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АНОТАЦІЯ 

 

Дзюба Г.І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у 

вищих навчальних закладах Німеччини. – Кваліфікаційна наукова робота на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 

2021. 

У дисертації «Професійна підготовка фахівців економічного профілю у 

вищих навчальних закладах Німеччини» досліджено теоретичні та практичні 

основи професійної підготовки фахівців економічного профілю в 

університетах Німеччини, обґрунтовано рекомендації щодо використання у 

закладах вищої освіти України позитивного досвіду підготовки цих фахівців у 

ЗВО Німеччини. На основі ретроспективного аналізу встановлено такі етапи 

розвитку економічної освіти Німеччини: початковий (ХІХ ст.) – 

запровадження викладання економічних дисциплін як невеликих навчальних 

курсів у вищих навчальних закладах, поява самостійних економічних 

факультетів; науково-орієнтований (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) – 

поєднання вивчення економіки із дослідженням суспільно-економічних 

проблем; практично-орієнтований (друга половина ХХ ст.) – 

професіоналізація і спеціалізація економічної освіти, розробка професійно-

орієнтованих програм, поділ вищої економічної освіти на загальну економічну 

і профільну (спеціалізовану), у тому числі й аграрного напряму, підготовку; 

глобалізаційний (ХХ ст. – сьогодення) – гуманітаризація вищої економічної 

науки, посилення ґрунтовності економічних знань, адаптація до загальних 

тенденцій вищої економічної освіти у світовому масштабі. 

Доведено, що глобалізаційні освітні процеси вплинули на зміст вищої 

економічної освіти, зумовивши у її розвитку такі основні тенденції: посилення 

значення наукового складника освітнього процесу та багатоплановість 
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наукових досліджень університетів, орієнтація на ґрунтовність опанування 

майбутніми економістами комплексом профільних теоретичних знань і 

формування відповідних професійних навичок; інтернаціоналізація вищої 

економічної освіти; професійна переорієнтація фахівців відповідно до 

зростаючих вимог у конкретній галузі економіки; посилення розвитку 

дистанційного навчання у підготовці майбутніх економістів.  

На основі аналізу організації процесу підготовки майбутніх економістів 

у закладах вищої освіти Німеччини визначено такі її особливості: тісна 

співпраця університетів і роботодавців у процесі розробки професійно-

орієнтованих програм, їх постійне оновлення з урахуванням передових 

науково-методичних досягнень і провідних технологій у визначеній сфері; 

спрямованість змісту програм підготовки економістів на підвищення якості 

освіти молоді для їхньої майбутньої ефективної самореалізації на ринку праці; 

професіоналізація університетських профільних навчальних програм з 

економіки шляхом часткової інтеграції до них суміжних дисциплін; 

інтегративний напрям змісту бакалаврських і поглиблена спеціалізація 

магістерських програм, що уможливлює поєднання теоретичного матеріалу з 

його реалізацією у практичному середовищі; структурування навчальних 

програм (курсів) за модульно-блочним принципом з включенням до кожного 

модуля кількох (чотирьох-п’яти) дисциплін; використання новітніх освітніх 

технологій із застосуванням сучасних інформаційних технологій; гнучкість 

програмних компонентів, можливість самостійного визначення й коригування 

студентами напрямів професійної підготовки після першого року навчання. 

Схарактеризовано організаційні особливості професійної підготовки 

економістів в університетах Німеччини, зокрема: кредитно-модульна (блочна) 

система, інтеграція традиційних і новітніх (подвійних) навчальних курсів, 

універсальність курсів на початку і глибока спеціалізація у наступні роки 

вивчення економіки, наявність комбінованих курсів економічного 

спрямування у поєднанні двох-трьох дисциплін, можливість стажування за 

кордоном. 
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Визначено особливості змісту навчання фахівців економічного профілю 

у Німеччині, а саме: реалізація професійної підготовки фахівців економічного 

профілю за різнорівневими ступеневими програмами (базовими, звичайними 

та подвійними бакалаврськими і магістерськими програмами); науковий 

складник як невід’ємний компонент навчальних і дослідницьких програм 

економічного спрямування, що зумовлює виконання наукових досліджень 

студентами під керівництвом викладачів; співпраця університетів і 

потенційних роботодавців у справі розробки навчальних програм, 

забезпечення проходження студентами практики, здійснення спільних 

наукових проєктів і профільних досліджень; модульно-блочна структура 

навчальних планів і програм підготовки фахівців економічної сфери; 

комплексний підхід до освітнього процесу – поєднання ґрунтовних 

теоретичних знань із поглибленою практичною підготовкою; інтегративний 

характер змістового наповнення подвійних бакалаврських програм у 

поєднанні теоретичного масиву наукових знань з менеджменту, сільського 

господарства, аграрної економіки, сільськогосподарської продукції та 

політики, промислового господарства, управління агропромисловим 

підприємством; поглиблене вивчення профільних дисциплін аграрно-

економічного спрямування за програмами магістратури, розвиток необхідних 

навичок професійної реалізації фахівців аграрно-економічної сфери у 

практичному середовищі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

визначено особливості структури, змісту, форм, методів професійної 

підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти 

Німеччини (диференціація змісту і тривалості бакалаврських програм, ступінь 

бакалавра і магістра як головна й додаткова кваліфікація, дуальне навчання, 

білінгвальні магістерські програми); на основі аналізу генези вищої 

економічної освіти у Німеччині встановлено залежність етапів її розвитку від 

політичної ситуації у країні; уточнено структуру й зміст бакалаврських і 

магістерських програм економічного спрямування у державних і приватних 
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закладах вищої освіти Федеративної Республіки Німеччина 

(інтернаціоналізація фахових дисциплін, широкий спектр вибіркових 

дисциплін і модулів, запровадження «практичного семестру»); 

конкретизовано критерії вступу до закладів вищої освіти Німеччини для 

майбутніх фахівців економічного профілю (Numerus clausus, список 

очікування); обґрунтовано доцільність використання досвіду закладів вищої 

освіти Німеччини різних типів у процесі професійної підготовки фахівців 

економічного профілю в Україні (наближення змісту навчання до потреб як 

виробничого, так і невиробничого сектора економіки; встановлення вимоги до 

викладачів фахових дисциплін щодо наявності стажу роботи за спеціальністю; 

визначення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які  студенти повинні 

вивчати іноземними мовами; запровадження бакалаврського проєкту як 

обов’язкової складового складника плану підготовки фахівців економічного 

профілю); подальшого розвитку набули ідеї диференціації теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, 

запровадження іншомовних курсів у процес їхньої професійної підготовки. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичних рекомендацій щодо використання у вітчизняних університетах 

позитивного досвіду професійної підготовки фахівців економічного профілю 

у закладах вищої освіти Німеччини. Матеріали дисертації можуть бути 

використані в освітньому процесі підготовки фахівців економічного профілю, 

під час читання лекцій з історії педагогіки, спецкурсів із зарубіжної 

педагогіки, у процесі розробки навчальних посібників, методичних 

рекомендацій.  

Визначено напрями практичного використання німецького досвіду 

професійної підготовки економістів аграрного профілю у освітньому процесі 

закладів вищої освіти України, зокрема, пропонується скорочення термінів 

навчання майбутніх економістів для отримання освітнього ступеня 

«Бакалавр» до трьох років навчання, що надасть змогу прискорити підготовку 

фахівців економічного профілю для вітчизняних малих і середніх підприємств 



6 

 

та досягти більш раціонального використання кадрового потенціалу. 

Ключові слова: професійна підготовка, методи, форми, дуальне 

навчання, диференціація змісту бакалаврських програм.  
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SUMMARY 

 

Dziuba H.I. Professional training for economists in German higher education 

institutions. – Manuscript.  

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences 

by the specialty 13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. – 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.  

In the thesis «Professional training for economists in German higher education 

institutions» the theoretical and practical foundations of vocational training of 

economic profile in universities in Germany were investigated, recommendations 

for the use of higher education institutions in Ukraine the positive experience of 

training these specialists in higher education institutions in Germany were 

substantiated. On the basis of retrospective analysis the following stages of 

development of economic education in Germany were established: initial (XIX 

century) – implementation of teaching economic courses as small courses in higher 

educational institutions, appearance of independent economic faculties; science-

oriented (late XIX – first half of XX century) – combination of economic studies 

with study of social and economic problems; practically oriented (second half of the 

20th century) – professionalisation and specialisation of economic education, 

development of professionally oriented programmes, division of higher economic 

education into general economic and profile (specialised), including agrarian 

training; globalisation (20th century – present) – humanisation of higher economic 

science, strengthening of economic knowledge, adaptation to the general trends of 

higher economic education on a global scale. 

It has been proved that globalization educational processes have influenced 

the content of higher economic education, determining the following main trends in 

its development: strengthening the importance of the scientific component of the 

educational process and versatility of scientific research of universities, orientation 

on the thorough mastering by future economists of the complex of profile theoretical 

knowledge and formation of appropriate professional skills; internationalization of 
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higher economic education; professional reorientation of specialists in accordance 

with the growing requirements in a particular sector of the economy; strengthening 

the development of distance learning in the training of prospective economists. 

Based on the analysis of the organization of the training process of prospective 

economists in German higher education institutions the following features are 

identified: close cooperation of universities and employers in the process of 

developing professionally oriented programmes, their constant updating taking into 

account advanced scientific and methodological achievements and advanced 

technologies in a particular field; orientation of the content of economist training 

programmes on improving the quality of education of youth for their future effective 

self-realization in the labour market; professionalisation of university study 

programmes in economics through partial integration of related courses; integrative 

direction of the content of bachelor's programmes and in-depth specialisation of 

master's programmes, which makes a combination of theoretical material with its 

implementation in a practical environment; structuring study programmes (courses) 

according to the module-block principle with several (four to five) courses included 

in each module; the use of the latest educational technologies with the use of modern 

information technologies; the flexibility of the programme components, the 

possibility for students to independently determine and adjust vocational training 

areas after the first year of study. 

The organisational features of the professional training of economists at 

German universities are characterised, in particular: credit-module (block) system, 

integration of traditional and advanced (dual) courses, versatility of courses at the 

beginning and deep specialisation in the following years of studying economics, 

availability of combined courses of economic direction combining two or three 

courses, possibility of internships abroad. 

The peculiarities of the content of training of economic specialists in Germany 

have been identified, namely: implementation of professional training of economic 

specialists in different leveled programmes (basic, regular and dual bachelor and 

master programmes), scientific component as an integral component of training and 
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research programmes of economic profile, which leads to the implementation of 

scientific research by students under the guidance of teachers; cooperation between 

universities and potential employers in developing curricula, providing students with 

internships, implementing joint research projects and profile studies; modular block 

structure of curricula and training programmes for economic specialists; integrated 

approach to the educational process – a combination of profound theoretical 

knowledge with in-depth practical training; integrative nature of the content content 

of dual bachelor's programmes in combining theoretical set of scientific knowledge 

on management, agriculture, agrarian economics, agricultural production and policy, 

industrial economics, agro-industrial enterprise management; in-depth study of 

specialized courses of agrarian-economic field in master's programmes, 

development of necessary skills of professional implementation of agrarian-

economic sphere in practical environment. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time the 

features of structure, content, forms, methods of professional training of economic 

specialists in German higher education institutions (differentiation of content and 

duration of bachelor programmes, bachelor and master degrees as main and 

additional qualifications, dual training, bilingual master programmes) have been 

defined; based on the analysis of the genesis of higher economic education in 

Germany, the dependence of its development stages on the political situation in the 

country was established; the structure and content of bachelor and master economic 

programmes in public and private higher education institutions in the Federal 

Republic of Germany was clarified (internationalisation of professional courses, 

wide range of elective courses and modules, implementation of a «practical 

semester»); the criteria for entering higher education institutions in Germany for 

future economic specialists are specified (Numerus clausus, waiting list); the 

expediency of using the experience of higher education institutions of different types 

of Germany in the vocational training of economic profile in Ukraine is justified 

(bringing the training content to the needs of both productive and non-productive 

sector of the economy, establishing a requirement for special subject teachers to have 
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a work experience in their speciality, defining a mandatory number of professional 

subjects that students must study in foreign languages; implementation a bachelor's 

project as a compulsory component of the training plan for economists). The idea of 

differentiating the theoretical and practical training of prospective economic 

specialists and incorporating foreign courses into their professional training has been 

further developed. 

The practical value of the study lies in the development of educational and 

methodological recommendations for the use in domestic universities of the positive 

experience of professional training of specialists in economic profile in higher 

education institutions of Germany. The materials of the thesis can be used in the 

educational process of training specialists in economic profile, when reading lectures 

on the history of pedagogy, special courses on foreign pedagogy, in the process of 

developing teaching aids and methodological recommendations. 

The ways of practical use of German experience of professional training of 

economists of agrarian profile in the educational process of higher educational 

institutions of Ukraine are determined, in particular, the reduction of terms of 

training of prospective economists for receiving the educational degree «Bachelor» 

up to three years of study is offered, it will accelerate the training of economic 

specialists for domestic small and medium enterprises and achieve more rational use 

of human resources. 

Key words: professional training, methods, forms, dual study, differentiation 

of the content of bachelor programs. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. На сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку суспільства бурхливо розвиваються наукомісткі технології, що 

зумовлює відповідні зміни у вимогах до професійної компетентності 

майбутніх економістів. Тому вітчизняні й зарубіжні дослідники останнім 

часом дедалі більше акцентують увагу на вивченні питань, пов’язаних із 

компетентнісним підходом до підготовки майбутніх фахівців і формуванню у 

них відповідних компетентностей, які передбачають наявність знань, 

сформованість умінь і навичок, досвід їх застосування та певні особистісні 

якості, що дозволить їм ефективно здійснювати професійну діяльність.  

У зв'язку з цим актуалізується проблема вивчення зарубіжного досвіду 

професійної підготовки майбутніх економістів. Адже інтеграція України до 

світового освітнього простору потребує розв’язання таких проблем, як: 

підвищення якості освіти, здійснення моніторингу ефективності діяльності 

освітньої системи на національному рівні, структурна перебудова освітньої 

системи відповідно до потреб забезпечення неперервності освіти, розширення 

міжнародного співробітництва, моніторинг та використання інноваційних ідей 

зарубіжного досвіду в сфері освіти [68, 70, 84]. 

Для вироблення стратегії розвитку вищої освіти в Україні особливо 

пізнавальним є досвід сусідньої Німеччини, яка, з одного боку, має 

багатолітній досвід підготовки фахівців економічного профілю, а, з іншого 

боку, постійно оновлює зміст і методику їхньої підготовки.  На особливу увагу 

заслуговує вивчення можливостей дуального навчання у вищій економічній 

освіті Німеччини.  

Загальні питання професійної підготовки майбутніх економістів 

досліджували С.Амеліна, Я.Булахова, Н.Волкова, В.Євтушевський, 

Н.Захарченко, Є.Іванченко, О.Капітанець, М.Коляда, Р.Корнєв, Т.Коваль, 

Л.Коченова, Т.Кучай, О.Левчук, О.Матеюк, Л.Савчук, В.Стасюк та ін. 

Формування у них професійних компетентностей вивчали В.Буданов, Г.Копіл, 

Г.Медвєдєва, П.Пахотіна, Т.Поясок, С.Цимбал та ін. Теоретико-методичні 
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засади формування професійної компетентності були предметом дослідження 

М.Вачевського, інформаційні компетентності майбутніх економістів – 

О.Гончарової, індивідуальний підхід у формуванні професійної 

компетентності економістів – Л.Дибкової, економічна підготовка у 

вітчизняних закладах освіти в контексті європеїзації – О. Волярської. Умови і 

особливості реформування системи вищої освіти в Німеччині вивчали 

І.Борисенко, Т.Голуб, Т.Зданюк,  О.Ігнатов,  М.Клітцинг  та ін. Запровадження 

стандартів німецької вищої освіти у освітній процес українських ЗВО 

досліджувала низка вчених, зокрема, А.Василюк, К. Корсак, А.Харченко та ін. 

Визнаючи безперечну цінність проведених досліджень щодо порівняння 

професійної підготовки фахівців різного профілю у зарубіжних і вітчизняних 

ЗВО, варто відзначити, що недостатньо розглянуті питання адаптації системи 

підготовки майбутніх економістів в умовах інтеграції України до 

європейського освітнього простору, потребують розробки принципи 

уніфікації змісту професійної підготовки навчальних планів, програм і 

методик. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 

актуальність і доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями 

між: 

- об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих 

економістах, здатних до забезпечення успішної діяльності підприємств на 

сучасних ринках і недостатньою спрямованістю вищої економічної освіти на 

їхню підготовку до здійснення професійної діяльності у сучасних умовах; 

- визнанням ефективності економічної освіти у провідних зарубіжних 

університетах і незначним рівнем урахування її змістових і методичних  

особливостей у професійній підготовці фахівців економічного профілю; 

- усвідомленням необхідності вдосконалення процесу підготовки 

майбутніх економістів у закладах вищої освіти України й недостатньою 

розробленістю в сучасній педагогічній науці його науково-педагогічного 

забезпечення. 
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Отже, актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення змісту 

і методики професійної підготовки фахівців економічного профілю в 

Німеччині з метою підвищення якості їхньої підготовки в Україні, зростання 

їхньої професійної компетентності і мобільності, конкурентоспроможності, в 

умовах співпраці з європейськими закладами освіти.  

Таким чином, темою дисертаційного дослідження було обрано 

«Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих 

навчальних закладах Німеччини» 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану дослідної роботи за 

темою «Теоретичні і методичні засади застосування інноваційних технологій 

при підготовці економістів у аграрних навчальних закладах» (номер державної 

реєстрації 0110U003576). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Природничо-гуманітарного ННІ (протокол № 7 від 27 лютого 2013 року). 

Мета дослідження: виявити особливості структури, змісту, форм 

професійної підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти Німеччини та визначити можливості й напрями практичного 

використання досвіду Федеративної Республіки Німеччина для вдосконалення 

системи вищої економічної освіти в Україні. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:  

1. З’ясувати стан вивчення проблеми професійної підготовки 

фахівців економічного профілю у педагогічній науці, здійснити 

ретроспективний аналіз економічної освіти у Німеччині з метою визначення 

традиційних методів навчання й новітніх тенденцій у підготовці майбутніх 

економістів. 

2. Розкрити особливості змісту, форм, методів навчання фахівців 

економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини. 

3. Визначити напрями практичного використання німецького 

досвіду професійної підготовки економістів аграрного профілю у освітньому 

процесі закладів вищої освіти України. 
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4. Розробити навчально-методичні рекомендації щодо використання 

у вітчизняних закладах вищої освіти позитивного досвіду професійної 

підготовки фахівців економічного профілю у Німеччині. 

Головна ідея й основні положення дослідження втілені у загальній 

гіпотезі, яка ґрунтується на припущенні, що якість підготовки майбутніх 

фахівців економічного профілю можна значно підвищити, якщо визначити і 

запровадити у освітній процес вітчизняних ЗВО позитивні ідеї й практичні 

напрацювання, закладені у програми підготовки зазначених фахівців у 

закладах вищої освіти Німеччини різного типу, та розробити з цієї метою 

відповідне науково-методичне забезпечення. 

Об’єкт дослідження – система професійної підготовки фахівців 

економічного профілю у Німеччині. 

