); зростання віртуальної і реальної мобільності майбутніх 
економістів (зумовлює підвищення попиту на фахівців, які здатні швидко 
адаптуватися до швидко змінюваних та невизначених умов сучасного виробництва); 
перехід економіки України на інноваційну модель розвитку (підвищує потребу у 
майбутніх економістах, які мають інноваційний тип мислення та виявляють 
інноваційну активність). Зазначено, що головним результатом професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти повинна стати 
особистість, здатна до ефективної самореалізації в змінюваному професійному 
середовищі, вмотивована до неперервної самоосвіти та професійного саморозвитку і 
самореалізації. 

Констатовано, що соціальне замовлення є основоположним чинником у 
професійній підготовці майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Нині на 
зміну традиційній системі вищої освіти приходить нова цивілізаційна епоха, що 
передбачає неперервну професійну освіту та самоосвіту, а, у контексті реалій 
сьогодення, це детермінує процес переходу до загальної неперервної професійної 
освіти та самоосвіти. Наголошено, що економічні професії входять до групи 
професій, котрі є пріоритетними у вирішенні цього стратегічного завдання. В 
економічний галузі найвиразніше прослідковується необхідність оновлення знань, 
отримання допоміжних умінь та навичок, набуття компетентностей (зокрема у 
неформальній та інформальній освіті). Таким чином, фахівці-економісти, за 
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необхідності або зі зміною умов трудової діяльності, повинні проходити додаткове 
навчання, забезпечуючи важливі економічні та стратегічні показники фірм, 
організацій, підприємств різних форм власності та підпорядкування.  

Трансформація соціальних вимог до професії економіста спонукала до 
пошуків нових форм професійної підготовки майбутніх фахівців, узгодила 
внутрішньогалузеву диференціацію освітніх програм, сприяла удосконаленню форм 
та методів неперервної професійної самоосвіти (стажування та підвищення 
кваліфікації, масові відкриті онлайн-курси економічного спрямування, діяльність 
громадських та професійних об’єднань тощо). Отже, актуалізовано необхідність 
інтегрування формальної, неформальної та інформальної освіти майбутніх 
економістів. 

На основі аналізу зарубіжного досвіду констатовано, що розвиток професійної 
підготовки майбутніх економістів здійснюється з урахуванням соціального, 
економічного і культурного минулого, а трансфер концепцій розвитку вищої 
економічної освіти з однієї країни в іншу – неможливий. Зроблено висновок, що 
вища професійна економічна освіта повинна бути адаптована до специфічних умов, 
конкретних економічних та соціальних вимог кожної країни, а також до їх 
менталітету; вектор розвитку сучасної вітчизняної системи професійної підготовки 
майбутніх економістів має розвиватися у контексті загальносвітових тенденцій.  

Визначено такі шляхи упровадження конструктивного зарубіжного досвіду 
професійної підготовки майбутніх економістів: неперервне підвищення рівня 
професійної компетентності викладачів (сприятиме удосконаленню внутрішньої 
конфігурації освітнього процесу та забезпечуватиме формування індивідуальних 
освітніх траєкторій за рахунок вибору майбутніми економістами нових вибіркових 
курсів та практикумів тощо); активне звернення та упровадження прогресивної 
зарубіжної практики організації освітнього процесу; зміцнення нового теоретичного 
фундаменту вищої економічної освіти, прискорена модернізація в ньому блоку 
економічної теорії – пріоритету належного рівня підготовки викладачів; 
використання можливостей неформальної та інформальної освіти; оптимізація 
співвідношення між аудиторним навчальним навантаженням та самостійною 
роботою здобувачів вищої освіти, з урахуванням технічного оснащення, 
підготовленості й мотивації майбутніх економістів до здобуття якісної освіти. 

У третьому розділі – «Діагностика стану професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти» – проаналізовано стан 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти; 
схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх економістів на 
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у системі 
неперервної освіти; уточнено критерії, рівні та показники готовності майбутніх 
економістів до професійної діяльності у системі неперервної освіти; 
продіагностовано рівень готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти.  

Проведений аналіз стану професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти дозволив констатувати суттєву трансформацію 
психології учасників освітнього процесу, усвідомлення та рефлексії ними як 
необхідності назрілих змін, так і труднощів, що виникають на шляху вдосконалення 
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професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
Аналіз навчальних планів підготовки майбутніх економістів у закладах вищої 

освіти, надав підстави для висновку, що особливості змісту їхньої професійної 
підготовки залежать від типу освітньої програми (освітньо-професійна, освітньо-
наукова); терміну навчання та кількості кредитів; форми здобуття освіти 
(узгодження годин аудиторних занять та самостійної роботи); критеріїв відбору на 
програму (наприклад, наявність базової вищої освіти зі спеціальності); особливостей 
реалізації програми закладом вищої освіти (міждисциплінарна, інтегрована, 
внутрішня та зовнішня академічна мобільність).  

Акцентовано на потребі практико-орієнтованого навчання як основи 
формування професійно і соціально значущих компетентностей майбутніх 
економістів. До основних переваг упровадження засад практико-орієнтованого 
навчання як виду партнерської взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців-
стейкхолдерів зараховано такі: необхідність та доцільність використання кадрових, 
матеріально-технічних, інформаційних ресурсів роботодавців-стейкхолдерів для 
повноцінної та якісної реалізації освітніх програм; можливість закладу вищої освіти 
підвищити свою конкурентоспроможність, враховувати вимоги ринку праці та 
перспективи розвитку галузей економіки, гарантувати працевлаштування 
випускників-економістів. Акцентовано, що підготовка сучасного фахівця-
економіста неможлива без постійного коригування освітніх програм, навчальних 
планів та освітніх компонентів з урахуванням вимог потенційних роботодавців. 