Предмет дослідження – зміст і методика навчання фахівців 

економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини 

Для вирішення завдань були використані такі методи дослідження:  

- теоретичні:  аналіз педагогічної, методичної, спеціальної літератури 

з метою вивчення проблеми;  ретроспективний аналіз для дослідження генези 

вищої економічної освіти у Німеччині; метод аналізу і синтезу під час 

вивчення навчально-методичної документації для визначення особливостей 

змісту підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти 

Німеччини; структурно-системний аналіз навчально-методичного 

забезпечення підготовки фахівців економічного профілю у  Німеччині з метою 

з’ясування її особливостей в умовах інтеграції у світовий освітній простір; 

метод зіставлення для порівняння навчальних планів і програм; метод 

узагальнення і конкретизації для формулювання висновків і рекомендацій; 

- емпіричні: методи збору інформації (анкетування, опитування); 

спостереження; статистичний метод для інтерпретації кількісних та якісних 

показників співвідношення дисциплін, годин, кредитів навчальних програм. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- вперше визначено особливості структури, змісту, форм, методів 
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професійної підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти Німеччини (диференціація змісту і тривалості бакалаврських програм, 

ступінь бакалавра і магістра як головна й додаткова кваліфікація, дуальне 

навчання, білінгвальні магістерські програми); на основі аналізу генези вищої 

економічної освіти у Німеччині встановлено залежність етапів її розвитку від 

політичної ситуації у країні; 

- уточнено структуру й зміст бакалаврських і магістерських 

програм економічного спрямування у державних і приватних закладах вищої 

освіти Федеративної Республіки Німеччина (інтернаціоналізація фахових 

дисциплін, широкий спектр вибіркових дисциплін і модулів, запровадження 

«практичного семестру»); 

- конкретизовано критерії вступу до закладів вищої освіти 

Німеччини для майбутніх фахівців економічного профілю (Numerus clausus, 

список очікування); 

- обґрунтовано доцільність використання досвіду закладів вищої 

освіти Німеччини різних типів у процесі професійної підготовки фахівців 

економічного профілю в Україні (наближення змісту навчання до потреб як 

виробничого, так і невиробничого сектора економіки; встановлення вимоги до 

викладачів фахових дисциплін щодо наявності стажу роботи за спеціальністю; 

визначення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які  студенти повинні 

вивчати іноземними мовами; запровадження бакалаврського проєкту як 

обов’язкової складового складника плану підготовки фахівців економічного 

профілю); 

- подальшого розвитку набули ідеї диференціації теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, 

запровадження іншомовних курсів у процес їхньої професійної підготовки. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні навчально-

методичних рекомендацій щодо використання у вітчизняних університетах 

позитивного досвіду професійної підготовки фахівців економічного профілю 

у закладах вищої освіти Німеччини. Матеріали дисертації можуть бути 
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використані в освітньому процесі підготовки фахівців економічного профілю, 

під час читання лекцій з історії педагогіки, спецкурсів із зарубіжної 

педагогіки, у процесі розробки навчальних посібників, методичних 

рекомендацій.  

Результати дослідження впроваджено у освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 01/02-218/5 

від 2 лютого 2014 р.), Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (довідка про проходження 

педагогічної практики №314 від 03.06.2015 р.), Житомирський національний 

агроекологічний університет  (довідка від 22.11.2019 р.), Дніпропетровський 

державний аграрно-економічний університет (№ 0002559), Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (акт від 

21.12.2019 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації висвітлювалися у доповідях на науково-практичних конференціях: 

міжнародних: III Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія 

та методика професійної освіти: реалії та перспективи XXI століття» (Київ, 

2012), IX  Міжнародній науково-практичній конференції «Новости научных 

идей - 2013» (Прага, 2013), V Міжнародній конференції «Теорія та методика 

професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка» 

(Київ, 2014); 

науково-практичних конференціях і семінарах науково-педагогічних 

працівників Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (2011-2014). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

13 наукових і науково-методичних працях, в тому числі 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття у іншому виданні, 7 тез наукових 

доповідей.  

Особистий внесок автора у спільних публікаціях полягає в: [1] – у 

визначенні й обґрунтуванні переліку аналітичних умінь майбутніх 
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економістів, [2] – у визначенні особливостей організаційних умов професійної 

підготовки бакалаврів економічного профілю, [6] – у висвітленні 

організаційних аспектів практичного навчання бакалаврів економічного 

профілю, [9] – у описі ключових компетенцій майбутнього економіста.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 208 сторінок (основний 

текст – 170 сторінок). Список використаних джерел включає 216 найменувань, 

з них 115 іноземною мовою. Дисертація містить 7 таблиць та 6 рисунків, 

8 додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НІМЕЧЧИНИ 

 

1.1 Проблема професійної підготовки фахівців економічного 

профілю у Німеччині у педагогічній науці 

 

Вища економічна освіта в Німеччині зазнає далекосяжних змін. 

Економічні проблеми, демографічний розвиток та зміни у світі праці 

спричиняють зростання потреби в кваліфікованих фахівцях економічного 

профілю. Професійні завдання стають дедалі складнішими і вимагають 

відповідального навчання та подальшої освіти.. Водночас проблеми 

працевлаштування впливають на цілі навчання в університетах, від яких 

очікується перехід від фундаментальних знань до практико-орієнтованих 

знань та їх застосування.  

У багатьох компаніях відчувається потреба у молодих кадрах, які набули 

як теоретичних знань, так і практичного професійного досвіду ще під час 

здобуття вищої освіти у відповідних закладах. Багато профілів професійної 

діяльності у економічній сфері вимагають методологічної та технічної 

компетентності на вищому рівні, ніж у минулому, і майже у всіх сферах 

необхідні довготривалі можливості навчання та підвищення кваліфікації 

працівників, щоб мати можливість гнучко реагувати на новий зміст, структури 

та профілі вакансій.  

Середньорічна чисельність вакансій у сфері економіки у Німеччині 

неухильно зростає з 2010 року і з тих пір збільшилась майже вдвічі. 

Федеральне агентство зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) зареєструвало в 

2018 році 8 700 вакансій, що на дванадцять відсотків більше, ніж у 

попередньому році. Це збільшення відзначається майже у всіх сферах 

діяльності економістів. У 2018-19 навчальному році, за даними Федерального 
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статистичного відомства (das Statistische Bundesamt), на навчання за 

економічними спеціальностями у вищі навчальні заклади Німеччини вступили 

134 000 випускників шкіл, що на шість відсотків більше у порівнянні з 

попереднім роком. Таким чином, з 2007 року триває тенденція щодо 

збільшення кількості першокурсників німецьких закладів вищої освіти, які 

обирають одну із економічних професій [195, с.28]. Найбільш популярною 

виявилась спеціальність «Бізнес-адміністрування» (72 700 осіб, які були 

зараховані у 2018 році). Тому підготовка фахівців економічного профілю у 

Німеччині є актуальною і невипадково викликає інтерес як у вітчизняних, так 

і у зарубіжних науковців. 

 

 

Рис. 1.1. Динаміка вступу на навчання за економічними спеціальностями 

у заклади вищої освіти Німеччини (за даними Федерального статистичного 

відомства)  

 

Дослідники питань професійної підготовки фахівців економічного 

профілю у Німеччині визначили нормативно-правову базу, що регулює 

функціонування вищої економічної освіти в Німеччині:  
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- Рамковий Закон про вищу освіту (Hochschulrahmengesetz, 2002), 

який визначає особливості навчального процесу у різних типах навчальних 

закладів, права і обов'язки студентів та професорсько-викладацького 

персоналу;  

- Закон про сприяння освіті (Bundesausbildungsförderungsgesetz, 

2001), який гарантує матеріальну допомогу на навчання;  

- Закон про реформу оплати професорів (Gesetz zur Reform der 

Professorenbesoldung, 2002), який стимулює якість викладання; 

-  Закон про сприяння удосконаленню професійної кваліфікації 

(Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, 1996), який гарантує 

державну допомогу для підвищення професійної кваліфікації [74, с. 177]. 

Доцільно врахувати, що на системі освіти Німеччини позначився, як 

стверджують німецькі дослідники, німецький федералізм [140]. З часу 

проведення реформи федералізму у 2006 р. та пов'язаного з цим розділення 

компетенцій у державі освіта загалом розглядалася як державна справа і як 

одна з найважливіших сфер компетенції федеральних земель.  

В цілому державне завдання освіти диференціюється більш конкретно 

відповідно до відповідальності регіональних органів влади та освітніх 

областей. У федеральній системі слід розрізняти, з одного боку, органи 

прийняття рішень, органи виконавчої влади та органи фінансування [113], які 

не виконують завдання одного рівня регіональних органів влади під час 

виконання державних завдань у Федеративній Республіці. 

У 2006 році уряд ФРН затвердив «Стратегію високих технологій» – 

комплексну програму інноваційного розвитку національної економіки, яка 

передбачає п'ять важливих передумов реалізації стратегії: 

1) новий рівень взаємодій науки й промисловості, які повинні 

будуватися як відносини стратегічного партнерства; 

2) економічно більш привабливі рамкові умови для інноваційної 

діяльності промисловості, насамперед підприємств малого й середнього 

бізнесу; 
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3) прискорення процесу поширення нових технологій; 

4) широке міжнародне співробітництво Німеччини з метою збільшення 

власного наукового інноваційного потенціалу; 

5) достатня кількість кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати на 

всіх рівнях завдання інноваційного розвитку. 

Відповідно до окреслених напрямів розвитку економіки у Німеччині 

розробляються незалежні кадрові прогнози за різними моделями. Зокрема, 

модель Interindustry Forecasting Germany розробляється в Інституті досліджень 

економічної структури. У цій моделі головним чином досліджуються зміни 

структури економіки. Модель включає загальний прогноз зайнятості, прогноз 

у розрізі професій і кваліфікацій (рівень компетентності), а також прогноз 

пропозицій на ринку праці [140, 163]. 

Дисертаційне дослідження Л. Отрощенко включало вивчення 

прогресивних ідей німецького досвіду щодо формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у 

спеціальних вищих школах і університетах. У ході проведення дослідження 

було уточнено основні структурні компоненти професійної компетентності 

цих фахівців, зокрема, виокремлено методологічну складову; розкрито 

теоретико-методологічні засади організації їхньої професійної підготовки у 

спеціальних вищих школах і університетах країни.  

Аналіз довідників із зовнішньоекономічних спеціальностей спеціальних 

вищих шкіл (м. Аахен, м. Вільдау, м. Гамбург, м. Дортмунд, м. Оснабрюк, м. 

Фуртванген) та університетів (м. Дуйсбург, м. Ганновер, м. Нюрнберг, м. 

Франкфурт-Одер, м. Франкфурт-на-Майні), здійснений Л. Отрощенко [75, с. 

200], засвідчив, що майбутні фахівці з міжнародної економіки навчаються 

переважно за новою моделлю освіти, тобто отримують кваліфікаційні рівні 

бакалавра та магістра. 

Автором здійснено виокремлення структурних компонентів професійної 

компетентності фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині, а 

саме:  
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- фахова компетентність (знання міжнародної економіки, торгівлі, 

міжнародного маркетингу, контролінгу, менеджменту, фінансів, 

оподаткування, технологій підприємства, законодавства тощо та вміння їх 

використовувати у професійній діяльності; володіння сучасною навчальною 

технологією тощо);  

- соціальна компетентність (комунікативні та риторичні здібності; 

володіння іноземними мовами; вміння працювати в командах і проектах; 

організаторські здібності; вміння упереджувати і долати конфлікти, 

встановити контакти та ефективно співпрацювати; майстерність у веденні 

переговорів тощо);  

- методична компетентність (наявність методичного підходу до 

вирішення проблем; глобальне, аналітичне, системне мислення; вміння 

використовувати мікро- та макроекономічні методи та мислити у мікро- та 

макроекономічному контексті; концептуальні здібності тощо); 

-  інтеркультурологічна компетентність (володіння специфічними 

професійними та культурологічними знаннями в умовах співпраці із 

закордонними партнерами; уміння підтримувати належний стиль поведінки та 

ефективно взаємодіяти в міжкультурних ситуаціях; інтеркультурологічна 

прихильність тощо);  

- медійна компетентність (володіння навичками користування ПК, 

зокрема текстовим редактором та іншими комп’ютерними програмами; вміння 

обробляти дані тощо);  

- особистісна компетентність (креативність, гнучкість, 

незалежність, самодисципліна, ініціативність, самостійність, пунктуальність, 

професійна відповідальність, мобільність, гнучкість, стресостійкість, 

цілеспрямованість, працездатність, професійна етика, вміння витримувати 

фізичні навантаження тощо) [74, с. 9]. 

О. Шевчук зазначає, що у професійній системі освіти Німеччини 

виокремлюють різні типи навчальних закладів:  
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– університети прикладних наук – професійні вищі школи як 

наймолодший тип навчальних закладів, де заняття проводяться з великим 

практичним ухилом, зокрема, майбутніх фахівців з економіки.  

Зазначені вищі навчальні заклади відрізняються скороченим циклом 

навчання (містять трирічну теоретичну підготовку i рік практичної роботи), 

великим професійним досвідом викладачів, а також наявністю тісних 

контактів з промисловими фірмами, що залучає до них все більшу кількість 

абітурієнтів;  

– вищі навчальні заклади традиційної німецької системи освіти, де 

навчальний процес триває довше, ніж в інших країнах (більше 6 років). Це 

зумовлено орієнтацією процесу підготовки на вивчення науки та 

систематичною виробничою [99, 121]. 

Вивчаючи досвід роботи однієї із ланок системи професійної освіти 

другого ступеня Німеччини – вищих шкіл прикладних наук, О. Яковенко 

зазначає, що дуальна система професійного навчання у Німеччині – це 

взаємодія двох самостійних в організаційному і правовому відношенні носіїв 

освіти в офіційно визнаних рамках, тобто здійснюється відповідно до 

законодавства професійного навчання. Ця система включає два різні 

навчально-виробничі середовища – приватне підприємство та державну 

професійну школу, які діють разом для досягнення спільної мети – 

професійної підготовки учнів [101, с.77]. 

Однак, підготовка фахівців економічного профілю пов’язана із низкою 

проблем, які відзначаються насамперед німецькими дослідниками [128, 185, 

210]. Однією з них є вік випускників вищих навчальних закладів. Тим, хто 

завершив навчання за бакалаврськими програмами у 2013-2017 роках, у 

середньому виповнилось 25,7 років.  До того ж слід врахувати, що багато 

випускників бакалаврату не починають працювати, а вступають на навчання 

до магістратури. Середній вік випускників магістерських програм складає 28,5 

років [195, c.30].  Таким чином, фахівці економічного профілю досить пізно 
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розпочинають професійну діяльність, що негативно позначається на 

забезпеченні кадрами деяких галузей економіки країни [4, 8, 53]. 

Система вищої освіти Німеччини, яка налічує близько 140 тис. 

викладачів і 1,5 млн. студентів, потребує реформування, що передбачає 

скорочення терміну навчання, більш ранній вступ до вищого навчального 

закладу і вищу універсальність підготовки студентів [181, 182].  

Розглядаючи проблеми підготовки економістів в умовах трансформації 

вищої школи Н. Красовська акцентує увагу на тому, що «європейські 

стандарти вищої освіти вимагають від сучасного випускника стійкого 

поєднання теоретичної підготовки і здатності практичної реалізації набутих 

професійних навичок [51].  

Болонська модель припускає внесення значних змін до навчального 

процесу, які дозволять активізувати навчально-пізнавальну діяльність 

студентів, розвинути навички самостійної роботи, навчити їх методиці 

самостійного придбання знань, виробити в них прагнення пошуку й оновлення 

знань» [52, с.91].  

Водночас німецькі дослідники G.Friedl і T. Hutzschenreuter [139], 

аналізуючи сучасний стан підготовки фахівців з економіки підприємства у 

Німеччині, зазначають, що саме ця професія є однією з найбільш популярних 

серед вступників на здобуття вищої освіти у цій країні, але, щоб зберегти 

лідерство, вона має трансформуватись, «осучаснитись». Цей шлях науковці 

вбачають у цифровізації й міждисциплінарності в галузі економіки. На їхню 

думку, поняття «міждисциплінарний» часто не виходить за рамки загальних 

моделей бізнес-інформатики та інженерної економіки, а нинішній стан 

вимагає інших, більш кардинальних рішень. Зокрема, автори пропонують 

інтегрувати у економічну освіту, наприклад, кліматологічні та медичні знання. 

Підстави для того, щоб запровадити до вивчення майбутніми 

економістами цих курсів, які здаються дуже далекими від основної 

спеціальності, насправді є важливими. Завдяки таким крокам вдасться не 

втратити зв’язок з глобальними темами майбутнього. Наприклад, для 
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адекватного врахування кліматичних цілей у бізнес-рішеннях необхідно 

всебічне розуміння рушіїв та технологій захисту клімату. Ось чому, як 

вважають G.Friedl і T. Hutzschenreuter, дослідження клімату та енергетики 

повинні знайти місце в  економічних спеціальностях. Студенти також повинні 

мати можливість належним чином усвідомити необхідність компромісів між 

економікою та екологією [139]. 

Ще однією важливою темою для інтеграції  у підготовку фахівців 

економічного профілю може бути курс «Основи нейронних мереж». Німецькі 

дослідники прогнозують, що випускники повинні бути здатними розробляти 

бізнес-моделі, що працюють зі штучним інтелектом. Якщо старі моделі не 

будуть вчасно трансформовані, вони зникнуть з розвитком оцифрування, 

включаючи пов’язані з ними робочими місцями.  

Особливою предметною областю, важливість якої на сьогодні 

починають найбільше усвідомлювати, є, з точки зору німецьких учених, наука 

про здоров’я. Незважаючи на те, що економіка охорони здоров'я зростає в 

середньому темпами, що перевищують середні, необхідно налагодити 

взаємодію університетів і медицини. Економіка може слугувати для кращої 

організації системи охорони здоров’я.  

В економічній науці також стає все важливішим комплексне вивчення 

тем. Все більше компаній існують як частина мереж. Для того, щоб 

підготувати випускників – майбутніх економістів – до цього, такі теми чи 

модулі, як стратегія та підприємництво, повинні бути не тільки додатковими 

курсами. 

Цей міждисциплінарний підхід [46] не означає, що економіка втратить 

чи змінить свою сутність. Навпаки, завдяки цьому вона буде посилена. Сюди 

має бути включена робота з етикою, інформаційними системами, фінансами 

та бухгалтерським обліком, процесами створення вартості, а також 

практичною теорією компанії, яка стане основою для інтеграції всіх цих 

освітніх компонентів. 
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1.2. Генеза економічної освіти у Німеччині 

 

Становлення і розвиток системи вищої освіти Німеччини, історія якої 

починається з епохи Середньовіччя, триває і до нинішнього часу. Вищі 

навчальні заклади Німеччини гармонійно поєднують давні університетські 

традиції з новітніми досягненнями науки й техніки. Однак, німецька 

економічна освіта, хоч і є старішою за економічну освіту інших країн, починає 

формуватися і розвиватись тільки з другої половини ХVIII ст. [102, 105, 183]. 

Пауль Якоб Марпергер ще у 1715 р. виступив із пропозицією про 

запровадження вивчення економіки в університетах, але  його пропозиція не 

отримала належної підтримки і схвалення, а тому спроба виявилась 

безрезультатною. 

Виникнення економіки тісно пов’язане з діяльністю наукових товариств 

з інших галузей науки. Так, у одному з найстаріших університетів Німеччини 

– університеті Гайдельбергу (Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg), у 1784 

році на основі економічного товариства «Kurpfälzisch-ökonomischen 

Gesellschaft» була заснована «Державна економічна вища школа», яка ввійшла 

до складу філософського факультету. У 1897 році вона, у межах цього ж 

факультету,  перетворилась на відділення національної економіки і фінансів 

(Seminar für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft). І тільки у 1933 році 

було засновано Інститут народної економіки і статистики (Institut für 

Volkswirtschaftslehre und Statistik), а у 1934 році – факультет економічних наук 

(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), який включав інститути соціальних і 

політичних наук, журналістики, перекладу, народної економіки і статистики. 

Проте у 1945 році він знову був включений до філософського факультету, а у 

1960 р. – знову став самостійною структурою, якою залишається і досі. Як 

бачимо, досить тривалий період економічна освіта не виокремлювалась 

адміністративно, а поєднувалась з іншими гуманітарними науками [215]. 

З іншого боку, розвитку економічної освіти у Німеччині сприяло 

заснування ряду вищих бінес-шкіл [141, с. 10], хронологія виникнення яких 
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представлена у таблиці. Зокрема, поява у Німеччині бізнес-адміністрування як 

програми підготовки фахівців датується 1898 роком, після заснування вищих 

бізнес-шкіл у  Лейпцизі й Аахені. 

           Таблиця 1.1 

Хронологія розвитку вищих бізнес-шкіл у Німеччині 

Вища 

бізнес-

школа 

Фахівці Дата 

заснування 

Дата ліквідації або 

перепідпорядкування 

Лейпциг Менеджери, викладачі 

економіки 

1898 1946 

Аахен Керівники великих 

підприємств 

1898 1908  

Кельн Менеджери, 

адміністратори, викладачі 

економіки 

1901 1919 (переструктуризація в 

університет) 

Франкфурт Менеджери, викладачі 

економіки 

1901 1914 (переструктуризація в 

університет) 

Берлін Менеджери, 

адміністратори, викладачі 

економіки 

1906 1950 

Маннгейм Менеджери, 

адміністратори, викладачі 

економіки 

1907/8 1933 (підпорядкування 

університету Гайдельберга) 

Мюнхен Менеджери, 

адміністратори 

1910 1921 (підпорядкування 

університету Мюнхена) 

Кенігсберг Менеджери, викладачі 

економіки 

1915 1939 

Нюрнберг Менеджери, викладачі 

економіки 

1919 1961 

 

Історія економічної освіти у Німеччині нерозривно пов’язана з 

економічним, політичним і соціальним розвитком країни. У 1871 році 

відбулось об'єднання Німеччини, що прискорило розвиток її економіки. При 

цьому держава надавала дієву підтримку навчальним закладам, внаслідок чого 

швидко зростала кількість студентів в університетах і вищих технічних 

навчальних закладах.  

Зважаючи на прискорені темпи розвитку важкої промисловості, набула 

актуальності проблема підготовки фахівців економічного профілю – 

економістів, бухгалтерів, фінансистів. Саме у Німеччині банки відігравали 
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велику роль у стимулюванні розвитку промисловості, тому виникла підвищена 

потреба у кадрах для банківського сектора.  

Таким чином, витоки економічної освіти у Німеччині сягають середини 

XIX ст., коли вона здійснювалась шляхом запровадження окремих 

економічних курсів в університетах, з подальшим створенням окремих 

економічних факультетів. 

Слід враховувати, що система освіти Німеччини централізовано 

регулюється державою лише у найважливіших питаннях. Основні ж питання 

діяльності навчальних закладів регулюються і вирішуються на рівні 

федеральних земель.  

Нині у Федеративній Республіці Німеччина налічується 370 вищих 

навчальних закладів,  у яких навчаються майже два мільйони молодих людей. 

Це: 

- університети; 

- технічні університети;  

- заклади вищої освіти з правом присудження наукових звань; 

-  фахові вищі школи; 

-  заклади вищої освіти без права присудження наукових звань; 

-  мистецькі і музичні вищі навчальні заклади.  

Багато з них були засновані в 1960-ті та 1970-ті роки – час великої 

експансії вищої школи. Тоді протягом двох десятиліть кількість студентів 

збільшилась уп’ятеро. На відміну від інших держав, приватні університети 

відіграють у Німеччині відносно незначну роль: понад 90 відсотків студентів 

навчаються в державних закладах [139].  

Починаючи з 1960-их років, розвинулось особливе, німецьке, явище, яке 

знайшло за кордоном багато послідовників: фахові вищі школи 

(Fachhochschulen).  

Майже третина всіх студентів у Німеччині навчається нині у фахових 

вищих школах, а також – у деяких федеральних землях – у так званих 

«професійних академіях», які тісно співпрацюють з підприємствами. До 
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фахових вищих шкіл студентів вабить швидший шлях до професії – навчання 

там триває, як правило, три роки, а також його орієнтованість на практику. 

 Чітко сплановані навчальні курси та іспити, які необхідно складати 

протягом курсу, дозволяють скоротити середній час навчання. Проте це в 

жодному разі не означає відмови від наукової роботи – майже в 200 фахових 

вищих школах ведуться дослідження, хоча й значною мірою прикладні та 

орієнтовані на промислові потреби. 

Дуальні курси навчання існують у Німеччині з середини 70-х років як 

курси з інтенсивними практичними етапами або інтегрованою професійною 

підготовкою. Перші моделі з’явились у формі нового закладу в секторі вищої 

освіти: професійної академії (Berufsakademie). Імпульс до його створення 

надали великі регіональні компанії в Баден-Вюртемберзі, де ця освітня 

пропозиція була створена вперше.  

Зростання участі в академічній освіті через збільшення кількості 

випускників середніх шкіл викликало занепокоєння щодо втрати репутації 

професійної підготовки та нестачі кваліфікованих робітників. Як результат, 

компанії дедалі частіше шукали заходів щодо залучення та утримання 

підходящої молоді на ранніх стадіях. З їх точки зору, була необхідність у 

навчальних шляхах, які були б краще адаптовані до потреб компанії та 

випускників, ніж це було поширено в університетах на той час, а також у 

тіснішій корпоративній співпраці, ніж в університетах прикладних наук, які 

виникали практично одночасно. 

Дуальна система професійної освіти – це особливе явище. Майже 

половина молоді після школи вивчає одну з 350 визнаних на державному рівні 

професій за дуальною системою.  

Навчання професії відрізняється від професійної освіти в училищах, як 

це заведено в багатьох державах: протягом трьох чи чотирьох днів на тиждень 

проходять практику на підприємстві; теоретична професійна підготовка 

відбувається протягом одного-двох днів на тиждень у професійному училищі. 

Навчання триває від двох до трьох з половиною років. Пропозиції підприємств 
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у вивченні фаху доповнюються курсами поза підприємствами і додатковими 

кваліфікаційними заходами. Навчання фінансується підприємствами, які 

виплачують учням грошову винагороду, і державою, яка фінансує професійні 

училища [139]. 

Оскільки нині професії економічної галузі користуються значною 

популярністю завдяки розвитку технічних і технологічних можливостей 

виробництва, економіка як наука та особливо як навчальна дисципліна вищої 

школи розширила сферу практичного застосування економічних знань, що й 

зумовило значні трансформаційні процеси у соціальному та освітньо-

науковому просторі Федеративної Республіки Німеччина. 

Посилення уваги сучасного суспільства до системи вищої економічної 

освіти, дослідження її впливу на рівень знань і професіоналізацію фахівців у 

мережі закладів вищої освіти знаходить відображення у діяльності урядових 

установ, федеральних органів, керівних відомств федеральних земель, органів 

організацій-партнерів, громадських організацій, спрямованій на загальний 

розвиток економіки в країні та підтримку практичної реалізації економічного 

навчання на всіх рівнях.  

Їх діяльність спрямована на вирішення концептуальних питань 

зміцнення економіки країни, подолання кризових фінансово-економічних 

явищ, темпів установлення довгострокових перспектив її зростання на 

урядово-інституційному й освітньому рівнях.  

Особлива увага приділяється вивченню умов, за яких відбувається 

значне збільшення фінансових і торгівельних зв’язків між країнами у 

контексті глобалізаційних процесів, та відповідній адаптації вищої 

економічної освіти до нових умов. 

Необхідно врахувати, що глобальні зрушення наприкінці ХХ століття, 

кардинальні зміни в провідних сферах світового суспільно-економічного 

простору зумовлюють запровадження змін у систему вищої економічної 

освіти Німеччини, як і інших європейських країн. До загально-європейських 
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тенденцій, у руслі яких  розвивається економічна освіта Федеративної 

Республіки Німеччина, слід віднести, насамперед: 

-  професійну перерорієнтацію фахівців відповідно до зростаючих 

вимог у конкретній галузі економіки; 

- зміну перспектив кар’єрних можливостей шляхом освоєння нових 

сфер знань; 

- поширення опанування передовими інформаційними 

технологіями; 

-  розвиток гібридного і віддаленого навчання; 

-  спрямування студентів на самостійне  визначення власного 

напряму і траєкторії професійної підготовки згідно з існуючими суспільними 

потребами та власними здібностями, нахилами й уподобаннями.  

Такі трансформації, які реалізуються у контексті новітніх європейських 

тенденцій у галузі вищої економічної освіти, зумовлюють підвищення вимог 

до рівня професійної підготовки фахівця-економіста, потребу у глибшому 

опануванні студентами вищих навчальних закладів економічними знаннями. 

Відмітимо, що Німеччина як одна з прогресивних країн-учасниць 

європейського освітнього простору, реалізує свої стратегічні завдання у сфері 

вищої, зокрема, економічної освіти на основі положень європейської стратегії 

економічного розвитку, прийнятої у березні 2010р. – «Європа 2020: стратегія 

розумного, стійкого і всеохоплюючого зростання». Ця програма була 

розроблена й схвалена членами Європейської комісії з метою подолання 

світової економічної кризи. «Європейська стратегія-2020» є перспективною 

соціально-економічною концепцією розвитку Європейського Союзу з 

високим рівнем зайнятості населення, продуктивності виробництва та 

соціальної єдності.  

Зміст програми, основаної на положеннях Лісабонської стратегії, 

впровадженої у дію в 2000 р., спрямований на розвиток конкурентоздатної 

економіки, досягнення соціальної стабільності, збільшення кількості робочих 

місць, поліпшення життя громадян, цілеспрямоване використання природних 
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ресурсів, реалізацію європейських пріоритетів у галузі економіки, освіти та 

професійної підготовки. Європейським Союзом визначено п’ять амбітних 

цілей – зайнятість, інновації, освіта, соціальна інтеграція, зміна клімату та 

енергетика, які повинні бути досягнені до 2020 року.  

Кожна держава-член Європейського Союзу, в тому числі й Німеччина, 

прийняла власні національні завдання у кожній із зазначених галузей. 

В основу стратегії покладені конкретні дії на національному рівні та на рівні 

європейської спільноти. 

Серед концептуальних завдань особливо важливими для економічної 

освіти Німеччини є такі: 

- практична реалізація стратегій безперервного навчання і 

загальноєвропейської мобільності молоді та викладачів, розвиток 

кваліфікаційних меж, підвищення якості вищої економічної освіти та навчання 

з метою набуття студентами базових навичок і компетенцій, необхідних для 

майбутнього реального працевлаштування; 

- сприяння рівноправності, соціальної згуртованості та активної 

життєвої позиції молоді через практичне вирішення освітніх проблем, 

забезпечення високоякісної вищої економічної освіти, підтримка інклюзивної 

освіти незалежно від індивідуальних особливостей, психічних і фізичних 

можливостей учасників освітнього процесу; 

- сприяння творчим пошукам, інноваціям і підприємництву на всіх 

рівнях навчання і професійної підготовки студентів у процесі розвитку їхніх 

ключових компетенцій на всіх освітніх рівнях, координація співпраці між 

освітніми секторами та ринком праці. 

Німецькі заклади вищої освіти є учасниками комплексної програми 

безперервного навчання молоді, спеціально створеної Європейською 

Комісією. Ця програма реалізується шляхом виконання і фінансування 

чотирьох часткових проєктів: 

 1) «Comenius» (питання дошкільної, початкової та середньої освіти на 

різних рівнях);  
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2) «Erasmus» (освітня програма вищої школи, підтримка навчальної 

мобільності студентів, професорсько-викладацького складу, співфінансування 

у вищу школу в контексті транснаціональних проектів);  

3) «Leonardo» (зв'язок між політикою і практикою у галузі професійного 

навчання, можливість як для індивідуального вдосконалення професійних 

компетенцій окремими особистостями протягом певного періоду навчання за 

кордоном, так і для загальноєвропейської співпраці між освітніми 

установами);  

4) «Grundtvig» (увага до викладання та вирішення проблем в освіті 

дорослих, проблеми старіння населення). 

Європейська інтеграція і модернізаційні [10, 11, 17, 61, 78] перетворення 

вищої економічної освіти на тлі важливих соціально-економічних 

трансформацій посилюють актуальність і значення навчання впродовж життя 

– глобальної освітньо-економічна перспективи [106, 107, 119], що діє з 1972 р. 

з метою сприяння розширенню міжнародного співробітництва,  академічного 

обміну, отримання молоддю освіти якісного зразка, її підготовки до активного 

життя у соціумі ХХІ ст., набуття майбутніми фахівцями належного рівня 

конкурентоздатності на глобальній економічній арені. 

Суб'єкти вищої економічної освіти Німеччини орієнтуються на 

визначені Організацією Економічної Співпраці та Розвитку (ОЕСР) основні 

тенденцій стратегії навчання впродовж життя, а саме: 

- визнання неформального і неофіційного (спонтанного) компонентів 

навчання, пов'язаних з розробкою задовільних консультативних і керівних 

систем; 

- розвиток основних навичок для всієї молоді та дорослого населення з 

метою розвитку дійсного прагнення до навчання; 

- перспектива охоплення навчанням протягом усього життя шляхом 

надання пріоритету в задоволенні потреб дітей дошкільного віку і дорослого 

населення; 
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- результативне й ефективне керівництво фондами з вірогідною 

необхідністю залучення більшого числа державних і приватних ресурсів, 

особливо, через введення нових стимулів; 

- питання керівництва і партнерства, необхідність залучення і 

координації діяльності різних інстанцій [120, 150, 164]. 

Однією з визначних характерних рис  вищої освіти економічного 

профілю у Німеччині є її інтернаціоналізація, зумовлена тенденціями 

загально-світового економічного розвитку. Інтернаціоналізація вищої 

економічної освіти спирається на ключові глобальні й національні, рамкові 

політичні й економічні умови, соціальні потреби, і впливає на освітньо-

науковий та економічний аспекти діяльності закладів вищої освіти, водночас 

сприяючи підвищенню його фінансової стабільності та якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців [1, 27, 28, 79]. 

Сучасний розвиток світової економіки, зростаюча конкуренція на 

внутрішніх і міжнародних ринках зумовлюють необхідність підвищення рівня 

знань щодо сучасних технологій управління бізнесом, розробки нових 

стратегій, вивчення новітніх явищ у європейському суспільно-економічному 

просторі, потребу у поглибленій професійній підготовці фахівців економічної 

галузі, здатних швидко адаптуватися до сучасних реалій, творчо осмислювати 

й оперативно вирішувати важливі проблеми, активно діяти й знаходити 

оптимальні, а часто – нестандартні рішення у складних виробничих ситуаціях, 

загалом бути конкурентоздатними у своїй галузі в умовах світової глобалізації 

та ефективної спвпраці на міжнародній арені [103]. 

Основні тенденції у сфері вищої економічної освіти простежуються у 

багатьох сучасних реаліях [34, 40]. Підготовка фахівців економічного профілю 

стає дедалі більш залежною від галузі і виду їхньої майбутньої професійної 

діяльності – управлінської, організаторської, технологічної тощо. Тому у 

вищій ланці економічної освіти провідних європейських країн, таких, як ФРН, 

Велика Британія, Франція запроваджено функціонально-диференційоване 
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навчання за рівнем, змістом, формами і методами підготовки майбутніх 

економістів [21, 30, 64, 88].  

 

1.3. Диференціація професійної підготовки фахівців економічного 

профілю у німецьких закладах вищої освіти різних типів 

 

Професійна підготовки фахівців економічного профілю у Федеративній 

Республіці Німеччина орієнтується на потреби ринку праці й здійснюється у 

закладах вищої освіти різних типів: 

- університетах (Universitäten); 

- університетах прикладних наук / фахових вищих школах 

(Fachhochschulen); 

- технічних університетах (Technische Universitäten); 

- професійних академіях (Berufsakademien); 

- дуальних закладвх вищої освіти (duale Hochschulen) 

Німецькі університети орієнтовані, насамперед, на транслювання 

теоретичних знань. Курси, які пропонуються, мають наукову спрямованість. 

Деякі університети спеціалізуються на певних предметних областях і 

називаються, наприклад, технічними університетами. В університетах також 

можна отримати захистити дисертацію, тобто отримати докторський ступінь; 

це неможливо у більшості університетів прикладних наук. 

Найважливішим критерієм диференціації між класичними 

університетами й університетами прикладних наук є те, що останні 

пропонують спеціальності, орієнтовані на практику та прикладні програми. 

Організація розкладу жорсткіша, а курси менші, ніж в університеті. Тут в 

основному набувають спеціальності в галузі технологій, економіки та 

соціальних наук.  

Сильні сторони університетів прикладних наук включають сучасні 

умови навчання й відносно невеликі групи студентів. Освітній процес завжди 

зосереджується на актуальності спеціаьності та на професійних вимогах. 

Практичне заняття є частиною повсякденного навчання, наприклад, в 
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лабораторіях або в групах технічних проектів. Крім того, як правило, 

обов’язковими є практики іі стажування або навіть так званий практичний 

семестр. 

Спочатку університети прикладних наук пропонували лише курси в 

технічній галузі. Однак, з часом вони поступово розширювали свій спектр 

курсів. Сьогодні тут можна набути майже всіх спеціальностей, пропонованих 

університетами, зокрема, й економічних. 

Економічні спеціальності належать у Німеччині до основних 

професійних галузей. За останніми статистичними даними, кожен четвертий 

випускник освітніх програм підготовки фахівців працює за професією 

економіста. Ринок праці розвивався позитивно, а тому кількість зайнятих 

значно зросла. Попит на кваліфікованих фахівців ще більше зріс у 2018 році. 

Проте, згідно з прогнозами, постійне збільшення кількості студентів може 

призвести до посилення конкуренції на ринку праці протягом наступних 

кількох років. 

Сукупність освітніх програм у сфері економіки розділена за чотирма 

галузями діяльності, які надають хороші можливості працевлаштування для їх 

випускників:  

- менеджмент підприємств, консалтинг, адміністрування;  

- торгівля, продаж, транспорт та логістика;  

- фінанси, бухгалтерія , податковий консалтинг та аудит;  

- економіка підприємств. 

Студенти-випускники економічних освітніх програм можуть 

розраховувати на значне збільшення потенціалу роботи. За останні десять 

років кількість працевлвштованх з вищою економічною освітою зросла на три 

п’ятих.  

Загалом 2,2 млн. співробітників виконували висококваліфіковані 

завдання в галузі управління, торгівлі, фінансів та економіки. Це свідчить, що 

навіть кваліфіковані працівники, які не вивчали економіку, мають хороші 

варіанти працевлаштування в цій галузі зайнятості.  
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У статистиці Федерального агентства з питань праці у 2018 році 

зареєстровано 1,2 мільйона фахівців, які займались економічною професією. 

Порівняно з попереднім роком зайнятість зросла на 3 відсотки. Цьому 

зростанню сприяли, перш за все, робочі місця в управлінні підприємствами, 

консалтинзі та адмініструванні. На особливу увагу заслуговують менеджмент, 

консалтинг та адміністрування. У 2018 році тут працював кожен другий 

економіст. Кожен четвертий економіст був зайнятий в галузі торгівлі, 

продажів, транспорту чи логістики, тоді як приблизно кожен шостий працював 

у галузі фінансових послуг, бухгалтерії, податкових консультацій або аудиту. 

З огляду на хороші перспективи і шанси працевлаштування, а відтак і 

привабливість економічних спеціальностей, збільшилась кількість 

випускників німецьких закладів освіти. Зокрема, у 2017 році близько 89 000 

студентів в галузі економіки успішно склали випускні іспити, що на 2 відсотки 

більше, ніж роком раніше. Серед них 51 000 випускників з «класичного» 

бізнес-адміністрування, близько 5000 з економіки та 16 000 з загальної 

економіки.  

Ще однією важливою сферою є міжнародний бізнес-менеджмент (11 000 

успішно складених випускних іспитів). Загалом 2 з 3 кандидатів здобули 

ступінь бакалавра. Тенденція щодо кількості випускників відзначається також 

чітким зростанням і, за наявними прогнозами, продовжиться в найближчі 

роки.  

Щодо вступу на економічні спеціальності у німецьких закладах вищої 

освіти – у 2017/18 рр. на навчання було зараховано в цілому 436 000 студентів. 

Це на 3000 більше, ніж у попередньому році та на 135 000 більше, ніж у 2008 

році, що означає збільшення на 45 відсотків [189]. 