Криза знаннєвої парадигми, реалізація компетентнісного підходу 
детермінувала переорієнтацію викладачів закладів вищої освіти на пошук та 
апробацію нових підходів до традиційних та інноваційних технологій навчання. Як 
підтвердили результати пілотажного дослідження, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники закладів вищої освіти консервативніше, обережно і зважено 
ставляться до співвідношення апробованих (традиційних) та новітніх форм і методів 
навчання; продовжують досить високо оцінювати ефективність традиційних форм 
організації навчання майбутніх економістів.  

На основі теоретичного аналізу наукових праць та узагальнення результатів 
пілотажного дослідження уточнено такі основні взаємозалежні та взаємозумовлені 
критерії готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі 
неперервної освіти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, операційно-
діяльнісний, особистісно-рефлексійний. Показниками мотиваційно-ціннісного 
критерію є: мотивація до навчання; мотиваційна установка на професійну 
діяльність; стійкість інтересу до майбутньої професії; усвідомлення потреби 
сформованості готовності до професійної діяльності, самоосвіти, саморозвитку та 
самовдосконалення; когнітивно-інформаційного – темп виконання завдань, якість 
виконання завдань, усвідомленість виконання завдань, уміння набувати знання 
самостійно, уміння оперувати економічними знаннями і вміннями при вивченні 
дисциплін фахової підготовки; операційно-діяльнісного – здатність використовувати 
набуті знання та уміння у вирішенні питань повсякденного життя та майбутньої 
професійної діяльності: перенесення набутих знань і умінь, навичок та 
компетентностей у практику професійної діяльності; якість виконання професійних 
операцій; професійна мобільність; особистісно-рефлексійного – здатність до 
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самооцінювання та оцінювання власної діяльності: комунікабельність, емоційна 
врівноваженість, уміння вирішувати конфлікти, командоутворення, рефлексійність. 

На основі уточнення критеріїв, схарактеризовано високий, достатній та 
початковий рівні готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у 
системі неперервної освіти.  

Для визначення рівня готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти проведено констатувальний етап 
педагогічного експерименту. У дослідженні брали участь 910 осіб, із них 
контрольна група – 256 осіб, експериментальна 1 (здобувачі вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня) – 305 осіб; експериментальна 2 (здобувачі вищої освіти 
другого (магістерського) рівня) – 278 осіб, 59 викладачів закладів вищої освіти та 
12 представників підприємств роботодавців-стейкхолдерів. 

Відповідно до критеріїв і показників готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності розроблено діагностичну методику визначення рівнів її 
сформованості. З-поміж них: мотивація професійної діяльності (методика К. Замфір 
у модифікації А. Реана); ціннісні орієнтації (методика М. Рокича); діагностика рівня 
саморозвитку в професійній діяльності (методика Л. Бережнової); проєктивні 
методики Е. Соколової; методика визначення рівня готовності студентів до 
виконання самостійної роботи (С. Пакуліної); опитувальник «Якорі кар’єри» 
(методика Е. Шейна); діагностика комунікативної соціальної компетентності 
(методика М. Фетискіна, В. Козлова, Г. Мануйлова); особистісний опитувальник 
Г. Айзенка; тест «11 особистісних факторів» визначення емоційної врівноваженості 
(О. Бардіна, Т. Преснова); визначення рівня конфліктостійкості (методика 
М. Фетискіна, В. Козлова, Г. Мануйлова); експрес-діагностика організаторських 
якостей (методика М. Фетискіна, В. Козлова, Г. Мануйлова), методика визначення 
індивідуальної рефлексійності (А. Карпова) та ін.; авторські анкети, тести, 
питальники.  

За результатами констатувального експерименту визначено рівні готовності 
майбутніх економістів до професійної діяльності, відповідно до яких у здобувачів 
контрольної (КГ) і експериментальних (ЕГ 1, ЕГ 2) груп зафіксовано переважно 
початковий рівень готовності до професійної діяльності (55,08 % – КГ; 54,76 % – 
ЕГ 1; 54,32 % – ЕГ 2). Статистичне опрацювання отриманих даних дозволило 
довести однорідність контрольної й експериментальної вибірок.  

Недоліками такого рівня визначено: брак сформованості у майбутніх 
економістів зовнішньої позитивної мотивації та усвідомлення ними потреби 
готовності до професійної діяльності; поінформованості про розвиток рефлексійної 
культури; невміння здобувачів вищої освіти застосовувати набуті знання, уміння, 
навички та компетентності у практиці професійної економічної діяльності; не 
сформованість здатності до самоосвіти та саморозвитку, прояву організаторських та 
лідерських якостей, управління емоційною врівноваженістю. Причинами цього є: 
відсутність цілеспрямованого формування готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності; недооцінення потреби активізації в освітньому процесі 
партнерської взаємодії майбутніх економістів, закладів вищої освіти та 
роботодавців-стейкхолдерів; брак методичного забезпечення викладачів, задіяних у 
процесі професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
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Результати констатувального експерименту уможливили виокремлення 
проблемних аспектів, які потребують покращення, а саме: ширше залучати до 
викладання у закладах вищої освіти фахівців-практиків та роботодавців; своєчасно 
оновлювати інформаційне, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; 
узгодити зміст освітніх програм та навчальних планів із потребами майбутньої 
професійної діяльності; використовувати інноваційні форми, методи, засоби та 
технології навчання тощо.  

У четвертому розділі – «Педагогічна система професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти» – обґрунтовано концепцію, 
модель, педагогічну систему професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти; розроблено організаційно-педагогічний супровід та 
дидактичне забезпечення педагогічної системи професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. 