Особливістю бакалаврських програм для фахівців економічного 

профілю в німецьких університетах є те, що вони можуть бути організовані у 

як у формі так званої моно-спеціальності (Monostudiengang), коли студент 

навчається тільки за однією програмою (спеціальністю), так і у формі 

комбінованого бакалаврату (Kombinationsstudiengang), коли студент вивчає 
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основну і додаткову спеціальності. При цьому розрізняються дві подальші 

можливості:  комбінація двох спеціальностей – основної і економічної як 

додаткової – без права викладання у школі (Kombinationsbachelor (ohne 

Lehramtsoption)) і комбінація таких спеціальностей з правом викладання у 

школі (Kombinationsbachelor (mit Lehramtsoption)). В цьому випадку додатково 

вивчаються також педагогічні науки, дидактика фахових дисциплін, німецька 

мова як друга мова. Обов’язковою складовою навчального плану є також 

практика у школі. Однак, для того, щоб стати вчителем, студенти повинні 

отримати після бакалаврату ступінь магістра з педагогіки (Master of Education). 

Бакалаврат передбачає, як правило, навчання протягом 6 семестрів і 

опанування навчальним матеріалом обсягом 180 кредитів. Проте, у деяких 

випадках для отримання ступеня бакалавра може бути необхідно 7 семестрів 

(210 кредитів) або 8 семестрів (240 кредитів). Крім фахової підготовки, 

програми цих  спеціальностей містять також навчальні курси із блоку 

надфахових компетенцій і орієнтувальних знань (überfachliche Kompetenzen 

und Orientierungswissen (ÜKO)), обсягом 21 крелит. 

Випускники зі ступенем бакалавра, які хочуть продовжити навчання, 

мають змогу зробити це, вступивши на магістерську програму, яка передбачає 

навчання протягом 4 семестрів (120 кредитів). Якщо ж навчання на 

бакалавраті тривало довше (7 чи 8 семестрів), то термін навчання у 

магістратурі скорочується таким чином, що в цілому навчання на здобуття 

ступеня бакалавра, а потім магістра за однією спеціальністю складає 10 

семестрів (300 кредитів). 

Економічні спеціальності пропонуються студентам німецьких 

університетів і як додаткові, які поєднуються з іншими (основними). При 

цьому обсяг програми за основною спеціальністю складає 99 кредитів 

(включаючи бакалаврську роботу), за додатковою – 60 кредитів, а решта – 21 

кредит – припадає на блок надфахових компетенцій і орієнтувальних знань. 

Для зарахування на навчання претенденти подають комплект 

документів, а саме: копію свідоцтва про повну шкільну освіту  (абітура), 
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короткий мотиваційний лист, автобіографію у табличній формі. Якщо є ще 

якісь документи, що можуть підтвердити придатність претендента до 

вивчення економічних курсів (наприклад, довідки про відповідну практику), 

вони, хоч і не є обов’язковими, але можуть додаватись. 

Цікавим у досвіді прийому на навчання у німецьких університетах є те, 

що 10 відсотків місць надається претендентам з так званого «списку 

очікування», до якого занесено бажаючих навчатись минулих років, які не 

пройшли за конкурсом. І тільки після цього починається власне конкурс, який 

є конкурсом документів, насамперед, середнього балу за свідоцтвом про 

освіту. Враховуються й інші критерії, які можуть бути різними, в залежності 

від навчального закладу чи спеціальності. На цій основі складається 

рейтинговий список претендентів. 

Зарахування відбувається двічі на рік, тому подавати документи 

потрібно або до 15 січня, або до 15 липня. У більшості університетів 

першокурсники можуть розпочати навчання також у два терміни – з весняного 

або осіннього семестру, в залежності від того, коли вони були зараховані. 

У ці ж терміни проходить і зарахування на навчання у магістратуру. 

Вимоги передбачають конкурсний відбір, а тому середня оцінка за бакалаврат 

повинна бути не нижче 2,5 балів. 

Багаторічний досвід німецьких університетів свідчить, що на співбесіду 

для зарахування на навчання за спеціальностями «Міжнародне бізнес-

адміністрування» (International Business Administration) і «Міжнародна 

економіка» (International Economics) запрошується кількість претендентів, яка 

є приблизно втричі більшою за кількість усіх, хто подав документи. 

Виключенням є ті категорії, для яких існують особливі квоти (бажаючі 

отримати другу освіту, іноземці, список очікування). Однак, з 2015 року така 

практика відміняється. 

З 2014 року уже відмінено співбесіди при прийомі на навчання за програмою 

«Економіка і бізнес-адміністрування» (Economics and Business Administration). 

Але це не означає, що процедуру зарахування було спрощено. Оскільки 
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претендентів на ці програми набагато більше, ніж наявних місць, в 

університеті запроваджуються додаткові критерії відбору, зокрема, наявність 

професійної освіти, професійного досвіду, проходження практики тощо.  

          Таблиця 1.2 

Кількість претендентів на навчання за економічним профілем в 

університеті Тюбінген (зимовий семестр 2014-2015 н.р.) 

Спеціальність Кількість 

претендентів 

Кількість місць Нумерус клаузус 

Міжнародне бізнес-

адміністрування 
652 60 1,7 

Міжнародна 

економіка 
272 90 2,4 

Економіка і бізнес-

адміністрування 
716 100 

 

Бізнес-

адміністрування 

(бакалавр, друга 

спеціальність) 

288 40 

- 

Макроекономіка 

(бакалавр, друга 

спеціальність) 

110 39 

- 

   

Протягом більше п’ятдесяти років університети прикладних наук у 

Німеччині готують кваліфікованих фахівців. Успішна модель 

зарекомендувала себе: нині близько одного мільйона людей навчаються в 

університеті прикладних наук або фаховій вищій школі. Це відповідає 

приблизно третині загальної кількості студентів у Німеччині. Ніде більше 

молоді люди не готові до професійної практики настільки орієнтованою на 

застосування знань. Цей тип закладу освіти було започатковано в 1969 році в 

Шлезвіг-Гольштейні. З утворенням трьох університетів прикладних наук у 

Фленсбурзі, Любеку та Кілі розпочалася історія успіху, яка протягом останніх 

50 років здійснює суттєвий і постійний вплив на німецьку систему освіти. 

Навчання в університеті прикладних наук передбачає значну практичну 

спрямованість. Викладання та дослідження проводяться тут з практичним та 

прикладним спрямуванням. Це також означає, що студентам часто доводиться 

проходити кількатижневі практики, етапи проекту та часто практичні 

семестри в рамках навчання в університеті прикладних наук. Багато 
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університетів прикладних наук підтримують дуже добрі контакти з 

численними компаніями та допомагають своїм студентам знайти відповідне 

місце для практики.  

Тривалість навчання для отримання ступеня бакалавра в університеті 

прикладних наук часто займає на один-два семестри довше порівняно з тією ж 

програмою в університеті через практичні семестри. З цієї ж причини 

магістерські курси в університеті прикладних наук, навпаки, часто 

скорочуються на один семестр. 

Під час навчання в університеті прикладних наук навчальний план, як 

правило, є більш конкретним, ніж під час навчання в університеті, а це означає, 

що у студентів менше можливостей щодо вибору. Крім того, навчальні плани 

вважаються дуже жорсткими. Однак, це нерідко також забезпечує кращу 

організацію навчання в університеті прикладних наук, що, у свою чергу, 

створює ідеальні умови для дотримання стандартного періоду навчання. 

Однією з переваг навчання в університетах прикладних наук є те, що 

вони значно менші за університети. Це стосується не лише загальної кількості 

студентів, а й обсягу кожної програми. У порівнянні з університетом, 

університети прикладних наук часто пропонують більш неформальну 

атмосферу, меншу наповненість на семінарах і в академічних групах та більш 

інтенсивний супровід. 

 Суттєвою перевагою університеті прикладних наук є практична 

спрямованість навчання. Навчання повністю орієнтоване на майбутню 

професійну практику випускників. Крім того, тісному зв’язку з практикою 

сприяють і інші чинники, які можна розглянути на прикладі університету 

прикладних наук Бремена, який дозволяє констатувати, що: 

-  більшість студентів (85%), які вступають на навчання, уже мають 

диплом про професійне навчання в одній із областей менеджменту 

(наприклад, помічник менеджера у промисловості, банківській сфері, 

експедируванні вантажів, оподаткуванні тощо); 
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- професором фахової вищої школи може стати тільки той, хто має 

досвід професійної діяльності у відповідній галузі не менше п’яти років; 

- для викладання запрошуються ті, хто працює на підприємстві; 

- у навчальний процес інтегровано практичний семестр, який може 

проходити в країні або  за кордоном; 

- багато студентів пишуть свою випускну роботу в тісній співпраці 

з підприємством; 

- практична спрямованість реалізується під час вивчення всіх курсів 

дисциплін і на всіх етапах навчання. 

Для навчання в університеті зазвичай потрібна загальна вступна 

кваліфікація для вищої освіти, тобто абітура (Abitur), для навчання в 

університеті прикладних наук потрібна лише кваліфікація вступу до 

університету прикладних наук. Її можна отримати, закінчивши 12-й клас та 

пройшовши однорічну практику або професійне навчання. 

Університети прикладних наук постійно покращували свій імідж за 

більш ніж 50-річну історію. Довгий час їх студентам доводилося 

обґрунтовувати, чому вони відвідують «лише» університет прикладних наук, 

а не класичний університет. Сьогодні випускників університетів прикладних 

наук у деяких випадках навіть більше цінують, ніж їхніх колег з класичних 

університетів. 

Болонський процес [16] мав для університетів прикладних наук менш 

далекосяжні наслідки, ніж для університетів. Це пов’язано головним чином з 

тим, що навчання в них вже до реформи мало чітку структуру, яку вперше 

запровадили в університетах. Тож не дивно, що критика нової системи в 

університетах прикладних наук була обмеженою і перехід став простішим. 

Університети прикладних наук також повинні були розробити нові освітні 

програми, що завершуються отриманням ступеня бакалавра і магістра, але 

зміни тут були менш глибокими. Швидше, завдяки Болонській реформі, 

університети наблизились до концепції університетів прикладних наук. 
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На особливу увагу заслуговують програми дуального навчання. 

Професійні академії (Berufsakademien) і дуальні університети (duale 

Hochschulen) є закладами освіти, що визнані державою. Професійна академія 

– це заклад, який пропонує виключно дуальні курси навчання. Навчання 

триває 3 роки, теорія та практика постійно чергуються. Це означає, що після 

фази викладання, що триває кілька тижнів у професійній академії, починається 

навчальний блок, який триватиме кілька тижнів на підприємстві, що є 

партнера з практики цього закладу освіти. Дуальний курс навчання 

завершується бакалавратом. 

У Баден-Вюртемберзі, Саксонії, Берліні та Тюрінгії професійні академії 

й дуальні університети фінансуються державою; в Гессені, Нижній Саксонії, 

Гамбурзі, Заарланді та Шлезвіг-Гольштейні вони фінансуються приватним 

шляхом.  

Варто зазначити, що приватні академії часто мають дуже високу плату 

за навчання – кілька тисяч євро за семестр. Зазвичай їх виплачує компанія, яка 

проводить навчання, а натомість вимагає, щоб випускник залишався в 

компанії протягом мінімального періоду після закінчення навчання. До 

навчання за дуальною програмою допускаються лише ті, у кого вже є контракт 

на навчання від підприємства. 

Дуальний ступінь бакалавра поєднує теоретичне навчання в університеті 

чи професійній академії з практичною роботою на підприємстві. Розрізняють  

чотири моделі дуальних освітніх програм. 

Дуальне навчання, інтегроване з навчанням на виробництві означає 

професійне навчання в компанії на додаток до навчання в університеті чи 

професійній академії. Особливою перевагою цього курсу є те, що на 

завершення випускник отримує не тільки вищу освіту, але й професійне 

навчання. 

В межах програми дуального навчання, інтегрованого з практикою, 

студент, паралельно із навчанням у закладі вищої освіти, протягом тривалого 

періоду часу працює як практикант в одній або кількох компаніях. 
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Програма дуального навчання, інтегрована професією передбачає, що ті, 

хто вже закінчили навчання на виробництві, також можуть розпочати 

навчатись за програмою дуального навчання. Завдяки інтегрованій програмі 

дуального навчання вони працюють та проходять частковий курс навчання за 

погодженням із роботодавцем. 

Програма дуального навчання за сумісництвом призначена для тих, хто 

працює повний робочий день. Роботодавець підтримує їх, наприклад, надаючи 

відпустку. 

Під час навчання за дуальною програмою, інтегрованою з навчанням на 

виробництві, практичні фази в компанії чергуються з теоретичними фазами в 

університеті. Тривалість цих фаз може коливатися від кількох днів до 3 

місяців. Стандартний період навчання за дуальною програмою становить 3 

роки або 6 семестрів і завершується ступенем бакалавра. Перевага курсу 

дуального навчання полягає в унікальному поєднанні теорії та практики, що 

значно спрощує вступ у професійне життя. Крім того, роботодавець виплачує 

студенту зарплату під час навчання та, як правило, оплачує плату за навчання. 

Після закінчення навчання компанії відразу приймають на роботу понад 80 % 

випускників. 

Як правило, дуальне навчання відбувається в професійній академії чи 

університеті прикладних наук. У рідкісних випадках університети також 

пропонують відповідний спектр курсів. Програми дуального навчання є 

особливістю професійних академій. Вони спеціалізуються на дуальних 

дослідженнях. Хоч професійно-технічні академії і зарекомендували себе як 

невід'ємна частина німецької системи освіти, вони все ще мають особливий 

статус у багатьох федеральних землях. 

Професійні академії тепер також перейшли на систему бакалаврату. 

Однак, ступені, що присуджуються в професійно-технічних академіях, є не 

науковими, а державними. Ступінь повністю визнається державою, але не є 

академічною. Зазвичай це не впливає на кар’єрні перспективи. Навпаки: 

випускники дуальних освітніх програм користуються великим попитом на 
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ринку праці, і завдяки своєму практичному досвіду вони, як правило, мають 

певну перевагу в процесі подання заявок, на відміну від випускників освітніх 

програм денної форми навчання. Лише якщо випускник бажає здобути ступінь 

магістра або доктора наук, це може бути проблематично після закінчення 

професійної академії. Багато професійних академій відреагували на це і зараз 

пропонують власні дуальні магістерські програми. 

Дуальні освітні програми зараз дуже популярні. Отже, відповідні місця 

для навчання є дуже конкурентними, і претенденти повинні мати принаймні 

хороший сертифікат про закінчення школи, щоб отримати шанс. Якщо заявка 

буде переконливою, компанія запросить на співбесіду. Крім того, нерідко 

трапляються випадки, коли претендентам доводиться складати тест на 

придатність або проходити через центр оцінювання. Якщо є відповідний 

договір про навчання на підприємстві з компанією, можна використовувати 

його для подання заяви до університету, з яким працює відповідна компанія. 

Власне, тоді ця заявка є суто формальним питанням – оскільки є договір про 

навчання, то цей претендент, як правило, автоматично отримує право на місце 

навчання. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У сучасному освітньому просторі Федеративної Республіки Німеччина 

вища економічна освіта займає ключову позицію у процесі формування та 

перенесенні отриманих студентами економічних знань у практичну площину. 

Крім класичних університетів, основних постачальників вищої освіти у 

Німеччині, у країні функціонує мережа інших закладів освіти, де навчається 

велика кількість студентів. 

На основі аналізу наукових і статистичних даних встановлено, що 

середньорічна чисельність вакансій у сфері економіки у Німеччині неухильно 

зростає з 2010 року. Найбільш популярною виявилась спеціальність «Бізнес-

адміністрування». Професійна підготовка фахівців економічного профілю у 

Німеччині регулюється низкою законів, зокрема, такими: Рамковий Закон про 
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вищу освіту (Hochschulrahmengesetz, 2002), який визначає особливості 

освітнього процесу у різних типах закладів вищої освіти, права і обов'язки 

студентів та професорсько-викладацького персоналу; Закон про сприяння 

освіті (Bundesausbildungsförderungsgesetz, 2001), який гарантує матеріальну 

допомогу під час навчання; Закон про реформу оплати професорів (Gesetz zur 

Reform der Professorenbesoldung, 2002), спрямований на стимулювання якості 

викладання, Закон про сприяння удосконаленню професійної кваліфікації 

(Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, 1996), який гарантує 

державну підтримку для підвищення професійної кваліфікації. 

Трансформаційні процеси сьогодення в економічному, освітньому, 

культурному та соціальному середовищі Німеччини впливають на 

формування освітніх стандартів, що зумовило актуальну потребу у 

вдосконаленні програм вищої економічної освіти, поглиблення змісту та 

якості професійної підготовки фахівців економічного профілю. 

З’ясовано, що відповідно до окреслених напрямів розвитку економіки у 

Німеччині розробляються незалежні кадрові прогнози за різними моделями. 

Зокрема, модель Interindustry Forecasting Germany розробляється в Інституті 

досліджень економічної структури. У цій моделі головним чином 

досліджуються зміни структури економіки. Модель включає загальний 

прогноз зайнятості, прогноз у розрізі професій і кваліфікацій (рівень 

компетентності), а також прогноз пропозицій на ринку праці. Для підготовки 

кадрів у професійній системі освіти Німеччини функціонують різні типи 

закладів вищої освіти, зокрема: університетах (Universitäten), технічних 

університетах (Technische Universitäten), університетах прикладних наук / 

фахових вищих школах (Fachhochschulen), професійних академіях 

(Berufsakademien), дуальних закладвх вищої освіти (duale Hochschulen).  

Акцентовано на тому, що заклади вищої освіти Німеччини гармонійно 

поєднують давні університетські традиції з новітніми досягненнями науки й 

техніки. Історія економічної освіти у Німеччині нерозривно пов’язана з 

економічним, політичним і соціальним розвитком країни. Система освіти 



51 

 

Німеччини централізовано регулюється державою лише у найважливіших 

питаннях, а основні питання діяльності закладів освіти регулюються і 

вирішуються на рівні федеральних земель.  

 Встановлено, що дуальна система професійної освіти є особливою 

формою навчання, притаманною Німеччині. Навчання професії відрізняється 

від традиційного освітнього процесу: протягом трьох чи чотирьох днів на 

тиждень студенти проходять практику на підприємстві; теоретична 

професійна підготовка відбувається протягом одного-двох днів на тиждень у 

вищому закладі освіти. 

Визначена особливість бакалаврських програм для фахівців 

економічного профілю в німецьких університетах: вони можуть бути 

організовані як у формі так званої моно-спеціальності (Monostudiengang), коли 

студент навчається тільки за однією програмою (спеціальністю), так і у формі 

комбінованого бакалаврату (Kombinationsstudiengang), коли студент вивчає 

основну і додаткову спеціальності. При цьому розрізняють дві подальші 

можливості:  комбінація двох спеціальностей – основної і економічної як 

додаткової – без права викладання у школі (Kombinationsbachelor (ohne 

Lehramtsoption)) і комбінація таких спеціальностей з правом викладання у 

школі (Kombinationsbachelor (mit Lehramtsoption)). 

Деталізовані обсяги балаврських і магістерських освітніх програм 

підготовки фахівців економічного профілю. Бакалаврат передбачає, як 

правило, навчання протягом 6 семестрів і опанування навчального матеріалу 

обсягом 180 кредитів. Проте у деяких випадках для отримання ступеня 

бакалавра передбачено 7 семестрів (210 кредитів) або 8 семестрів (240 

кредитів). Крім фахової підготовки, програми цих  спеціальностей містять 

також навчальні курси із блоку надфахових компетенцій і орієнтувальних 

знань (überfachliche Kompetenzen und Orientierungswissen (ÜKO)), обсягом 21 

крелит. Випускники зі ступенем бакалавра, які хочуть продовжити навчання, 

мають змогу зробити це, вступивши на магістерську програму, яка передбачає 

навчання протягом 4 семестрів (120 кредитів). Якщо ж навчання на 
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бакалавраті тривало довше (7 чи 8 семестрів), то термін навчання у 

магістратурі скорочується таким чином, що в цілому навчання на здобуття 

ступеня бакалавра, а потім магістра за однією спеціальністю складає 10 

семестрів (300 кредитів). 

Визначена найбільш суттєва перевага університетів прикладних наук, 

що полягає в практичній спрямованості навчання, яке повністю орієнтоване на 

майбутню професійну діяльність випускників. Викладачем університету 

прикладних наук може стати тільки той, хто має досвід професійної діяльності 

у відповідній галузі не менше п’яти років. Крім того, до освітнього процесу 

інтегровано практичний семестр, який може проходити в країні або  за 

кордоном. 

Основні положення розділу були висвітлені у 2 статтях і 3 тезах 

доповідей. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В НІМЕЧЧИНІ 

 

Низка важливих питань щодо підвищення ефективності професійної 

підготовки студентів економічних спеціальностей у процесі навчання на 

шляху України до інтеграції у європейський освітній простір потребує 

окремого недослідження. При цьому важливо врахувати перехід до ступеневої 

системи підготовки фахівців. Тому доцільним є звернення до досвіду 

підготовки таких фахівців у закладах вищої освіти Німеччини, зокрема, з 

метою визнаити змістові особливості бакалаврських і магістерських програм 

економічного профілю, які пропонуються у німецьких університетах та інших 

закладах вищої освіти.  

Зміст навчання економістів аграрного профілю в університетах 

Федеративної Республіки Німеччина зумовлений, з одного боку, 

глобалізаційними процесами світового ринку, а з іншого, появою нових 

технологій у професійній освіті економістів аграрного профілю. Водночас, на 

його формування постійно впливають також структурні зміни німецьких 

закладів вищої освіти.  

Суттєвий інтерес зумовлюють також вимоги до вступу на навчання за 

пропонованими програмами, зміст теоретичного навчання й практичної 

підготовки, наповнення модулів та  їх розподіл за семестрами. Важливим є 

також орієнтування на компетентності, формуванню яких сприяє пропозиція 

навчальних програм для бакалаврів і магістрів. Зазначені аспекти досвіду 

професійної підготовки економістів у закладах вищої освіти Німеччини 

можуть бути використані з метою вдосконалення їхнього навчання в 

університетах України.  

Економіка Німеччина, яка є важливою опорою європейської економічної 

системи, значною мірою сприяє досягненню концептуальних цілей 

економічного прогресу держави з урахуванням особливостей підприємництва, 

стимулювання працівників, розвитку маркетингових систем, залученням 
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інвестицій і вчасним реагуванням на практичне впровадження інноваційних 

кроків, у тому числі й у середовище вищої освіти та професійної підготовки 

економістів аграрного профілю. 

Українська економіка характеризується формуванням ринкових 

відносин, що зумовлює нові вимоги до фахівців економічного профілю для 

вітчизняних підприємств. Такі фахівці мають не тільки володіти глибокими 

теоретичними знаннями й міцними уміннями та навичками практичної 

діяльності, а й новою орієнтацією за взірцем представників зазначеного 

профілю європейських підприємств.  

Тому на особливу увагу заслуговує вивчення досвіду професійної 

підготовки економістів у німецьких університетах, адже економіка Німеччини 

є найсильнішою серед країн ЄС.  

 

2.1  Структура і зміст навчальних планів 

 

Професійну підготовку фахівців економічного профілю у Федеративній 

Республіці Німеччина здійснюють заклади вищої освіти різних типів: 

університети (Universitäten); університети прикладних наук (Fachhochschulen); 

технічні університети (Technische Universitäten).  

У зв’язку з останніми тенденціями глобального економічного розвитку 

сучасний економіст повинен задовольняти такі професійні вимоги і суспільні 

очікування [207, 210, 211]: 

- володіти ґрунтовною базою теоретичних знань як з економічної 

сфери, так і з певних секторів індустрії чи ремесла (Gewerbe);  

- усвідомлювати значення регіональної економіки у масштабі 

країни та економіки держави у світовому масштабі; 

- уміти керуватись економічними принципами промислового 

виробництва; 

- орієнтуватись на застосування сучасних технологій у визначеній 

сфері діяльності; 
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- творчо впроваджувати у практику передові досягнення світового 

господарювання та бізнесової сфери; 

-  уміти орієнтуватися у соціально-економічних проблемах 

сучасного суспільства та знаходити адекватні шляхи їхнього вирішення; 

-  забезпечувати ефективність своєї професійної діяльності шляхом 

використання прогресивних засобів і технологій; 

-  поєднувати розуміння загальних економічних аспектів зі 

специфічними аспектами менеджменту, маркетингу, фінансів, 

макроекономіки, мікроекономіки. 

Варто врахувати, що на формування змісту економічної освіти у 

Федеративній Республіці Німеччина вплинули два важливих чинника: 

- по-перше, практично всі заклади вищої економічної освіти є 

державними і отримують фінансову підтримку уряду; 

- по-друге, питання функціонування  освітніх закладів регулюється 

на двох рівнях – загальнодержавному (рівні федерації) і на рівні федеральних 

земель – з чітким поділом сфери відповідальності кожної сторони і 

неухильним дотримання визначених рамкових умов та виконанням прийнятих 

рішень [186, 190]. 

Зміст підготовки фахівців економічного профілю у різних закладах 

освіти формується з певними відмінностями, а його вивчення забезпечується 

наявністю відповідних кафедр, факультетів, партнерських підприємств і 

установ, фахівців – як науковців, так і практиків, які можуть безпосередньо 

ознайомити студентів із реаліями професійного життя [133, 142, 157].  

Зазначимо, що різнорівнева підготовка фахівців в університетах та 

інших закладах вищої освіти Німеччини для отримання вищої економічної 

освіти здійснюється, згідно з положеннями Болонської угоди, за ступенями 

бакалавра і магістра [103, 124, 172]. 

Ступінь бакалавра у Німеччині є освітнім ступенем, термін навчання за 

яким залежить від типу закладу освіти, напряму академічно-наукової і 

практико-орієнтованої підготовки, рівня базової підготовки студентів тощо 
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[179]. Ступінь бакалавра присуджується після завершення три- або, рідше, 

чотирирічних програм навчання в класичних університетах, університетах 

прикладних наук та інших закладах вищої освіти. 

Особливістю бакалаврських програм для фахівців економічного 

профілю в німецьких університетах є те, що вони можуть бути організовані як 

у формі так званої моноспеціальності (Mono-Studiengang), коли студент 

навчається тільки за однією програмою (спеціальністю), так і у формі 

комбінованого бакалаврату, коли студент вивчає основну й додаткову 

спеціальності.  

Бакалаврат передбачає, як правило, навчання протягом 6 семестрів і 

опанування навчальним матеріалом обсягом 180 кредитів. Проте в деяких 

випадках для отримання ступеня бакалавра необхідні 7 семестрів (210 

кредитів) або 8 семестрів (240 кредитів). Крім фахової підготовки, програми 

зазначених спеціальностей містять також навчальні курси із блоку надфахових 

компетентностей і орієнтувальних знань обсягом 21 кредит.  

Розглянемо особливості організації навчального процесу на прикладі 

університету Бремена [205]. Навчальні програми факультету розподілені за 

трьома напрямами:  

1. «Міжнародний менеджмент» включає курси, орієнтовані за 

змістом навчальних програм та організацією семестру закордоном, 

насамперед, на вивчення питань міжнародного менеджменту. До них 

належать:  

– прикладні бізнес-мови й міжнародне підприємництво (Angewandte 

Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung (AWS));  

– економіка підприємств / міжнародний менеджмент (Betriebswirtschaft 

/ Internationales Management (BIM));  

– глобальний менеджмент (Global Management (ISGM));  

– туристичний менеджмент (Tourismusmanagement (ISTM)).  

2. Напрям «Менеджмент і технології» об’єднує програми з широким 

підходом до менеджменту або з чіткою технічною орієнтацією:  
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– економіка підприємств (Betriebswirtschaft (BW));  

– дуальне навчання в галузі економіки підприємств (Dualer Studiengang 

Betriebswirtschaft (DSBW));  

– економічна інженерія (Wirtschaftsingenieurwesen (ISWI));  

– менеджмент у торгівлі (Management im Handel (MiH)).  

3. «Державна економіка і фінанси, економіка» охоплює програми, 

акцентовані на юридичних або фінансових питаннях і орієнтовані на 

державний сектор і економіку загалом:  

– європейські фінанси та бухгалтерський облік (European Finance and 

Accounting (EFA));  

– європейська програма в області економіки й адміністрування 

(Europäischer Studiengang Wirtschaft und Verwaltung (ESWV));  

– дуальне навчання в галузі державного управління (Dualer Studiengang 

Public Administration (DSPA));  

– міжнародна програма в області економіки (Internationaler Studiengang 

Volkswirtschaft (ISVW));  

– міжнародна програма в області податкового й господарського права 

(Internationaler Studiengang Steuer- und Wirtschaftsrecht (ISWR)).  

Цікавою є орієнтація значної кількості пропонованих у німецьких 

університетах, у тому числі й у Бремені, програм на міжнародну діяльність 

фахівців-економістів. У зв’язку з цим розглянемо вимоги до вступників. Для 

напряму підготовки «Міжнародний менеджмент» вони передбачають 

наявність атестату зрілості/диплому університету прикладних наук або 

складання вступного іспиту; знання англійської мови; проходження 12- 

тижневої менеджерської практики, яка має бути завершена до кінця 4-го 

семестру.  

Навчання триває 8 семестрів, включаючи навчання закордоном, у тому 

числі практику та написання бакалаврської роботи. Викладання здійснюється 

німецькою та англійською мовами. Протягом перших двох років навчання в 

університеті Бремена студенти оволодівають базовими та спеціальними 
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знаннями з однієї з іноземних мов (арабської, китайської або японської); 

економіки й суспільства цільового регіону, у тому числі історію, філософію, 

культуру, політику; бізнес-курсу англійської мови; в області економічних 

наук, таких як бізнес-адміністрування, економіка, комерційне право та 

економічна інформатика.  

Набуті знання поглиблюються на третьому році навчання, який охоплює 

два семестри практики в країні, мова якої вивчалася. Загалом, перебування 

закордоном ділиться на поглиблене вивчення мови й навчання в одному з 

університетів-партнерів університету Бремена й практику на місцевому 

підприємстві або в місцевій установі. Практика в цільовому регіоні може 

здійснюватися на німецьких, міжнародних, місцевих підприємствах, у 

державних установах, міжнародних організаціях, асоціаціях тощо [114, 115].  

На четвертому році навчання поглиблюються набуті на третьому курсі 

знання з міжнародного менеджменту, вибраної теми бізнес-адміністрування, 

таких як управління, персонал, маркетинг, з іноземної мови та економіки й 

суспільства цільового регіону. Один модуль останнього семестру відведено на 

підготовку бакалаврської роботи. Підґрунтя для бакалаврської роботи 

закладається вже при виборі студентом спеціалізації [7, с.13]. 

Особливістю змісту звичайних і подвійних бакалаврських програм 

економічного спрямування  є те, що окремі дисципліни, модулі, практики є 

обов’язковими для вивчення або відвідування в кількох університетах або на 

різних факультетах. 

Зазначимо, що тривалість навчання бакалаврів-економістів є різною 

відповідно до обраної програми. Ті, хто вивчає економіку підприємств, 

навчаються 7 семестрів, включаючи навчання закордоном, у тому числі 

практику та написання бакалаврської роботи. Викладання для них 

здійснюється переважно німецькою мовою, хоч при вступі вимагається 

наявність просунутого рівня володіння англійською мовою. Майже 20% 

занять у перших чотирьох семестрах проводиться англійською мовою.  
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Протягом перших чотирьох семестрів студенти отримують глибокі 

знання з різних економічних дисциплін (виробництво, логістика, фінанси, 

менеджмент, управління, маркетинг, організація, управління персоналом), 

бухгалтерського обліку (зовнішнього та внутрішнього обліку), математики 

для економістів, економічної статистики, економічної інформатики, роботи з 

управління проектами та наукової роботи. Крім того, вони вивчають 

діяльність підприємств, особливо економіку підприємств, оподаткування та 

господарське право. Студенти також набувають таких ключових навичок, як 

навички з риторики; міжкультурні, соціальні й персональні.  

Курс навчання на бакалавраті розподілено на п’ять модулів на семестр. 

На додаток до аудиторних годин у формі лекцій і практичних занять дві 

третини курсової підготовки повинні бути виконані у вигляді самостійного 

навчання. Кожен модуль має 6 кредитів, а семестр, відповідно, 30 кредитів. 

Весь період навчання (7 семестрів) передбачає 210 кредитів. Розподіл модулів 

за семестрами подано у табл. 1.  

Таблиця 2.1 

Розподіл модулів за семестрами 

Семестр Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

1 (30 

кредитів) 

Бізнес-

адмініструван

ня І 

Математик

а для 

економістів  

Економіка І Зовнішній 

бухгалтерсь-

кий облік 

Ділова 

англійська 

мова І 

2 (30 

кредитів) 

Бізнес-

адмініструван

ня ІІ 

Економічн

а 

статистика 

Економіка ІІ Внутрішній 

бухгалтерсь- 

кий облік 

Ділова 

англійська 

мова ІІ 

3 (30 

кредитів) 

Бізнес-

адмініструван

ня ІІІ 

Бізнес-

адміністру

вання ІV 

Економічна 

інформатика 

Оподатку-

вання 

Господарське 

право І 

4 (30 

кредитів) 

Бізнес-

адмініструван

ня V 

Бізнес-

адміністру

вання VІ 

Міжнародний 

бізнес 

Наукова 

робота 

Господарське 

право ІІ 

5 (30 

кредитів) 

Підготовка до 

практики 

Практика Практика Практика Звіт за 

практику 

6 (30 

кредитів) 

Спеціалізація 

А 

Спеціаліза

ція А 

Спеціалізація 

В 

Спеціалізація 

В 

Бакалаврська 

робота 

7 (30 

кредитів) 

Спеціалізація 

А 

Спеціаліза

ція А 

Спеціалізація 

В 

Спеціалізація 

В 

Бакалаврська 

робота 
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Слід зазначити, що більшість студентів (85%), які вступають, щоб 

вивчати економіку підприємств, уже мають професійну освіту (наприклад, 

спеціальності менеджера у промисловості, банківській справі; експедитора, 

помічника бухгалтера тощо). Випускники можуть виконувати функції 

менеджера й здійснювати управління у різних сферах економіки, обіймати 

керівні посади на всіх рівнях або займатися самостійною підприємницькою 

діяльністю. Потенційна сфера професійної діяльності відповідно до обраної 

спеціалізації включає в себе традиційні функції (тобто облік і контроль, 

фінансовий менеджмент, маркетинг і дистрибуція, логістика, організація та 

інформатика; управління персоналом; аудит підприємств).  

Навчання на бакалавраті спрямоване на набуття базових знань зі сфер 

економіки підприємства, ділового адміністрування та методичних основ 

математики, статистики, економетрики, економічної інформатики і права, а 

також знань з історії і актуального розвитку цих наукових дисциплін. Успішне 

завершення навчання надає випускникам кваліфікацію, необхідну для 

професійної діяльності у галузі економіки й управління. Студенти набувають 

здатності свідомо брати на себе виконання завдань застосовувати для 

вирішення економічних проблем і наукові методи.  

Невід'ємною складовою частиною процесу навчання стимулювання до 

роботи в команді і набуття додаткових кваліфікацій, потрібних у відповідних 

професійних сферах. Студенти набувають зазначених компетентностей 

шляхом поєднання аудиторного навчання або так званої фази присутності 

(Präsenzlehre), віртуального навчання і самостійної роботи, як індивідуально, 

так і спільно з іншими.  

Навчальний процес побудовано таким чином, що він сприяє 

інтернаціоналізації знань шляхом навчання за кордоном. Для визнання 

навчальних досягнень, здобутих за кордоном, передбачено відповідні модулі. 

Увесь навчальний процес складається з модулів, пов'язаних між собою за 

змістом і часом, які супроводжуються іспитами до бакалаврської роботи. Так, 

наприклад, студентам університету імені Гумбольдта пропонуються типові 
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навчальні плани, які передбачають опанування ними відповідної кількості 

кредитів з розподілом за семестрами під час вивчення відповідного 

економічного фаху як основного або додаткового (табл.), але вони є тільки 

рекомендованими, а не обов’язковими, так що студенти мають певну свободу 

щодо організації власного графіку навчання. Крім того, 4-й або 5-й семестр 

рекомендується планувати як семестр навчання у зарубіжному університеті.   

Таблиця 2.2 

Рекомендовані типові навчальні плани для бакалаврату 

 

Економіка як основний фах 
 

 1  семестр 2  семестр 3  семестр 4  семестр 5  семестр 6  семестр 

Обов’язкові 

модулі 

27 28,5 16,5 12   

Обов’язкові 

модулі за 

вибором 

  6 12 6  

Модулі за 

вибором 

   3 15 12 

Додаткові 

кваліфікації, 

пов’язані з 

професією 

3 3 9 3 9 3 

Бакалаврська 

робота 

     12 

Кількість 

кредитів за 

семестр 

30 31,5 31,5 30 30 27 

 

Економіка як додатковий фах 
 

 1  семестр 2  семестр 3  семестр 4  семестр 5  семестр 6  семестр 

Обов’язкові 

модулі 

15 3 6    

Обов’язкові 

модулі за 

вибором 

 4,5 або 6 4,5 6 12  

Модулі за 

вибором 

   6  3-6 

Кількість 

кредитів за 

семестр 

15 7,5 або 9 6 або 10,5 12 12 3 або 6 
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Перелік обов’язкових модулів для бакалавра з економіки 

(Volkswirtschaft (VWL)) включає такі:  

- економіка I (6 кредитів),  

- економіка II (6 кредитів),  

- економіка III (6 кредитів),  

- економіка IV (6 кредитів),  

- економіка V (6 кредитів),  

- бізнес-адміністрування І (9 кредитів),  

- бізнес-адміністрування ІІ (6 кредитів),  

- право І (6 кредитів),   

- математика І (6 кредитів),  

- математика II (6 кредитів),  

- економічна інформатика І (6 кредитів),   

- статистика (9 кредитів),  

- вступ до економетрики  (6 кредитів).  

До обов’язкових модулів за вибором належать: 

- мікроекономіка ІІІ (6 кредитів),  

- макроекономіка ІІІ (6 кредитів),  

- прикладна мікроекономіка (6 кредитів),  

- прикладна макроекономіка (6 кредитів),  

- державні фінанси в демократії І (6 кредитів),  

- державні фінанси в демократії ІІ (6 кредитів),  

- недоліки ринку (6 кредитів),  

- теорія оподаткування (6 кредитів),  

- економіка ринку праці (6-12 кредитів),  

- вступ до теорії ігор (6 кредитів),  

- грошово-кредитна економіка (6 кредитів). 

Як модулі за вибором пропонуються:  

- семінар на теми прикладної мікроекономіки (6 кредитів),  

- теми макроекономіки (6 кредитів),   
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- семінар на теми макроекономіки (6 кредитів),  

- теми фінансів (6-12 кредитів),  

- актуальні проблеми економічної політики (6 кредитів),  

- актуальні проблеми екологічної політики (6 кредитів),  

- бази даних економічної політики теми історії німецької економіки 

(6-12 кредитів),  

- основи математичної статистики (6-12 кредитів),  

- грошово-кредитна економіка (6 кредитів). 

Програма «Бізнес-адміністрування» (Betriebswirtschaft (BWL)) в 

університеті Бремена пропонує студентам сучасну економічну освіту широкої 

орієнтації з подальшою спеціалізацією. Навчання спрямоване на підготовку 

фахівців широкого профілю, які також набувають ключових кваліфікацій та 

ключових компетенцій на додаток до ґрунтовних фахових та методичних 

знань. Тому навчальний процес передбачає: 

-  оволодіння фаховими та методичними знаннями, їх прикладну 

орієнтацію і зв'язок з практикою; 

-  наукову складову –  здатність до аналітичного, концептуального 

та методичного мислення; 

-  здатність до спілкування і співпраці; 

-  набуття глибоких знань з бізнес-курсу англійської мови. 