Розроблена концепція є методологічною основою та стратегічним орієнтиром 
удосконалення професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. Вона базована на виокремлених тенденціях професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти у різні історичні періоди; 
теоретико-методологічних, соціально-історичних економічних і професійних 
передумовах та ураховує такі пріоритетні напрями її модернізації: актуалізація 
неперервності та наступності професійної підготовки майбутніх економістів, 
спрямованість на їхній неперервний професійний та особистісний розвиток; 
оновлення змісту та оптимізація форм, методів та засобів освітнього процесу 
професійної підготовки майбутніх економістів (зумовлене процесом глобалізації, 
побудовою суспільства знань, постіндустріальною – інформаційно-технологічною 
епохою тощо); набуття компетентностей для забезпечення їхньої ефективної 
професійної діяльності; інтеграція традиційних та інноваційних технологій 
навчання, які доповнюють і збагачують один одного у процесі професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

Мета концепції – теоретико-методологічне обґрунтування та організаційно-
методичне забезпечення модернізації професійної підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти. Концепція відображає ідею модернізації (осучаснення, 
удосконалення) професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти в невизначених та швидко змінюваних умовах професійної 
діяльності, потребах особистості майбутніх економістів, держави та суспільства, що 
постійно зростають.  

У структурі концепції виокремлено такі складники: понятійно-категорійний, 
законодавчо-нормативний, теоретичний, методологічний, організаційно-
педагогічний та критеріально-діагностичний, що забезпечують її цілісність і 
функціональність. Понятійно-категорійний складник охоплює ключові поняття 
дослідження теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти. Законодавчо-нормативний складник акцентує на 
Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах вищої освіти з 
економічних спеціальностей, освітніх програмах закладів вищої освіти тощо, які й 
визначають доцільність удосконалення професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. Теоретичний складник ураховує 
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результати наукових досліджень концептуальних засад неперервної освіти та 
побудови суспільства знань, компетентнісного підходу у професійній підготовці 
фахівців, розвитку професійної підготовки майбутніх економістів, моделювання 
педагогічних систем тощо. Методологічний складник охоплює процесуальну основу 
професійної підготовки майбутніх економістів в системі неперервної освіти, 
зумовлену соціально-історичною, економічно-антропологічною та економічно-
освітньою єдністю й інтеграцією взаємозв’язаних та взаємодоповнювальних основ – 
методологічної (системний та діяльнісний підходи) та результат-орієнтованої 
(особистісно-орієнтований, технологічний, компетентнісний, аксіологічний, 
акмеологічний, інформаційно-когнітивний та синергетичний підходи) – наукових 
основ обґрунтування концептуальних положень.  

Концепція реалізована через сукупність загальнопедагогічних принципів 
(об’єктивності, генетичності, розвитку, цілісності, системності, неперервності, 
комплексності, наступності, послідовності й систематичності, науковості) та 
специфічно-професійних принципів, що відображають особливості сучасної 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти: 
пріоритету внутрішніх мотивів у навчанні; особистісної спрямованості навчання; 
спрямованості вищої економічної освіти на цілісне формування і розвиток 
особистості майбутніх економістів; формування узагальнених знань і способів 
діяльності у відповідності змісту їхньої професійної підготовки до сучасних 
тенденцій розвитку науки, виробництва та технологій; узгодженості застосування 
різних форм організації та здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти; 
ефективності та продуктивності застосування сучасних технологій навчання на 
різних рівнях професійної підготовки майбутніх економістів; 
конкурентоспроможності; індивідуального зворотного зв’язку; урахування вимог 
роботодавців-стейкхолдерів при формуванні освітніх програм та наступності вимог 
закладу вищої освіти і роботодавців-стейкхолдерів; змагальності; моніторингу 
навчальних і професійних досягнень; рефлексійності. Організаційно-педагогічний – 
основоположний складник – зумовлює розроблення та обґрунтування педагогічної 
системи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти 
як механізму реалізації концепції в освітній практиці. Критеріально-діагностичний 
складник уможливлює визначення рівнів готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності. 

Очікуваним результатом реалізації концепції професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти є їхня готовність до професійної 
діяльності та неперервної самоосвіти, самовдосконалення і саморозвитку впродовж 
життя. Вона передбачає професійну ефективність – самостійну компетентну 
професійну діяльність майбутніх економістів за спеціальністю відповідно до  
кваліфікації, здатність випереджувати чинну затребуваність знань, реалізовувати 
набуті компетентності та освітній потенціал; особисту успішність – ефективну 
соціалізацію, здатність вибудовувати перспективи свого особистісно-професійного 
розвитку; конкурентоспроможність – адекватність вимогам участі у конкурсному 
відборі на ринку праці. 

Концепція закладена в основу педагогічної системи професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти, виступає орієнтиром для всіх 
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суб’єктів взаємодії: майбутніх економістів, представників закладу вищої освіти 
(викладачів та адміністративного складу), роботодавців-стейкхолдерів та держави. 

Педагогічна система професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти охоплює змістовий, технологічний та організаційний 
компоненти, відображає та забезпечує їх взаємозв’язки. 

Змістовий компонент передбачає оновлення змісту професійної підготовки 
майбутніх економістів, відповідає набуттю компетентностей майбутніми 
економістами на відповідному рівні у системі неперервної освіти, охоплює 
неперервність, наступність навчання; зорієнтовує не стільки на передачу знань, що 
постійно застарівають, скільки на оволодіння компетентностями, що дозволяють, 
мірою необхідності, здобувати знання самостійно; неперервне набуття додаткових 
знань упродовж професійної діяльності.  

Технологічний компонент охоплює організаційні форми, методи, засоби та 
технології навчання, що сприяють досягненню готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти. Він передбачає оптимізацію 
форм, методів, засобів та технологій (інтерактивна, кейсова, тренінгова, коучинг, 
проєктна тощо) навчання, доцільність яких визначається особливостями 
професійної діяльності майбутніх економістів у сучасних умовах.  