Протягом перших чотирьох семестрів студенти набувають ґрунтовних 

знань з різних дисциплін, пов’язаних з економікою підприємства 

(виробництво, логістика, фінанси, менеджмент, контроль, маркетинг, 

організація, управління людськими ресурсами) та обліком (зовнішній і 

внутрішній бухгалтерський облік), а також засвоюють методичні знання з 

економічної математики, економічної статистики, економічної інформатики, 

менеджменту проектів та наукової роботи. Крім того, вони вивчають 

середовище діяльності підприємства, зокрема, у галузі економіки, 

оподаткування та господарського права. Вони також набувають ключових 
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навичок, наприклад, з риторики, і різних так званих «м'яких навичок» 

(міжкультурного, соціальні та особистісні компетенції). 

Після перших чотирьох семестрів навчання п'ятий семестр є так званим  

«практичним семестром», який може відбуватись як у Німеччині, так і за 

кордоном, відповідно з підготовчим модулем перед ним чи наступним 

модулем після практичного семестра. Студенти отримують уявлення про 

діяьність підприємства і виробничі процеси та операції, внаслідок чого у них 

формується здатність до рефлексії щодо свого досвіду на науковому рівні і 

розуміння взаємозв’язку теорією і практикою. Цей зв’язок з практикою 

підкріплюється в подальшому у бакалаврському проекті, в якому 

розглядаються практичний досвід і здійснюється підготовка до бакалаврської 

роботи. 

У шостому і сьомому семестрах студенти спеціалізуються у двох сферах. 

При цьому їм пропонуються широкі можливості об'єднати два з наступних 

восьми варіантів спеціалізації: 

- маркетинг і збут; 

- фінанси; 

- економічна інформатика; 

- контроль; 

- логістика; 

- оподаткування та аудит; 

- бухгалтерський облік; 

- управління персоналом. 

Завдяки опануванню обраною спеціалізацією випускники отримують 

кваліфікацію, яка є достатньою для того, щоб займати управлінські та 

адміністративні посади практично у всіх сферах економіки або бути 

самостійним підприємцем. Можлива сфера професійної діяльності відповідно 

до обраної спеціалізації включає в себе класичні економічні функції (зокрема, 

облік і контроль, фінансовий менеджмент, маркетинг і розподіл, логістика, 
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організація та інформатика, управління персоналом, аудит підприємства та 

оподаткування). 

Враховуючи зростаючу інтернаціоналізацію економіки, німецькі 

університети визнають, що класичних економічних спеціальностей вже 

недостатньо для того, щоб підготувати випускників до майбутньої 

професійної діяльності у глобальному світі. Тому заклади вищої освіти 

починають пропонувати нові програми підготовки бакалаврів і магістрів. Так, 

університет Бремена з 1988 року запровадив спеціальність «Прикладні мови 

економіки світу» («Angewandte Weltwirtschaftssprachen» (AWS)), яка в 1997 

році знову змінилась – «Прикладні мови економіки світу і міжнародний 

менеджмент» («Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale 

Unternehmensführung (AWS))». 

Програма поєднує в собі дисципліни з народної економіки і економіки 

підприємства з однією з не-європейських мов (арабською, японською або 

китайською) та діловою англійською мовою. Вона передбачає необхідні 

знання економічних, соціальних і суспільних структур тих світових регіонів, 

мова яких вивчається. Ці знання поглиблюються протягом одного року 

практичної підготовки в країні обраної мови. 

Розподіл навчального навантаження студентів відбувається приблизно 

таким чином:  

40% – економічні науки (з практичною спрямованістю); 

20% – країнознавство (близько 50% – економіка відповідного мовного 

регіону);  

40% – мова (приблизно 20% – бізнес-курс мови). 

Частка лекцій, які читаються англійською мовою, складає близько 15-

20 %.  

Кожен семестр один модуль повністю або, щонайменше, частково 

викладається англійською мовою. Екзамени наприкінці англомовних лекцій, 

як правило, проводяться англійською мовою. Тому передумовою для допуску 
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до навчання за бакалаврською програмою є володіння англійською мовою на 

рівні В1 або В2.  

Програма готує студентів до діяльності в міжнародному середовищі. 

Завдяки грунтовним професійним і мовним кваліфікаціям у поєднанні з 

міжкультурною компетентністю випускники можуть займати управлінські 

посади в глобальному контексті. Вони працюють у зовнішньо-економічних 

відділах великих компаній, у малих і середніх торгових підприємствах, у 

міжнародних проектах, а також в дочірніх і спільних підприємств німецьких 

підприємств за кордоном. Крім того, хороші кар'єрні перспективи 

відкриваються у сфері туризму й бізнес-консалтингу. 

Екзамени проводяться у різних формах, вони можуть бути усними, 

письмовими і мультимедійними. Під час усних іспитів студенти 

демонструють, що вони набули широких і комплексних знань з наукових 

основ їхньої спеціальності, а також критичного розуміння основних теорій і 

методів. Вони мають показати, що здатні знаходити способи вирішення 

проблем і захищати їх за допомогою аргументів. Усні екзамени тривають, як 

правило, 20 хвилин для кожного окремого студента. При цьому складається 

відповідний протокол. Оцінка повідомляється студенту після екзамена і 

обов’язково обгрунтовується. 

Під час письмового екзамену студенти демонструють, що вони уміють 

застосовувати наукові основи своєї спеціальності для професійної діяльності, 

самостійно розробляти варіанти вирішення проблем і знаходити аргументи у 

своїй галузі, знаходити для цього відповідну інформацію, оцінювати та 

інтерпретувати її, робити науково обгрунтовані висновки. В залежності від 

типу завдання письмовий екзамен може тривати від однієї до п'яти годин. 

Оцінка за екзамен повідомляється студенту не пізніше, ніж через чотири тижні 

після екзамену, причому вона повинна обгрунтовуватись в усній або 

письмовій формі. 

Якщо екзамени проводяться у мультимедійній формі, то студенти 

повинні продемонструвати, що вони здатні самостійно опрацьовувати теми зі 
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своєї спеціальності за допомогою різних медіа-засобів і самостійно 

презентувати отримані результати. 

Цікавою є процедура реєстрації студентів для участі у складанні 

екзаменів, яка здійснюється через електронну університетську систему або 

спеціальне екзаменаційне бюро в межах передбаченого для цього терміну. 

Реєстрація завершується за три дні до дати проведення екзамену. Якщо ж 

студент не зареєструвався з якихось причин, то до складання екзамену він не 

допускається. Відповідальність за дотримання термінів повністю 

покладається на самих студентів. 

До виконання бакалаврської роботи допускаються ті студенти, які 

успішно склали екзамени з обов'язкових модулів виконали вимоги, визначені 

у модулях за вибором.  

Термін виконання бакалаврської роботи обмежується 60 днями, а обсяг 

– 80 000 символів, тобто текст не повинен перевищувати 30 сторінок без 

додатків. Майбутній бакалавр представляє свою роботу в двох друкованих 

примірниках і також в електронній формі, супроводжуючи її підписаною 

власноруч заявою про дотримання правил порядку складання екзаменів, 

самостійність виконання роботи, і зазначаючи, що бакалаврська робота 

подається вперше. Оцінювання здійснюється двома екзаменаторами, а оцінка 

є середнім арифметичним від виставлених ними балів. 

Оцінювання передбачає пятибальну систему:  

1(дуже добре) – відмінна успішність,  

2(добре) – результати, які значно перевищують середні вимоги,  

3(задовільно) – результат, який відповідає середнім вимогам,  

4(достатньо) – успішність, яка, незважаючи на недоліки, все ще 

задовольняє вимоги,   

5(недостатньо) – результат, який через істотні недоліки не відповідає 

вимогам. 
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Освітні програми підготовки бакалаврів передбачають досить стислий 

опис компетентнісних цілей для комплексу обов’язкових і факультативних 

модулів. 

Таблиця 2.3 

Графік навчального процесу бакалаврів в Боннському університеті 

Бакалавр наук B.Sc.  

Підготовчий курс з математики (2 тижні) 

1 

семестр 

Вступ до 

мікроекономіки  

Математика А: 

основи 

Статистика А Вступ до теорії 

підприємництва 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) 

2 

семестр 

Мікроекономіка А Вступ до 

макроекономіки 

Статистика Б Інвестиції і 

фінансування 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) 

3 

семестр 

Мікроекономіка Б Макроекономіка А Математика Б: 

векторна 

алгебра і 

економетрія 

Модуль 

вільного 

обов’язкового 

вибору 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) 

4 

семестр 

Наукова робота Макроекономіка Б Фінансування Модуль 

вільного 

обов’язкового 

вибору 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) 

5 

семестр 

Вибіркова 

дисципліна (з 

народної 

економіки) 

Вибіркова 

дисципліна (з 

народної 

економіки) 

2 вибіркові дисципліна (з 

економіки підприємства) або з 

методики 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (7,5 кредитів) 

6 

семестр 

Вибіркова 

дисципліна (з 

народної 

економіки) 

Вільний вибір Бакалаврська робота 

(7,5 кредитів) (7,5 кредитів) (15 кредитів) 

Диплом бакалавра: 180 кредитів 

 

Узагальнивши основні з них, можна зазначити, що такими цілями є, 

зокрема: 

- отримання базових знань у галузі ділового адміністрування, 

економіки та методологічних основ математики, статистики, ділової 

інформатики та права, а також знань про історію та сучасний розвиток цих 

наукових дисциплін;  
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- уміння відтворювати, структурувати, класифікувати, зважувати та 

представляти ці знання; 

- готовність взяти на себе особисті зобов’язання, необхідні для 

позитивного успіху в навчанні; 

- уміння створювати умови для конструктивного навчального 

клімату за різними формами навчання; 

- уміння вибирати необхідні та відповідні методи роботи та 

інструменти для успішного навчання та цілеспрямовано використовувати їх; 

- сприйняття обґрунтованої критики і водночас здатність наводити 

та захищати критичні аргументи в дискусіях, виконувати різні ролі 

дискутанта, експерта чи модератора; 

- здатність брати відповідальні завдання у бізнесі та адміністрації та 

застосовувати наукові методи й результати для вирішення економічних 

проблем; 

- навички роботи у команді та навчання впродовж життя. 

Бакалавр як перший рівень професійної вищої освіти рано надає 

випускникам можливість увійти в трудове життя. Багато підприємств 

пропонують для стажерів програми, в ході яких молоді фахівці в середньому 

за 15 місяців за встановленим ритмом проходять стажування у різних відділах. 

Після завершення програми на багатьох підприємствах стажеру надається 

можливість отримувати ступінь магістра, не полишаючи професійної 

діяльності.  

Магістратура є другим етапом вищої освіти, зокрема, й економічної, у 

Федеративній Республіці Німеччина, що надає студентам змогу поглиблювати 

знання з напряму чи спеціальності, обраних на бакалавраті, або ж використати 

магістратуру для переходу на іншу спеціалізацію, набуваючи нових знань, 

умінь і навичок, а відтак і покращення або розширенняя перспектив 

майбутнього працевлаштування та професійної діяльності, можливо, й у 

міжнародному вимірі 
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У Німеччині налічується 400 університетів із загальною кількістю понад 

8000 магістерських програм. Магістерські курси все ще є відносно новим 

явищем у німецькому університетському середовищі. Навчання для набуття 

ступеня магістра в Німеччині зазвичай триває три-чотири семестри. Наразі не 

завжди потрібно навчатися за денною формою навчання, оскільки багато 

університетів також пропонують магістерські курси без відриву від 

виробництва або за сумісництвом. Отже, бажаючі можуть отримати цінний 

досвід роботи і одночасно пройти цілеспрямоване подальше навчання. 

Не всі магістерські дипломи є однаковими, оскільки в Німеччині існує 

кілька видів магістерських ступенів. Ступінь магістра, який часто 

присуджується, включає магістра мистецтв (Master of Arts (M.A.)), магістра 

ділового адміністрування (Master of Business Administration (MBA)) та 

магістра наук (Master of Science (M.Sc.)).  

Ступінь магістра мистецтв можуть отримати представники 

гуманітарних, культурних, соціальних чи економічних наук. Цей 

магістерський ступінь дозволяє займати керівні посади і отримувати досить 

високу зарплату. Академічний ступінь магістра мистецтв можна отримати в 

класичних університетах та університетах прикладних наук. Як правило, 

ступінь магістра мистецтв здобувачі отримують на основі бакалавра мистецтв, 

така послідовність має на меті поглибити отримані знання. У деяких випадках 

ступінь магістра мистецтв також можна отримати після ступеня бакалавра 

наук. Це можливо, в основному, для економічних наук і спеціальностей, таких 

як економіка. 

Як програми для отримання ступеня бакалавра, програми магістра 

мистецтв складаються з модулів. Модуль – це навчальний блок, який 

складається з одного або кількох тематично пов’язаних курсів і триває близько 

одного-двох семестрів. Зазвичай модулі закінчуються іспитом у формі 

письмових іспитів, презентацій або курсових робіт. В останньому семестрі 

студенти магістратури пишуть магістерську роботу, яку інколи відностять до 

категорії наукових дисертацій і називають  Master-Thesis. 



71 

 

В залежності від зв’язку з попереднім бакалаврським ступенем 

виокремлюють два види ступенів магістра мистецтв, які називають 

послідовним (konsekutiv) і непослідовним (nicht-konsekutiv). 

Послідовні програми. Ці магістерські курси спираються на відповідний 

ступінь бакалавра. Вони слугують для поглиблення або розширення обраної 

спеціальності. Його можна обрати тільки тоді, коли претендент раніше 

завершив навчання для отримання відповідного ступеня бакалавра. 

Непослідовні програми. За змістом магістерські курси, що не є 

послідовними, не базуються на відповідному бакалаврському ступені. 

Претенденти мають змогу розширити свої знання зі ступеня бакалавра в 

абсолютно новій галузі. 

Зазвичай такі програми тривають рік, включають кілька академічних 

модулів для опрацювання, певний обсяг самостійної роботи дослідницького 

спрямування і письмових завдань, практичні міжгрупові заняття, а також 

написання дисертації у відповідній науковій галузі. 

Критерії вступу на магістерські програми регулюються не однаково і 

різняться залежно від університету. Загалом, перший ступінь є обов’язковим 

для вступу до магістра мистецтв. У деяких виняткових випадках ступінь 

магістра або підвищення кваліфікації, наприклад, бізнес-адміністратор, 

включаючи професійний досвід, дозволить отримати ступінь магістра. Для 

цього, як правило, потрібно скласти тест на здатність або пройти семестровий 

підготовчий курс, який готує до навчання. 

Залежно від університету, ступінь магістра мистецтв можливий як: 

- магістр з моноспеціальністю (1‑Fach Master); 

- магістр з основною та другорядною спеціальністю; 

- магістр з двома рівнозначними основними спеціальностями.  

Під час навчання за першим видом  здійснюється особливе інтенсивне 

поглиблення вже наявних знань, отриманих на бакалавраті. Магістерські 

курси з основною та другорядною спеціальністю є досить поширеними в 

освітній галузі (додатково до економічної спеціальності можна отримати 
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педагогічну спеціальність). Ступінь магістра з двома основними 

спеціальностями – це, як правило, так звана послідовна програма, у сфері якої 

студент продовжує спеціалізуватись далі.  

Магістр мистецтв пропонує найкращі можливості для проходження 

міждисциплінарного курсу, оскільки часто можна отримати ступінь магістра з 

двома спеціальностями. Це означає, що студенти мають можливість 

поєднувати два курси з різних наукових дисциплін. Залежно від того, на якому 

предметі фокусується навчання, здобувач освіти отримує відповідний ступінь 

магістра. Особливою популярністю користуються поєднання технічних, 

соціальних чи гуманітарних предметів з економічними. Такі програми 

надають широку та різноманітну освіту. 

На додаток до ступеня бакалавра, старі ступені магістра та 

дипломованого спеціаліста, як правило, дозволяють претендентам 

кваліфікуватись до ступеня магістра мистецтв. Відповідна комісія з відбору 

університету приймає рішення про порівняння дипломів старого і нового 

зразків. Цей шлях особливо цікавий для магістерських програм, що не є 

послідовнми, де здобувачі освіти можуть професійно переорієнтуватися. Крім 

того, університети іноді проводять співбесіду або тест під час відбору 

претендентів на навчання за магістерськими програмами. 

Numerus clausus (NC) – це ще одне обмеження вступу до багатьох 

університетів. Часто кількість претендентів перевищує наявні місця. Тоді 

університет використовує процедуру NC, щоб визначити, які кандидати 

будуть зараховані. Деякі університети пропонують свої навчальні місця лише 

випускникам, які досягли певної мінімальної оцінки за ступенем бакалавра. 

Діапазон оцінок для вступу варіюється від університету до університету. Як 

правило, звичайним є мінімальний бал 2,5. Деякі університети очікують 

принаймні 2,0 від своїх абітурієнтів, інші також приймають середню оцінку 

3,0 залежно від предмета. 

Просунута програма магістра ділового адміністрування забезпечує 

випускників різних курсів, а також тих, хто має професійний досвід, 
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важливими управлінськими навичками. Ступінь МВА відкриває шлях до 

керівного рівня.  

Магістр ділового адміністрування, або скорочено MBA, на сьогодні є 

найбільш розповсюдженою та найвідомішою магістерською програмою в 

Німеччині. Класичний курс МВА орієнтований на міжнародний рівень і 

охоплює всі сфери управління. На сьогодні було створено низку програм, які 

пропонують спеціалізуватись на певних областях. 

Процес подання заявки на курс MBA зазвичай структурований у кілька 

етапів. Перший крок – письмова заявка. Тут університети зазвичай вимагають 

наступних документів: диплом університету, довідки про роботу, 

мотиваційний лист, автобіографія, рекомендаційні листи. У зв’язку з  

міжнародною спрямованістю програми МВА нерідко мовою викладання э 

англійська мова. Тому часто бувають потрібні пыдтвердження достатніх знань 

англійської мови. Можна довести це, склавши визнаний іспит, такий як тест 

TOEFL (тест з англійської мови як іноземної).  

Деякі університети також вимагають від абітурієнтів складання 

випускного іспиту з управління (Graduate Management Admission Test 

(GMAT)). Це глобально стандартизований тест, який перевіряє, чи підходять 

учасники для отримання ступеня магістра в галузі ділового адміністрування. 

Здобувачам потрібно написати два есе та відповісти на запитання з кількома 

варіантами – все англійською мовою. 

Якщо письмова заявка є успішною, співбесіда відбудеться на другому 

етапі процесу подання заявки. Це може бути зроблено по телефону або шляхом 

особистого запрошення на зустріч.  

Курс MBA не стандартизований. Залежно від моделі навчання, навчання 

триває від 2 до 4 семестрів. Оскільки курси МВА часто орієнтовані на 

працюючих людей, університети та бізнес-школи часто пропонують свої 

програми за сумісництвом. Вони тривають від 18 до 24 місяців, а навчання 

відбувається ввечері та у вихідні дні. Якщо університети у місті проживання 

здобувача освіти не пропонують курс МВА, він також може отримати цей 



74 

 

ступінь шляхом дистанційного навчання. Однак, планується кілька фаз очного 

навчання. Заочне навчання на цій пррограмі займає до 3 років. 

На початку курсу навчання магістр ділового адміністрування в 

більшості випадків спочатку отримує комплекс базових навичок ділового 

адміністрування та управління. Окрім бухгалтерського обліку, в розкладі 

також є методичні навички та навчання керівництву. Крім того, студенти 

навчаються підприємницькому мисленню і розвивають свої комунікативні 

навички. Крім того, велика кількість університетів пропонує відвідування 

провідних компаній на певному ринку. Зазвичай їх співробітники читають на 

місці спеціалізовані лекції та проводять екскурсії по компанії. Через 

міжнародну спрямованість курсу МВА обов’язковим є семестр за кордоном 

або закордонне стажування. Курс MBA закінчується магістерською роботою. 

Потім студент представляє свою роботу для розгляду й обговорення під час 

колоквіуму. 

Курс МВА має на меті надати студентам усі знання та навички, необхідні 

їм на посадах в управлінні. Сюди входять не лише професійні, а й соціальні 

навички. Точний зміст курсу залежить від університету. Однак, як правило, усі 

програми містять такі курси: бізнес-адміністрування, економіка, основи 

менеджменту, бухгалтерський облік, управління людськими ресурсами, право, 

маркетинг, фінансовий менеджмент, м'які навички та лідерські якості, 

управління проектами, міжнародний менеджмент, контролінг, збут, 

господарське право, управління виробництвом, інформаційні технології. 

Курс розширює здатність приймати рішення та показує різні 

корпоративні стратегії. Крім того, студенти вчаться систематично аналізувати 

та вирішувати проблеми. Одночасно курс навчає студентів комунікативним та 

лідерським навичкам. Очні курси дуже орієнтовані на практику. Основна увага 

приділяється тематичним дослідженням, груповій роботі та проектному 

навчанню.  

Деякі курси МВА самі по собі є вузькоспеціалізованими. У деяких 

випадках студенти також можуть встановити власні пріоритети. До них 
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належать, наприклад: контролінг, охорона здоров'я, міжнародний 

менеджмент, логістика та управління, управління людськими ресурсами. 

Як і у всіх інших магістерських програмах, навчаючись на програмі 

MBA потрібно отримати певну кількість кредитів. Оцінка результативності 

проводиться протягом усього періоду навчання. Для цього, наприклад, 

викладачі оцінюють письмові іспити, семінарські роботи, проекти та усні 

іспити. За 4 семестри студенти повинні набрати від 90 до 120 кредитів. 

Система ECTS забезпечує міжнародну порівняльність навчальних досягнень 

та ступенів, а також можливість перезарахування кредитів, отриманих в інших 

університетах. Магістр ділового адміністрування завершує підготовку 

магістерської роботи, яку потім захищає на екзаменаційній співбесіді. Після 

успішного завершення навчання випускники можуть здобувати докторський 

ступінь. 

Якщо випускник бакалаврату претендує на місце в програмі магістра 

ділового адміністрування, йому, як правило, потрібно мати бакалврський 

університетський ступінь. На додаток до ступеня бакалавра здобути ступінь 

MBA дозволяють також старий диплом та ступінь магістра. 

Крім того, претенденти повинні мати можливість підтвердити 

принаймні 3 або 5 років професійного досвіду. У деяких університетах курс 

МВА відкритий для претендентів з достатнім професійним досвідом навіть без 

попередньої академічної підготовки. 

Окрім того, майбутнім студентам доведеться взяти участь у випускному 

тестуванні у галузі вищої освіти (GMAT) і, таким чином, довести своє базове 

розуміння бізнесу. Крім того, університет також перевіряє знання англійської 

мови, оскільки приблизно 1/3 занять проводяться англійською мовою. У 

деяких випадках також можна підтвердити необхідний рівень іноземної мови 

за допомогою сертифіката TOEFL. Окрім того, поширеними є заявки чи 

мотиваційні листи, а також вступна співбесіда. 

Оскільки програма МВА в основному пропонується приватними 

університетами та інститутами, так званими бізнес-школами (Business 
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Schools), слід очікувати на високу плату за навчання. Курс МВА в Німеччині 

коштує в середньому 20 000 євро. Однак, це фінансове навантаження може 

виправдати себе, оскільки після навчання випускник цієї магістерської 

програми зазвичай може розраховувати на вищу посаду і, отже, на вищу 

зарплату. Багато студентів працюють під час навчання, щоб мати можливість 

нести витрати. Роботодавець інколи може підтримувати навчання у 

фінансовому плані та надаючи відпустку.  

Програма МБА підходить тим, хто прагне до керівної посади. Вона 

орієнтована не лише на бакалаврів-економістів, а й, наприклад, на медичних 

працівників, юристів, інженерів та представників природничих наук. 

Випускники гуманітарних та соціальних бакалаврських програм також 

можуть отримати ступінь MBA, щоб зміцнити свої позиції в управлінні 

компанії чи установи. 

Перед тим, як розпочати навчання, претендентам рекомендується 

переконатися, що обрана програма акредитована. Таким чином вони можуть 

бути впевнені, що отримують високоякісну освіту. Під час акредитації 

незалежні органи перевіряють, чи відповідають програми МВА мінімальним 

вимогам до якості для якісного навчання. Наступні системи акредитації мають 

міжнародне значення: 

EQUIS – European Quality Improvement System, 

AACSB – Association to Advanced Collegiate Schools of Business, 

AMBA – Association of MBAs. 

У Німеччині існує десять визнаних агентств з акредитації: 

ACQUIN – Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-

Institut, 

AHPGS – Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 

Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V., 

AKAST – Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer 

Studiengänge, 

AQA – Austrian Agency for Quality Assurance, 
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AQAS – Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von 

Studiengängen, 

ASIIN – Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 

Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der 

Mathematik, 

evalag – Evaluationsagentur Baden-Württemberg, 

FIBAA – Foundation for International Business Administration 

Accreditation, 

OAQ – Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der 

Schweizerischen Hochschulen, 

ZEvA – Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover. 

У ході дослідження Асоціації донорів для німецької науки (Stifterverband 

für die Deutsche Wissenschaft), яке включає і опитування підприємств, 

здійснювалась порівняльна оцінка перспектив працевлаштування випускників 

зі ступенем бакалавра, магістра і дипломованого фахівця.  

Серед підприємств, які приймають на роботу випускників економічних 

програм з вищою освітою, бакалаврів приймає на роботу кожен четвертий, а 

магістрів – кожен сьомий. У майбутньому переважна більшість цих 

підприємств планує приймати на роботу випускників як магістерських, так і 

бакалаврських програм. Цікаво, що два з трьох підприємств виплачують 

новачкам, незалежно від отриманого ступеня, приблизно однакову зарплату, а 

на решті підприємств зарплата новачків-бакалаврів є нижчою. 

Водночас варто зауважити, що роботодавці очікують від випускників, 

які отримали кваліфікацію у сфері економіки, сформованості певного 

комплексу компетентностей, адже саме на формування компетентностей 

зорієнтовані освітні процеси в університетах різниих типів. Розглянемо 

основні з них.  

Фахові компетентності. Затребуваними є навички в галузі контролінгу, 

маркетингу та дослідження ринку, продажу та збуту, консалтингу, логістики, 

організації та управління персоналом, обліку витрат та калькуляції, а також 
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фінансів та бухгалтерії. Для міжнародного бухгалтерського обліку компанії 

шукають персонал, який знайомий з відповідними правилами IAS/IFRS або 

US-GAAP. Що стосується робочих місць, які пов'язані з ринком закупівель або 

збуту, такими як маркетинг чи продаж, роботодавці очікують хорошої 

загальної обізнаності з відповідною галуззю та розуміння ситуації на 

відповідному ринку. Якщо основна увага приділяється технічній або 

природничій продукції, випускники повинні розуміти відповідний технічний 

або природничвий контекст. Само собою зрозуміло, що студенти уміють 

працювати із загальним офісним програмним забезпеченням. 

Деякі фахові компетентності німецькі роботодавці вважають 

обов’язковими для певних сфер, але в цілому бажаними. Зокрема, через велику 

кількість пропозицій для фахівців з бізнес-адміністрування спектр подальших 

фахових вимог дуже різноманітний. Сюди входять: 

- ревізія й підготовка роботи,  

- складання контрактів,  

- статистика,  

- зв’язки з громадськістю,  

- управління проєктами,  

- подальша освіта,  

- аналіз балансу,  

- організація офісів,  

- управління майном,  

- обслуговування клієнтів,  

- презентація,  

- управління якістю,  

- управління ризиками,  

- експорт та імпорт,  

- фінансування дослідницьких проєктів,  

- а також претензійна робота по стягненню заборгованості та 

юридичні дії щодо участі у судових процесах.  
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Майбутнім економістам  рекомендується також зорієнтуватись, які 

здатності можуть бути доцільними, залежно від майбутнього робочого місця 

чи спеціалізації, і обрати для вивчення відповідні курси за вибором. 

Прикладом таких курсів є економіка підприємства, соціологія чи психологія. 

Також поціновуються роботодавцями претенденти, які вивчали юридичні 

курси чи модулі.  

Трудове право, соціальне право, договірне право, комерційне право, 

податкове законодавство чи законодавство про авторське право належать до 

найпопулярніших галузей права.  

Гарне знання англійської мови, як правило, є дуже важливим [19, 77, 85, 

94]. Знання інших іноземних мов може бути плюсом для хорошого 

працевлаштування. Компанії, які працюють наа міжнародному рівні, цінують 

претендентів, які мають досвід роботи за кордоном, наприклад, у формі 

«закордонного семестру» або стажування чи проходження практики за 

кордоном. 

Що стосується критеріїв вимог до надфахових компетентностей, 

роботодавці надають великого значення контактності, здатності працювати в 

команді, менеджерським умінням, комунікативним навичкам та гнучкості, 

незалежно від діяльності в межах економічної сфери.  

Багато інших м’яких навичок (soft skills), які очікуються у різних 

випадках, включають, наприклад, цілеспрямованість, рішучість, добре 

сприйняття, готовність до роботи, організаторські здібності, почуття 

відповідальності, підприємницьке мислення, здатність до суджень, готовність 

вчитися та навички ведення переговорів. Уміння переконувати, орієнтація на 

клієнта, креативність, незалежні методи роботи, стійкість, працьовитість, 

надійність, емпатія, а також гарні манери та доглянута зовнішність є тими 

додатковими характеристиками, які можуть надати переваги під час вибору 

претендентів на вакансії фахівців економічного профілю. 

Послідовність і узгодженість програм, призначених для забезпечення 

неперервної економічної освіти, стає очевидною при розгляді, зокрема, 
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пропозицій університету Вюрцбурга. Програма підготовки бакалавра 

економіки (180 кредитів ECTS) містить огляд різних дисциплін бізнес-

адміністрування і економіки, а також різноманітних наукових методів. Слід 

зазначити, що студенти набувають не тільки фахових знань з економіки, а й  

соціальних та комунікативних навичок. Таким чином, програма пропонує і 

ґрунтовну основу для подальшого навчання за магістерською програмою, і 

хорошу підготовку до професійної діяльності. 

 

Магістр наук М.Sc. 

4
 с

ем
ес

т
р

и
 -

 1
2

0
 к

р
ед

и
т
ів

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

Загальні основи 

Вибір 2 з 5 сфер компетентностей: 

- бухгалтерський облік 

- фінанси 

- інновація й інформація 

- маркетинг і стратегія 

- лідерство і навчання 

Фахово-специфічне поглиблення 

Вибір 2 з 5 сфер компетентностей 

Проектне навчання 

2 проектні курси, вибрані з 5 сфер компетентностей 

Магістерська робота 

Спеціаліст Генераліст 

Продовження навчання, 

поглиблення і проектні курси з 

однакових сфер компетентностей 

Продовження навчання, поглиблення і 

проектні курси з різних сфер 

компетентностей 

 

Рис.  2.1. Графік процесу підготовки магістрів економіки в 

Мюнхенському університеті  

 

Перші два семестри є основою і фазою орієнтації. Студенти вивчають 

методологічні засади та набувають відповідних елементарних базових знань з 

мікро- і макроекономіки. Вони також отримують досить повне уявлення про 
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ключові питання економіки, а також відомості про математичні й теоретичні 

концепції, якими вони будуть займатись в ході їхнього подальшого навчання. 

На додаток до обов'язкової програми студенти можуть вибирати, 

починаючи з третього семестру, з набору модулів, обов’язкових для вибору, і 

модулів, призначених для розвитку ключових кваліфікацій. Обрані 

дисципліни і модулі утворюють основу першого ступеня професійної освіти. 

Бакалаврська програма з економіки як додаткового фаху передбачає, що 

студент повинен набрати 60 кредитів ECTS за цією програмою у  

обов'язковому поєднанні з 120 кредитами ECTS за програмою з основного 

фаху. 

Ґрунтуючись на успішно завершеній програмі бакалаврського ступеня в 

галузі бізнес-адміністрування або економіки, студент магістратури з 

економіки може вибрати для індивідуальної поглибленої програми три 

напрями із запропонованих вісімнадцяти. Своїм вибором він визначає 

власний, індивідуально орієнтований напрям підготовки. На переконання 

представників університету, ця форма навчання довела свою ефективність 

протягом багатьох десятиліть, а тому випускники університету Вюрцбурга 

високо цінуються на ринку праці. 

Однак, студент також може спеціалізуватися на одному напрямі й 

відповідно спрямувати своє навчання за рекомендованим навчальним планом. 

Водночас набуваються саме ті компетенції, які дуже добре готують студентів 

до діяльності у конкретних професійних сферах. Зважаючи на такі різні 

пропозиції, магістрам надається більш високий ступінь гнучкості без 

жорсткого регулювання початку навчання, щоб вони могли, основуючись на 

модульному принципі, зібрати найпривабливіші для них модулі, а не 

визначатися  з ними на самому початку навчання. 

Значний інтерес у підготовці бакалаврів економічного профілю у 

Німеччині викликає наявність у програмах так званого практичного семестру, 

який, однак, не є обов’язковим.  
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Зокрема, в університеті Кельна для бакалаврів, що навчаються за 

програмами «Банківська справа і фінанси» (Banking and Finance (B. Sc.)), 

«Бізнес-адміністрування» (Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.)), «Міжнародна 

економіка» (International Business (B. Sc.)), пропонується проходження  на 

добровільній основі практичного семестру, за умови, що вони уже набрали 

щонайменше 60 кредитів ECTS. У цьому випадку тривалість навчання 

збільшується від шести до семи семестрів. Якщо практичний семестр 

завершено успішно, то у якості компенсації нараховується 30 кредитів ECTS 

за додатковий семестр. 

Слід зауважити, що практичний семестр не оцінюються. Крім того, 

пройти його можна навіть після завершення бакалаврської роботи, але при 

цьому студент повинен не пізніше, ніж за тиждень до завершення останнього 

іспиту, зареєструватись для участі у практичному семестрі, інакше його буде 

автоматично відраховано.  

Водночас можливим є і поєднання практичного семестру і виконання 

бакалаврської роботи, тобто бакалаврська робота може бути написана під час 

практичного семестру. У ході практичного семестру можуть також 

проводитись модульні екзамени. 

Щодо організації практичного семестру потрібно врахувати, що місце 

для стажування не надається чи пропонується навчальним закладом, а його 

пошук здійснюється студентом самостійно. 

Щоб отримати допуск до практичного семестру, студент повинен 

виконати такі вимоги: 

- мати керівника-професора, який обирається самим студентом; 

- взяти участь у заході, метою якого є ознайомлення студентів із 

особливостями практичного семестру;  

- знайти місце для стажування з повною зайнятістю (у роботодавця) 

протягом принаймні 20 тижнів (без перерв і без вихідних). 

Студентам дозволяється і навіть рекомендується брати участь заході 

щодо ознайомлення з практичним семестром, якщо вони ще не знайшли місце 
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для стажування або розмірковують, чи варто їм включати до своєї програми 

цей семестр. Такі заходи, хоч і є обов’язковими для допуску до практичного 

семестру, виконують одночасно і інформативну функцію, тому їх відвідування 

студентами є доцільним у будь-якому випадку. 

Для того, щоб стажування під час практичного семестру було 

зараховано, необхідно по його завершенню взяти участь у підсумковому 

заході, а також підготувати звіт та презентацію про стажування. Участь у 

зазначеному заході, надання звіту за практичний семестр і презентаційних 

матеріалів підтверджується письмово в реєстраційній формі відповідальними 

особами. 

Звіт про стажування становить основу доповіді, з якою повинен 

виступити студент, і включає в себе дані про очікування від стажування 

(практичного семестру), дані про підприємство та його відповідний підрозділ, 

опис завдань та особистий висновок. Як правило, обсяг звіту про стажування 

складає 12-15 сторінок. 

Презентація про стажування, тривалість якої визначається як 10 хвилин), 

ґрунтується на доповіді про практичний семестр, і її зміст повинен містити 

представлення власних очікувань від стажування, дані про підприємство, а 

також власний досвід, набутий протягом цього часу. 

Отже, студент, який навчається за програмою підготовки бакалавра 

економічного профіля, має додаткові можливості для практичного 

спрямування свого навчання у формі практичного семестру. При цьому йому 

надається вибір – продовжити термін навчання відповідно на один семестр або 

ж поєднати практичний семестр і виконання обов’язкової навчальної 

програми (модульні екзамени, бакалаврська робота). 

Досвід професійної підготовки майбутніх бакалаврів-економістів у 

вищих навчальних закладах Німеччини свідчить про ефективність організації 

їх навчання за кредитно-модульною системою та потенційні можливості 

впровадження поєднання двох спеціалізацій на старших курсах. Особливої 

уваги заслуговує практичне навчання (практичний семестр).  
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства 

бурхливо розвиваються наукомісткі технології, що викликає відповідні зміни 

у вимогах до професійної компетентності майбутніх економістів. Вони мають 

оволодіти не тільки глибокими професійними знаннями та вміннями, а й 

аналітичними вміннями, які дозволяють ефективно здійснювати професійну 

діяльність. Успішне досягнення поставлених цілей і вся подальша професійна 

діяльність майбутнього економіста неможливі без високого рівня розвитку у 

нього аналітичних умінь. У зв'язку з цим актуалізується проблема формування 

аналітичних умінь майбутніх економістів у процесі їхньої професійної 

підготовки. 

Крім того, однією з основних вимог сучасного суспільства до 

професіонала є здатність аналізувати інформацію і використовувати 

результати аналізу в своїй діяльності. Також аналітичні компетенції необхідні 

для вибудовування своєї професійної траєкторії: в умовах швидкоплинних 

змін на ринку праці необхідно вміти оперативно адаптуватися до нових сфер 

діяльності. У цих умовах більш пристосованим і успішним стає той 

професіонал, який уміє швидко прийняти рішення, спираючись виключно на 

власні аналітичні здібності [62]. 

Вітчизняні й зарубіжні дослідники останнім часом дедалі більше 

акцентують увагу на вивченні питань, пов’язаних із компетентнісним 

підходом до підготовки майбутніх фахівців і формуванню у них відповідних 

компетенцій [3, 4, 5], які передбачають наявність знань, сформованість умінь 

і навичок, досвід їх застосування та певні особистісні якості. 

Уміння і навички сучасного фахівця поділяють на два види: hard skills 

(технічні уміння і навички) і soft skills (так звані м’які уміння і навички). До 

перших відносяться власне професійні уміння, наприклад,  уміння складати 

звіти для податкової як одне з професійних умінь фахівця економічного 

профілю. До soft skills відноситься ціла низка компетенцій, в тому числі й 

аналітичні уміння. Зокрема, до основних м’яких умінь належать: 
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Робота в команді (і співробітництво.) Уміння визнавати роль в команді, 

прийняти її й діяти відповідно до очікувань (як гравець або керівник команди). 

Важливо не просто працювати, орієнтуючись на команду, а й пристосовувати 

або підпорядковувати всю роботу команді. 

Комунікативна компетентність. Уміння спілкування допомагає 

керувати командами, мотивувати колег і досягати консенсусу і добиватись від 

них розуміння цілей і бажань, формулювати повідомлення чітко і в той же час  

розуміти інших.  

Організаційні уміння. Здатність планувати робочий процес і правильно 

визначати пріоритети.  

Інтелектуальна гнучкість. Ринки, продукти і вимоги до фірм і 

співробітників постійно і все швидше  змінюються. Це вимагає високого 

ступеня інтелектуальної гнучкості й готовності вчитися новому і розвиватися. 

Ініціативність (і мотивація). Високий рівень ініціативи передбачає 

високий рівень само мотивації, тобто здатність спонукати себе до високої 

продуктивності без постійного спонукання колег і начальства.  

Аналітичні та концептуальні уміння. Уміння швидко розуміти ситуації 

та факти, визначати відносини і відповідно швидко реагувати й робити 

правильні висновки. Вони тісно пов'язані зі здатністю правильно визначати 

пріоритети [4, 162]. 