Організаційний компонент охоплює сукупність взаємозв’язків між 
учасниками суб’єкт-суб’єктної взаємодії у професійній підготовці майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти та передбачає максимальне використання 
наявних на інституційному рівні ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, 
фінансових, інформаційних тощо) модернізації професійної підготовки майбутніх 
економістів. 

Особливостями педагогічної системи професійної підготовки майбутніх 
економістів визначено випереджувальний характер змісту та цілеспрямованості 
освітнього процесу у багаторівневій системі неперервної освіти; гнучкість і 
різноманіття використовуваних організаційних форм, методів, засобів та технологій 
навчання; цілісність та відкритість педагогічної системи щодо подальшого розвитку 
і самовдосконалення. 

Розроблена педагогічна система професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти охоплює внутрішню організацію 
досліджуваного процесу та зовнішню, формальну сторону його організації й 
управління ним, а також взаємозв’язки та взаємозалежності її компонентів. 

Для реалізації педагогічної системи теоретично обґрунтовано та розроблено 
модель професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, 
що складається з цільового, концептуального, змістово-процесуального та 
діагностично-результативного блоків (рис. 1). 

Цільовий блок відповідно до соціального замовлення визначає мету 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти та 
організаційно-педагогічний супровід, необхідний для підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти і 
формування відповідної готовності.  
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Рис. 1. Модель професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти 
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У рамках цього блоку реалізуються цілепокладальна та мотиваційна функції. 
Концептуальний блок передбачає сукупність теоретико-методологічних 

підходів та загальнопедагогічних і специфічно-професійних принципів реалізації 
концепції професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. У рамках цього блоку реалізується методологічна функція. 

Змістово-процесуальний блок відображає структуру педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти, а саме: 
охоплює змістове (зміст професійної підготовки майбутніх економістів), 
процесуальне (форми, методи, засоби та технології) та організаційне (організаційно-
педагогічний супровід) наповнення освітнього процесу професійної підготовки 
майбутніх економістів у закладах вищої освіти. Функціями змістово-процесуального 
блоку моделі виступають: організаційно-управлінська, регламентаційна та 
дидактична.  

Діагностично-результативний блок включає оцінку і визначення фактичного 
рівня готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі 
неперервної освіти. У рамках діагностично-результативного блоку реалізуються 
діагностична, контрольна, аналітична та рефлексійна функції.  

Організаційно-педагогічний супровід реалізації педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти 
охоплює: психолого-педагогічне («Програма цілеспрямованого формування 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності» для орієнтування 
майбутніх економістів на професійну економічну діяльність як соціально зумовлену, 
що потребує неперервного формування ціннісного ставлення та мотивації до 
майбутньої професійної економічної діяльності, неперервної самоосвіти, 
самовдосконалення і саморозвитку впродовж життя) та організаційно-методичне 
забезпечення (активізація в освітньому процесі партнерської взаємодії майбутніх 
економістів, закладів вищої освіти та роботодавців-стейкхолдерів; методична 
підготовка викладачів до цілеспрямованого формування готовності майбутніх 
економістів до професійної діяльності у системі неперервної освіти).  

Невід’ємним конструктом реалізації педагогічної системи професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти є дидактичне 
забезпечення, що передбачає оновлення змісту та оптимізацію форм, методів, 
засобів та технологій навчання. 

У п’ятому розділі – «Експериментальна перевірка педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти» – 
визначено та впроваджено програму експериментальної роботи; проаналізовано 
ефективність педагогічної системи професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти.  

Формувальний етап експерименту передбачав перевірку гіпотези, 
концептуальних положень, упровадження педагогічної системи професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти з використанням 
відповідного організаційно-педагогічного супроводу та дидактичного забезпечення; 
аналіз його результатів. Комплекс підходів зумовив визначення організаційних і 
методичних заходів, спрямованих на цілеспрямоване формування готовності 
майбутніх економістів до професійної діяльності у системі неперервної освіти.  
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В основу експериментальної програми професійної підготовки майбутніх 
економістів і цілеспрямованого формування їхньої готовності до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти покладено сукупність етапів реалізації 
педагогічної системи, що передбачала комплексне впровадження організаційно-
педагогічного супроводу та дидактичного забезпечення, і послідовно розгорталася у 
такій послідовності: концептуально-цільовий, організаційно-діяльнісний і 
рефлексивно-результативний.  

Окреслені етапи мали розбіжності в змістовому наповненні, специфіці 
зумовленої ними діяльності, методах її реалізації.  

На концептуально-цільовому етапі реалізовано низку заходів: організовано 
цілеспрямовану партнерську взаємодію між адміністративним та викладацьким 
складом, задіяним у професійній підготовці майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти, майбутніми економістами і роботодавцями-стейкхолдерами; 
з’ясовано соціальне замовлення та потреби роботодавців-стейкхолдерів у 
професійній підготовці кваліфікованих економічних кадрів. На цьому етапі 
здійснено посилення партнерської взаємодії здобувачів вищої освіти, закладів вищої 
освіти та роботодавців-стейкхолдерів у професійній підготовці майбутніх 
економістів. 

На організаційно-діяльнісному етапі реалізовано та апробовано у закладах 
вищої освіти розроблене дидактичне забезпечення (оновлення змісту та оптимізація 
форм, методів, засобів та технологій навчання) та організаційно-педагогічний 
супровід: психолого-педагогічне («Програма цілеспрямованого формування 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності») та організаційно-
методичне забезпечення (методична підготовка викладачів до цілеспрямованого 
формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі 
неперервної освіти) педагогічної системи професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. 

На цьому етапі використано такі форми організації освітнього процесу 
професійної підготовки майбутніх економістів: лекції-візуалізації, проблемні лекції, 
бінарні лекції, лекції з наперед запланованими помилками, лекції-конференції; 
практичні та семінарські заняття; самостійну роботу; виробничу практику. 
Оптимізацію навчання майбутніх економістів забезпечено використанням методів 
(проєктів, створення ситуації успіху, «візії майбутнього», «мозкового штурму», 
робота в групах тощо) та технологій (ігрового, проєктного, проблемного, 
ситуаційного, «перевернутого», інтерактивного навчання, коучингу тощо).  

Варіювання доцільності застосування технології проєктного навчання у 
професійній підготовці майбутніх економістів є значним, як у рамках окремих 
навчальних дисциплін, так і в позааудиторній роботі: підготовка індивідуальних та 
групових міждисциплінарних навчальних проєктів, підготовка проєктів до участі у 
конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді тощо.  

Оновлено зміст навчальних дисциплін «Економічна теорія» (теми «Аграрні 
відносини: уроки минулого, перспективи майбутнього», «Продовольча безпека та 
земельна реформа: Україна і світ»); «Політекономія» (теми «Економічна система: 
сутність, методологічні засади, закони розвитку», «Відносини власності»); «Історія 
економіки та економічної думки» (теми «Новітні теорії та концепції лауреатів 
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Нобелівської премії з економіки», «Історія української економіки в особах», 
«Вітчизняні економісти доби «розстріляного відродження»: реабілітовані історією»), 
«Міжнародна економіка» (теми «Глобалізація економічного розвитку» та 
«Інтеграція України у світову економіку») та ін. для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Оновлено зміст навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх 
економістів на другому (магістерському) рівні вищої освіти, зокрема навчальної 
дисципліни «Менеджмент організацій», яку доповнено темами «Психологічні 
методи управління», «Я – лідер» з використанням тренінгових занять, спрямованих 
на формування здатності майбутніх економістів працювати в команді, лідерських 
якостей та їх демонстрації у процесі управління людьми. Програму навчальної 
дисципліни «Методика викладання економіки» доповнено змістовим модулем 
«Методика викладання і навчання у вищій школі в умовах модернізації професійної 
підготовки майбутніх економістів», що охоплює теми «Освітнє законодавство у 
сфері вищої освіти», «Сутність викладання на засадах лідерства. Методи 
студентоцентрованого навчання та викладання», «Освітній процес у закладах вищої 
освіти: імператив якості» тощо.  

На цьому етапі упроваджено Програму цілеспрямованого формування 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності та здійснено неперервне 
формування ціннісного ставлення та мотивації майбутніх економістів до майбутньої 
професійної економічної діяльності, професійного зростання, самовдосконалення і 
саморозвитку впродовж життя.  

Для методичної підготовки викладачів до цілеспрямованого формування 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі неперервної 
освіти проведено науково-методичні семінари щодо застосування інноваційних 
технологій навчання; оновлення змісту і методичного забезпечення навчальних 
дисциплін на основі наступності формування загальних та професійних 
компетентностей майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

На рефлексивно-результативному етапі організовано практичні заняття, 
самостійну роботу, виробничу практику з використанням такого технологічного 
інструментарію: портфоліо, міждисциплінарні проєкти, взаєморефлексію, 
консультування тощо. Зокрема практика застосування наскрізних 
міждисциплінарних проєктів дозволила модернізувати професійну підготовку 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти завдяки ідентифікації із 
професійною галуззю та включенню їх до професійної економічної діяльності, 
командоутворенню, креативності та набуттю нових знань, умінь, компетентностей, 
досвіду діяльності за фахом.  

На цьому етапі забезпечено рефлексію майбутніми економістами та 
викладачами процесу та результатів професійної підготовки у системі неперервної 
освіти. 

На кожному етапі передбачено аналітичний блок з функцією зворотного 
зв’язку, яку реалізовано у формі безпосереднього отримання інформації від всіх 
учасників освітнього процесу.  

Динаміку рівнів готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у 
системі неперервної освіти показано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Динаміка рівнів готовності майбутніх економістів до професійної діяльності 

у системі неперервної освіти  
(за результатами констатувального та формувального етапів експерименту) 

Групи Рівні 
 

  Етапи 

Високий 
 

Достатній 
 

Початковий 
 

КГ констатувальний 12 (4,69 %) 103 (40,23 %) 141 (55,08 %) 
формувальний  16 (6,25 %) 113 (44,14 %) 127 (49,61 %) 

динаміка +1,56 + 3,91 -5,47 
ЕГ 1 констатувальний 14 (4,59 %) 124 (40,65 %) 167 (54,76 %) 

формувальний  52 (17,05 %) 184 (60,33 %) 69 (22,62 %) 
динаміка +12,46% +19,68 -32,14 

ЕГ 2 констатувальний 16 (5,76 %) 111 (39,92 %) 151 (54,32 %) 
формувальний  56 (20,14) 164 (58,99 %) 58 (20,87 %) 

динаміка +14,38 +19,07 -33,45 
Порівняльна характеристика результатів розподілу контрольної та 

експериментальної груп за рівнями готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності у системі неперервної освіти, порівняно з констатувальним етапом, 
засвідчила позитивні зміни в експериментальних групах на відміну від контрольної, 
де відбулися несуттєві позитивні зрушення. Внаслідок проведення педагогічного 
експерименту готовність майбутніх економістів до професійної діяльності у системі 
неперервної освіти на високому рівні зросла в експериментальних групах на 12,46 % 
(ЕГ 1) та 14,38 % (ЕГ 2), на достатньому – 19,68 % (ЕГ 1) та 19,07 % (ЕГ 2), на 
початковому рівні зменшилась на 32,14% (ЕГ 1) та 33,45 % (ЕГ 2), у контрольній – 
зросла на 1,56 % за високим рівнем і 3,91 % – достатнім, зменшилася на 5,47% – за 
низьким, що пояснюється ефективністю впровадження розробленої педагогічної 
системи у експериментальних групах. 

Для обробки та визначення статистичної достовірності результатів 
експериментальної роботи використано методи математичної статистики 
(обчислення відсоткових співвідношень, непараметричний критерій Пірсона χ2). 

Результати дослідження вказують на те, що між рівнями готовності майбутніх 
економістів до професійної діяльності у системі неперервної освіти на 
формувальному етапі у ЕГ та КГ зафіксовано суттєву різницю. Це свідчить про 
позитивні зміни в рівнях її сформованості у майбутніх економістів ЕГ.  

Отже, результати проведеної експериментальної роботи засвідчують значимий 
вплив педагогічної системи на рівень готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти, що дає підстави вважати 
гіпотезу доведеною. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації окреслено результати вирішення проблеми професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, що дозволило 
обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити теоретико-методичні та 
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організаційно-практичні засади професійної підготовки майбутніх економістів у 
системі неперервної освіти. 

Узагальнення результатів наукового пошуку надало підстави для 
аргументованих висновків: 

1. На основі теоретичного аналізу інтерпретаційних робіт із використанням 
загальнонаукових методів аналізу, синтезу, узагальнення й наукової класифікації 
виокремлено сім умовних груп праць (підготовка майбутніх фахівців економічного 
профілю – викладачів економіки; питання теорії, практики і методики професійної 
підготовки майбутніх економістів; формування особистості майбутніх економістів 
та їхньої готовності до професійної діяльності; прогностичні тенденції щодо 
використання зарубіжного досвіду; забезпечення якості професійної підготовки 
майбутніх економістів; неперервна професійна підготовка майбутніх економістів та 
підготовка у закладах фахової передвищої освіти) й проаналізовано хронологічно-
тематичний перелік робіт кожної групи. На основі їх аналізу встановлено, що, попри 
значну кількість досліджень, питання професійної підготовки майбутніх економістів 
у системі неперервної освіти ще не достатньо опрацьовані в педагогічних розвідках.  

Аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження дозволив уточнити 
сутність ключових понять: «неперервна освіта», «система неперервної освіти», 
«професійна підготовка», «роботодавець-стейкхолдер», «професійна підготовка 
майбутніх економістів» та ін.  

Запропоновано інтерпретацію поняття «професійна підготовка майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти» як спеціально організованого у закладах 
вищої освіти якісного, цілеспрямованого, багаторівневого, ступеневого, заснованого 
на наступності, базованого на взаємодії з роботодавцями-стейкхолдерами 
системного освітнього процесу реалізації освітніх програм підготовки майбутніх 
економістів, спрямованого на досягнення їх цілей та програмних результатів 
навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти з підготовки фахівців, що набули високого рівня готовності до 
розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем в економічній 
сфері; здатних до якісної професійної економічної діяльності, неперервної 
самоосвіти, професійного зростання, самовдосконалення і саморозвитку.  

Поняття «готовність майбутніх економістів до професійної діяльності у 
системі неперервної освіти» уточнено й визначено як інтегративне особистісне 
утворення, що є результатом професійної підготовки у закладах вищої освіти й 
передбачає здатність до ефективної професійної економічної та неперервної 
самоосвітньої діяльності, спрямованої на професійно-особистісний розвиток 
відповідно до особистих потреб та актуальних професійних вимог до фахівців-
економістів.  

2. Обґрунтовано методологію дослідження, яка включає сукупність наукових 
підходів (системного, діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, 
аксіологічного, акмеологічного, історико-хронологічного, інформаційно-
когнітивного та синергетичного); принципів (загальнопедагогічних: об’єктивності, 
генетичності, розвитку, цілісності, системності, неперервності, комплексності, 
наступності, послідовності й систематичності, науковості та специфічно-
професійних: пріоритету внутрішніх мотивів у навчанні; особистісної спрямованості 
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навчання; спрямованості професійної підготовки на цілісне формування і розвиток 
особистості майбутніх економістів; формування узагальнених знань і способів 
діяльності; проблемності змісту освіти; професійної спрямованості; відповідності 
змісту професійної підготовки майбутніх економістів до сучасних тенденцій 
розвитку науки, виробництва та технологій; конкурентоспроможності; 
індивідуального зворотного зв’язку; урахування вимог роботодавців-стейкхолдерів 
при формуванні освітніх програм та наступності вимог закладу вищої освіти і 
роботодавців-стейкхолдерів; змагальності; моніторингу навчальних і професійних 
досягнень майбутніх економістів; рефлексійності).  

3. На основі критеріїв (особливості становлення та розвитку вищої 
економічної освіти під впливом сутнісних рис (технологічного укладу; соціально-
політичних, суспільно-історичних та економічних детермінант; державної освітньої 
політики); законодавче та нормативно-правове забезпечення професійної підготовки 
майбутніх економістів; організаційне, теоретичне та методичне забезпечення 
професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти, що 
змінювалося кількісно та якісно) визначено та обґрунтовано періодизацію ґенези 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 

У перший період (1805–1905 рр.) – організаційний – відбулося зародження 
вищої економічної освіти у вітчизняних університетах; становлення та розвиток 
викладання економічних дисциплін; заснування наукових економічних шкіл, 
трансформація змісту економічної освіти під впливом соціально-політичних, 
суспільно-історичних та економічних детермінант. Тенденціями другого періоду 
(1906–1920 рр.) було становлення професійної економічної підготовки у вперше 
заснованих профільних закладах вищої економічної освіти; розвиток теоретичних та 
практичних засад, методики викладання економічних дисциплін; трансформування 
змісту вищої економічної освіти під впливом політичних, соціальних, культурно-
історичних та економічних чинників; кардинальні зміни у законодавчо-
нормативному регулюванні професійної економічної підготовки; значущість внеску 
українських науковців у розвиток вітчизняної та світової економічної думки. 
Тенденціями третього радянського періоду (1921–1990 рр.) визначено інтенсивний 
розвиток професійної економічної підготовки у галузевих та різнопрофільних 
закладах вищої освіти; розвиток теоретичних та практичних засад викладання 
економічних дисциплін, що відбувалося на тлі заіделогізованості, підпорядкування 
політичним настановам. Четвертий – модернізаційний період (1991–2014 рр.) – 
характеризувався масовізацією вищої економічної освіти; розширенням спектру 
спеціальностей економічного спрямування; активним дослідженням та 
використанням зарубіжного досвіду в економічній сфері; трансформуванням 
державних стандартів вищої економічної освіти та зміною її концептуальних засад; 
переходом від знаннєвої до компетентнісної парадигми у фаховій підготовці 
майбутніх економістів тощо. З 2015 р. розпочався п’ятий – сучасний – період 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, який 
триває й до нині.  

4. З’ясовано стан професійної підготовки майбутніх економістів у системі 
неперервної освіти. Аналіз навчальних планів підготовки майбутніх економістів у 
закладах вищої освіти, надав підстави для висновку, що особливості змісту їхньої 
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професійної підготовки залежать від типу освітньої програми; терміну навчання та 
кількості кредитів; форми здобуття освіти; критеріїв відбору на освітню програму; 
особливостей реалізації освітньої програми закладом вищої освіти тощо.  

Виявлено недоліки освітньої практики професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти: брак залучення до освітнього процесу 
(викладання, керівництва практичною підготовкою тощо) фахівців-практиків та 
роботодавців-стейкхолдерів; інертність викладачів та несистемність підвищення 
їхньої викладацької майстерності щодо упровадження інноваційних форм, методів, 
засобів та технологій навчання; брак мотивації та усвідомлення майбутніми 
економістами потреби готовності до професійної діяльності; несистематичність і 
відсутність цілеспрямованого формування готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти.  

5. Уточнено основні взаємозалежні та взаємообумовлені критерії та показники 
готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у системі неперервної 
освіти: мотиваційно-ціннісного (мотивація до навчання; мотиваційна установка на 
професійну діяльність; стійкість інтересу до майбутньої професії; усвідомлення 
потреби сформованості готовності до професійної діяльності, самоосвіти, 
саморозвитку та самовдосконалення); когнітивно-інформаційного (темп виконання 
завдань, якість виконання завдань, усвідомленість виконання завдань, уміння 
набувати знання самостійно, уміння оперувати економічними знаннями і вміннями 
при вивченні дисциплін фахової підготовки), операційно-діяльнісного (здатність 
використовувати набуті знання та уміння у вирішенні питань повсякденного життя 
та майбутньої професійної діяльності: перенесення набутих знань і умінь, навичок 
та компетентностей у практику професійної діяльності; якість виконання 
професійних операцій; професійна мобільність), особистісно-рефлексійного 
(здатність до самооцінювання та оцінювання власної діяльності: комунікабельність, 
емоційна врівноваженість, уміння вирішувати конфлікти, командоутворення, 
рефлексійність). 

На основі уточнення критеріїв, схарактеризовано високий, достатній, 
початковий рівні готовності майбутніх економістів до професійної діяльності у 
системі неперервної освіти.  

Проведено констатувальний етап педагогічного експерименту, що показав 
переважання початкового рівня готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності. За його результатами виявлено брак сформованості зовнішньої 
позитивної мотивації та усвідомлення потреби готовності до професійної діяльності; 
поінформованості про розвиток рефлексійної культури; невміння здобувачів вищої 
освіти застосовувати набуті знання, уміння, навички та компетентності у практиці 
професійної економічної діяльності; не сформованість здатності до самоосвіти та 
саморозвитку, прояву організаторських та лідерських якостей, управління 
емоційною врівноваженістю. Причинами цього є: відсутність цілеспрямованого 
формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності; 
недооцінення потреби активізації в освітньому процесі партнерської взаємодії 
майбутніх економістів, закладів вищої освіти та роботодавців-стейкхолдерів; брак 
методичного забезпечення викладачів, задіяних у процесі професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
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6. Розроблено й апробовано модель професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти, що складається з цільового, 
концептуального, змістово-процесуального та діагностично-результативного блоків 
та їх складників. В основу моделі покладено концепцію професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти, що базована на виокремлених 
тенденціях, й охоплює мету (теоретико-методологічне обґрунтування та 
організаційно-методичне забезпечення модернізації професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти) та складники: понятійно-
категорійний (ключові поняття дослідження теорії і практики професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти), законодавчо-
нормативний (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандарти вищої 
освіти з економічних спеціальностей, освітні програми закладів вищої освіти тощо), 
теоретичний (результати наукових досліджень концептуальних засад неперервної 
освіти та побудови суспільства знань, компетентнісного підходу у професійній 
підготовці фахівців, розвитку професійної підготовки майбутніх економістів, 
моделювання педагогічних систем тощо), методологічний (підходи: системний та 
діяльнісний, особистісно орієнтований, технологічний, компетентнісний, 
аксіологічний, акмеологічний, інформаційно-когнітивний, синергетичний; 
загальнопедагогічні й специфічно-професійні принципи); організаційно-
педагогічний (зумовлює розроблення та обґрунтування педагогічної системи 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти як 
механізму реалізації концепції в освітній практиці) та критеріально-діагностичний 
(уможливлює визначення рівнів готовності майбутніх економістів до професійної 
діяльності), що забезпечують її цілісність і функціональність. Очікуваним 
результатом реалізації концепції є сформована готовність майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти.  

7. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічну 
систему професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти, що охоплює змістовий (оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 
економістів), технологічний (оптимізація форм, методів, засобів та технологій 
навчання) та організаційний компоненти (сукупність взаємозв’язків між учасниками 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії). 

Реалізовано педагогічну систему професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти з допомогою організаційно-педагогічного 
супроводу та дидактичного забезпечення. Для удосконалення професійної 
підготовки майбутніх економістів оновлено зміст програм та зміст навчальних 
дисциплін; застосовано інноваційні форми (бінарні лекції, лекції із наперед 
запланованими помилками тощо), методи, засоби та технології навчання (коучингу,  
контекстного, «перевернутого», інтерактивного, ситуаційного, проблемного 
навчання тощо); упроваджено Програму цілеспрямованого формування готовності 
майбутніх економістів до професійної діяльності, активізовано в освітньому процесі 
партнерську взаємодію майбутніх економістів, закладів вищої освіти та 
роботодавців-стейкхолдерів та реалізовано програму методичної підготовки 
викладачів до цілеспрямованого формування готовності майбутніх економістів до 
професійної діяльності у системі неперервної освіти.  
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У процесі формувального експерименту реалізовано педагогічну систему 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
Зіставлення результатів експериментальної роботи показало, що рівень готовності 
майбутніх економістів до професійної діяльності за кожним із критеріїв вищий у 
експериментальних групах у порівнянні з контрольними. Позитивна динаміка 
підтверджує результативність впливу розробленої педагогічної системи на 
професійну підготовку майбутніх економістів у системі неперервної освіти в 
експериментальних групах.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми професійної 
підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Подальший 
науковий пошук доцільно спрямувати на дослідження професійної підготовки 
майбутніх економістів в умовах змішаного навчання, готовності майбутніх 
економістів до професійної діяльності в умовах цифрової трансформації економіки 
тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

Кірдан О. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Міністерство освіти і 
науки України, Умань, 2021. 

У дисертації висвітлено результати цілісного дослідження теорії і практики 
професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. 
Здійснено теоретичний аналіз розробленості наукової проблеми та понятійно-
термінологічного апарату дослідження. Обґрунтовано методологічні підходи та 
принципи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. Визначено основні періоди ґенези професійної підготовки майбутніх 
економістів та схарактеризовано їх тенденції. З’ясовано стан професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Уточнено критерії, показники 
та рівні сформованості готовності майбутніх економістів до професійної діяльності 
у системі неперервної освіти; з’ясовано стан досліджуваної готовності. Розроблено 
концепцію професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної 
освіти. Розроблено й апробовано модель професійної підготовки майбутніх 
економістів у системі неперервної освіти. Теоретично обґрунтовано та 
експериментально перевірено педагогічну систему професійної підготовки 
майбутніх економістів у системі неперервної освіти.  

Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, майбутні економісти, 
система неперервної освіти, готовність майбутніх економістів до професійної 
діяльності, модернізація професійної підготовки, заклад вищої освіти. 
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The dissertation highlights the results of a holistic study of the theory and practice 
of professional training of future economists in the system of continuing education. 

The degree of elaboration of the problem is clarified and the conceptual and 
terminological apparatus of the research is determined. The author's interpretation of the 
concepts «professional training of future economists in the system of continuing 
education» and «readiness of future economists for professional activity in the system of 
continuing education» is offered. The essence of the key concepts of research «continuing 
education», «vocational training», «future economists», «system of continuous education», 
«employers-stakeholders», «professional competencies», «vocational training of future 
economists» is specified; criteria (motivational-value, cognitive-informational, 
operational-activity, personal-reflective), their indicators and levels of readiness of future 
economists for professional activity in the system of continuing education (primary, 
sufficient, high). 

Methodological approaches and principles of professional training of future 
economists in the system of continuing education are substantiated. The main periods of 
the genesis of professional training of future economists in the system of continuing 
education are highlighted and their tendencies are characterized. The state of professional 
training of future economists in the system of continuing education was monitored. The 
criteria, indicators and levels of readiness of future economists for professional activity in 
the system of continuing education are specified. The concept of professional training of 
future economists in the system of continuing education is substantiated, which contains 
the following components: conceptual-categorical, legislative-normative, theoretical, 
methodological, organizational-pedagogical and criterion-diagnostic, which ensure its 
integrity and functionality. A model of professional training of future economists in the 
system of continuing education has been developed and tested, the components of which 
are targeted (social order, goal), conceptual (approaches, principles), content-procedural 
(content, forms, methods, tools and technologies), diagnostic-effective (diagnostic tools, 
criteria, indicators, levels and results). 

The pedagogical system of professional training of future economists in the system 
of continuing education is theoretically substantiated in the set of semantic (updating the 
content of professional training of future economists), technological (optimization of 
forms, methods, means and technologies of professional economists) and organizational 
((maximum use of available at the institutional level resources for modernization of 
professional training of future economists) components. 

The effectiveness of the pedagogical system of professional training of future 
economists in the system of continuing education and organizational and pedagogical 
support («Program of purposeful formation of readiness of future economists for 
professional activity») teachers to the purposeful formation of the readiness of future 
economists for professional activity in the system of continuing education) and didactic 
support of its implementation. 

The content of educational disciplines, forms and methods of professional training 
of future economists in the system of continuing education have been improved. 

Key words: higher education, professional training, future economists, system of 
continuous education, readiness of future economists for professional activity, 
modernization of professional training, institution of higher education. 
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