У працях вітчизняних і зарубіжних вчених представлені характеристики 

аналітичних умінь.  Під аналітичними уміннями розуміються усвідомлені 

розумові дії та операції (аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення, 

класифікації, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення 

тощо).  

Деякі із посадових обов'язків економіста безпосередньо пов’язані із 

здійсненням ним  аналізу, зокрема: 

- виробничої діяльності підприємства; 

- результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 

кілька років; 
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- фінансово-економічної діяльності підприємства; 

- фінансових показників діяльності підприємства; 

- економічних показників результатів діяльності підприємства та 

його підрозділів;  

- економічної ефективності проектів; 

- ефективності форм і систем заробітної плати та матеріального 

заохочення персоналу. 

Деякі види аналітичної діяльності економістів вимагають навіть 

особливої аналітичної підготовки, зокрема, проведення порівняльного аналізу 

з конкуруючими компаніями за ключовими показниками ефективності; 

проведення структурного аналізу відхилень факту від плану , виявлення 

резервів зниження собівартості тощо. 

Крім того, виконання інших видів професійної діяльності економіста 

передбачає наявність у  нього аналітичних умінь. Так, без достатнього рівня їх 

сформованості практично неможливо виконувати такі обов’язки, як: 

- виконання розрахунків матеріальних, трудових і фінансових 

витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції підприємства;  

- виконання розрахунків для визначення економічної ефективності 

впровадження нового обладнання та технологій;  

- складання прогнозу потреби у грошових коштах на виробничі 

потреби;  

- моніторинг ринку, а також рівня цін конкуруючих компаній;  

- податкове планування та оптимізація оподаткування;  

- визначення потреб підприємства у матеріально-технічних 

ресурсах;  

- визначення економічної ефективності впровадження нового 

обладнання та технологій; оптимізація витрат підприємства. 

Особливо слід зазначити важливість аналітичних умінь економістів для 

складання бізнес-планів підприємства з метою забезпечення зростання обсягів 

збуту продукції та збільшення прибутку. 
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Отже, на основі праць дослідників та освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців галузі 05 «Економіка і підприємництво» [72] можна 

зробити висновок про те, що аналітичні уміння є сукупністю умінь:  

- розуміти інформацію (отримувати загальне уявлення, загальну 

інформацію, робити первинне узагальнення);  

- аналізувати отриману інформацію (логічно пов'язувати нові факти 

з уже відомими, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, класифікувати 

інформацію, явища, факти, порівнювати, зіставляти інформацію);  

- критично осмислювати інформацію, узагальнювати її (виділяти 

найбільш важливу інформацію, аргументувати, оцінювати викладені факти, 

висувати гіпотезу, робити висновки). 

Розглянувши результати досліджень науковців, вважаємо, що 

формування аналітичних умінь майбутніх економістів буде ефективним при 

реалізації таких організаційно-педагогічних умов: 

- мотивація майбутніх економістів до оволодіння аналітичними 

уміннями, сприяння усвідомленню ними професійної значущості цих умінь; 

-  залучення студентів до вирішення проблемних завдань і ситуацій, 

аналізу конкретних професійних ситуацій; 

- набуття майбутніми економістами досвіду аналітичної діяльності, 

спрямованого на оволодіння аналітико-синтетичними прийомами у 

навчально-професійній діяльності. 

З огляду на зазначене, доцільним є вивчення досвіду формування 

аналітичних умінь майбутніх економістів у вищих навчальних закладах  

Німеччини, які уже готують студентів до ситуації, що склалася на ринку праці. 

Так, у навчальні програми 80 відсотків німецьких університетів включені 

семінари та тренінги з набуття soft skills або, як їх ще називають, «ключових 

компетенцій» [89]. Зокрема, Мюнхенська вища школа прикладних наук 

пропонує семінари з розвитку комунікативних і соціальних умінь, організації 

проектів, менеджменту інформації, креативності, аналітичних умінь.  
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Крім того, наголошується особлива необхідність формування і розвитку 

трьох основних областей компетенцій: 

- соціальні навички (уміння слухати, здатність любити людей, 

здатність до співпереживання, уміння впливати і мотивувати інших); 

- бізнес-уміння (аналітичні уміння, стратегічне і підприємницьке 

мислення, уміння проникати у сутність речей, здатність знаходити економічно 

ефективні рішення); 

- особистісні якості (самомотивація та ентузіазм, готовність до 

навчання та до змін, уміння працювати в команді, саморефлексія і готовність 

до відповідальності). 

Більшість німецьких університетів мають у своїх навчальних планах для 

підготовки фахівців економічного профілю дисципліни або модулі, які 

сприяють формуванню аналітичних умінь і навичок. Так, університет 

Грайфсвальд пропонує студентам для вивчення модуль «Аналітична 

компетентність», метою якого є набуття ними знань і умінь, необхідних для 

участі у наукових дискурсах і рефлексії щодо стратегій і типів дискурсів.  

Університет Ганновера пропонує майбутнім бакалаврам-економістам 

досить великий модуль  «Аналітичне управління людськими ресурсами» 

обсягом 6 кредитів (68 аудиторних годин і 112 годин самостійної роботи).   

У результаті вивчення модуля студенти повинні знати теорії, методи, 

концепції та інструменти управління людськими ресурсами й уміти 

застосовувати їх при конкретному вирішенні проблем у діловій практиці. 

Студенти зможуть систематично і самостійно вимірювати навички й потенціал 

окремих осіб і груп, розвивати їх з урахуванням результатів останніх 

досліджень. Вони набувають умінь взаємодіяти з різними сферами інтересів 

при вирішенні  конкретних проблемних питань. 

Зміст модуля включає такі теми: 

- маркетинг персоналу; 

- аналіз вимог; 

- підбір персоналу / тестування здатностей;  
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- підвищення кваліфікації персоналу; 

- управління охороною здоров'я. 

Георг-Аугуст-Університет Геттінген (Georg-August-

Universität Göttingen) провадить навчання фахівців економічного профілю, 

пропонуючи на рівні бакалавра такі спеціальності: 

- фінанси, бухгалтерський облік і оподаткування; 

- маркетинг і дистрибутивний маркетинг; 

- управління підприємствами (менеджмент). 

При цьому серед вимог до вступників на ці спеціальності є й деякі 

аналітичні уміння: 

- мотивація і бажання досягати результатів; 

- інтерес до підприємницьких і загальноекономічних подій; 

- здатність до аналітичного мислення, а також інтерес і уміння 

проводити презентації математичними методами; 

- хороші знання німецької мови, а також хороші або принаймні такі, 

що їх можна розширити, знання англійської мови. 

Як бачимо, серед вимог до вступників на економічні спеціальності 

університету Геттінгена є й аналітичні уміння. 

Ефективність розвитку аналітичних умінь підвищується при 

використанні індивідуально орієнтованих і продуктивних технологій. Їх 

застосування дозволяє розвинути у студентів практичні професійні вміння, 

навчити аналізувати й оцінювати свої досягнення. Ці методи навчання 

сприяють розвитку у студентів творчого та рефлексивного мислення. Зокрема, 

метод проектів  є одним з ефективних засобів розвитку аналітичних умінь 

студентів.  

Розвиток аналітичних умінь має цілеспрямований, поетапний характер, 

передбачає наявність усвідомленої значущої мети, чітке засвоєння розумових 

дій і способів діяльності. Тому у процесі формування аналітичних умінь має 

здійснюватись системний педагогічний вплив: від роз'яснення студентам 

сутності аналітичних умінь, їх значущості в практичній діяльності до 
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самостійного виконання завдань і практичного застосування сформованих 

аналітичних умінь в нових ситуаціях. Цілеспрямованість та ефективність 

оволодіння аналітичними вміннями забезпечується також тоді, коли 

практична діяльність майбутніх економістів здійснюється у процесі 

самостійної пошукової роботи.  

Аналітичні уміння займають у професійній діяльності майбутніх 

фахівців в області економіки пріоритетне становище по відношенню до інших 

професійних умінь, але, будучи основними, вони не функціонують ізольовано, 

а пов'язані з іншими уміннями, а саме: інформаційними, проектувальними, 

рефлексивними, комунікативними тощо. Інтегрованість аналітичних умінь з 

іншими видами умінь проявляється в процесі аналізу будь-якого об'єкта. 

Продуктивність аналітичної професійної діяльності майбутніх 

економістів відзначається трансформацією і комбінуванням аналітичних 

прийомів відповідно до мети й умов професійної діяльності, використанням 

аналітичних прийомів для вирішення професійних задач. 

Інтегрування формування аналітичних умінь майбутніх фахівців 

економічного профілю можемо прослідкувати на прикладі модуля 

«Електронний бізнес та маркетинг відносин» («Electronic Business und 

Relationship Marketing»), обсяг якого складає 10 кредитів і який вивчається 

протягом одного семестру.  

Визначаючи сутність компетентностей як результатів навчання, 

розробники навчальної програми зазначили, що студенти повинні усвідомити 

важливість електронного бізнесу та маркетингу відносин для корпоративного 

успіху та зрозуміти необхідність взаємодії між ними.  

Методи, прийоми та підходи до вирішення завдань, які розглядаються в 

курсі, повинні бути перенесені на практику. Гіпотетичні конструкти студенти 

повинні створювати самостійно, а їх перевірку можна проводити за 

допомогою відповідних методів із використанням відповідних програмних 

програм (зокрема, AMOS та PLS). 
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Електронний бізнес розуміють як управління процесами компанії та 

ринку з використанням електронних систем (інформаційних технологій) з 

метою підвищення результативності та ефективності конкуренції. Формами 

навчання є: лекції,  у тому числі, за необхідності, кейси та гостьові лекції; 

вправи із завданнями та самонавчання або вправи з домашніми завданнями, 

презентацією та груповою роботою. Участь у модулі вимагає базових знань у 

галузі ділового адміністрування та особливо маркетингу. 

Отже, на основі розгляду змісту пропонованих у німецьких 

університетах бакалаврських та магістерських програм можна виокремити 

такі особливості: 

- розробка професійно-орієнтованих програм тісно пов’язана з 

консультуванням з роботодавцями у процесі, постійне оновлення 

здійснюється з урахуванням актуальних тенденцій у економічній сфері та 

передових досягнень у галузі; 

- врахування загальнонаціональних потреб і потреб окремих регіонів 

(федеральних земель); 

- наскрізна інтеграція у сфері економічної освіти на основі концепції 

«навчання впродовж життя»; 

- спрямованість змісту програм підготовки економістів на підвищення 

якості освіти молоді для їхньої майбутньої ефективної реалізації на ринку 

праці; 

- вплив на оновлення змісту програм партнерських підприємств, фірм, 

установ; 

- професіоналізація університетських профільних навчальних програм з 

економіки шляхом часткової інтеграції до них суміжних дисциплін; 

- врахування наукового складника у вигляді наукових досліджень 

студентів з подальшою реалізацією у вигляді бакалаврської чи магістерської 

роботи; 

- поглиблена спеціалізація магістерських програм, що уможливлює 

поєднання теоретичного матеріалу з його реалізацією на практиці; 
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-  пропозиція навчальних програм з економіки з подвійною 

спеціалізацією (основна і додаткова спеціальність або спеціалізація); 

- структурування навчальних програм (курсів) за модульно-блочним 

принципом; 

-  широка можливість визначення студентами напрямів професійної 

підготовки для створення індивідуальної траєкторії навчання; 

- диференціація й індивідуалізація програм, спеціальностей і процесу 

навчання. 

 

2.2. Методичні аспекти навчання фахівців економічного профілю 

у німецьких закладах вищої освіти 

 

Зміст навчальних модулів економічних програм в університетах 

Німеччини відображено у їх інтерактивному середовищі – забезпеченні 

активного навчання, поетапного й часто самостійного опрацювання досить 

великих обсягів навчального матеріалу, професійного спрямування тощо. 

Тому методи навчання наближені до методів відповідних наук. 

Підготовка майбутніх фахівців економічного профілю на основі 

компетентнісного підходу здійснюється у закладах вищої освіти Німеччини 

уже протягом тривалого часу із застосуванням переважно активних методів 

навчання. Тому доцільно врахувати цей досвід для підготовки вітчизняних 

фахівців для економічної сфери. 

Насамперед, заслуговує на увагу той факт, що більшість викладачів на 

економічних спеціальностях у німецьких закладах вищої освіти є практиками, 

мають досвід професійної діяльності в галузі або ж не полишили її, надаючи 

паралельно консультаційні послуги за фахом, підтримуючи тісні контакти з 

бізнесом, проводячи наукові дослідження безпосередньо на виробництві. Це 

значною мірою сприяє підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх 

фахівців.  
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У змісті лекцій, під час лабораторних занять, у ході вивчення 

обов’язкових і вибіркових дисциплін реалізується наукова складова як 

невід’ємна частина професійних навчальних програм підготовки фахівців 

економічного профілю. Крім того, увага акцентується на головних 

інноваційних формах професійної підготовки – модульному навчанні, 

воркшопах, бізнес-семінарах, інтернет-лекціях та інших формах і методах 

професійної підготовки майбутніх економістів як важливих засобах 

реагування суспільства та освітнього середовища на ключові проблеми та 

потреби населення і молоді зокрема.  

Лекція як традиційний метод навчання вимагає ґрунтовної підготовки 

викладача, чіткості й логічної послідовності викладу навчального матеріалу, 

попереднього орієнтування студентів у лекційному матеріалі (передбачається, 

що студенти повинні до початку лекції бути обізнаними з її основними 

положеннями, для чого на початку навчального року отримують список 

літератури для підготовки до лекцій). Обсяг лекційних годин у навчальному 

навантаженні студентів економічних спеціальностей охоплює загалом до 14 

годин щотижня. Кількість студентів на лекціях може варіюватися – від кількох 

сотень у групі (особливо протягом першого року навчання) до невеликих груп 

під час останнього року навчання. 

Лекції можуть читати як постійні викладачі коледжу чи університету, 

так і запрошені професори-практики з інших навчальних закладів, 

представники бізнесових кіл, учені, менеджери підприємств. Читання лекцій 

може супроводжуватися презентаціями, дискусіями, обговоренням певної 

ситуації чи проблеми окремого підприємства, висловленням власної позиції з 

певного питання. 

Коли лекція має проблемно-пошукове спрямування, тоді забезпечується 

її діалогічний характер, а опрацювання лекційного матеріалу має певний 

дослідницький ракурс: студенти отримують ключові теоретичні положення 

лекції, занурюються у навчальне середовище з метою виконання ними 

самостійного аналізу та узагальнення прослуханого навчального матеріалу. 
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Однією з головних переваг лекції як методу навчальної діяльності у 

німецьких закладах вищої освіти є те, що студенти отримують найбільш 

актуальну інформацію, якої ще немає у жодному підручнику, оскільки 

викладачі більшості університетів є водночас провідними ученими у своїх 

галузях і використовують матеріали власних наукових досліджень у 

розроблених ними лекціях [91]. 

У ході лекційних і семінарських занять завжди заохочуються ініціатива, 

активність, комунікабельність і працьовитість. Лекції як основний метод 

викладання і форма навчальної діяльності та семінари, які потрібно 

обов’язково відвідувати, часто проходять у формі дискусії, обговорення 

матеріалів і завдань. Варто зазначити, що не в усіх університетах прийнято 

ставити запитання до лектора на лекціях або безпосередньо після них, це 

відбувається під час консультацій, на які потрібно попередньо записатись, і на 

семінарських заняттях. Досить поширеними у практиці німецьких 

університетів є лекції-дискусії, лекції-презентації, лекції-демонстрації, відео-

лекції, лекції гостьових професорів тощо. 

На семінарських і практичних заняттях, як цілеспрямованих формах 

організації педагогічного процесу, студенти поглиблюють отримані науково-

теоретичні знання з певної навчальної дисципліни, опановують деякі методи 

роботи з метою формування практичних умінь і навичок, застосування 

набутих знань у практичному середовищі. Залежно від специфіки навчальної 

дисципліни чи окремого модулю, форми семінарських і практичних занять 

можуть охоплювати попередню підготовку, заслуховування та подальше 

обговорення рефератів (письмових повідомлень за результатами виконаних 

наукових досліджень), бесіди, групові дискусії, рішення завдань, тренувальні 

вправи, експерименти. Така форма роботи під керівництвом і з координацією 

викладача сприяє розвитку пізнавальної мотивації студентів, пошуку ними 

найбільш адекватних і точних рішень у певній ситуації, якнайповнішому 

розкриттю творчих здібностей, відстоюванню власної точки зору, 

формуванню позитивного ставлення до успіхів у навчанні, ефективному 
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використанню у перспективі теоретичних знань у практичному середовищі, 

наприклад, під час стажування в організаціях чи відповідних установах. 

Серед форм навчання можуть пропонуватись також мозкові штурми, 

групові проєкти, ділові ігри, спрямовані на розвиток навичок роботи в 

команді, тобто, крім традиційних, використовуються і новітні методи та 

форми навчально-пізнавальної діяльності [60, 63, 69].  

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу студентів закладів 

вищої освіти Німеччинни широко залучають до реалізації тематичних 

проектів як важливої складової їхньої професійної підготовки. Робота над 

виконанням проекту може проводитися в індивідуальній або груповій формі, 

виконуватися студентом самостійно чи під керівництвом викладача. 

У системі вищої економічної освіти Німеччини існує два основні 

підходи до реалізації методу проектів: 

- студенти спочатку навчаються за певною програмою, отримують 

поглиблені теоретичні знання та формують певні навички, згодом мають 

можливість застосувати ці знання у практичній площині відповідно до завдань 

проекту; 

- студенти спочатку обирають певний проект, обговорюють 

необхідні положення, завдання, форми й методи, необхідні для ефективної 

реалізації проекту та згодом практичним шляхом виконують завдання проекту 

або кількох невеликих за обсягом проектів. 

Професійна підготовка бакалаврів економічного профілю здійснюється 

у Федеративній Республіці Німеччина на основі трьох специфічних 

принципів: 

- принцип життєвих ситуацій. На думку Б. Штайнмана [191], цей 

принцип передбачає, що тема може вважатись важливою для вивчення, якщо 

вона має зв'язок з нинішніми та / або майбутніми ситуаціями з реального  

життя. Таким чином і зумовлюється вибір змісту навчання.  

- категоріальна економічна дидактика. Придатність змісту 

навчання для економічної освіти, згідно з цим принципом, визначається тим, 
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чи засвоюються при його вивченні основні категорії економічної думки. 

К.Крубер описує структурні характеристики та принципи економіки таким 

чином: мислення в структурах теорії економічної поведінки, мислення в 

наслідкових зв'язках і мислення в нормативних контекстах. На цих 

структурних особливостей ґрунтуються дидактичні категорії економічної 

освіти [156, с. 189]. 

- основні компетентності економічної освіти. Німецьке 

товариство  економічної освіти (Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung 

(DeGöB)) описало п'ять областей компетентностей, які свідчать про 

економічну освіченість студента [125] (DeGöB 2005), а саме: економічно 

обґрунтувати рішення, економічно аналізувати ситуації, пояснити економічні 

системні взаємозв’язки,  розуміти рамкові умови економіки і брати участь у їх 

створенні, оцінювати конфлікти етично і в перспективі. 

На основі зазначених принципів у практиці закладів вищої освіти 

широко застосовуються активні методи навчання, насамперед: кейс-метод, 

підготовка якого вимагає дотримання низки критеріїв [26, 158, 214], а саме:  

- ситуативність: зв'язок з реальністю завдяки типовими для 

практики ситуаціям; 

- зрозумілість: урахування рамкових умов, таких, як здатність до 

навчання, наявність певних знань. Потрібно орієнтуватись на професійну 

практику, але водночас пристосовуватись до «інтелектуального потенціалу» 

студентів; 

- значимість: проблема повинна бути суб'єктивно важливою для 

студентів, щоб вони були вмотивованими до вирішення кейсу. Це можливо 

при підключенні до професійної та особистої сфери студентів (в сьогоденні 

або майбутньому); 

- зв'язок з діяльністю: кейси мають заохочувати студентів до 

практичної, самостійної діяльності. Відповідна орієнтація на діяльність 

досягається, коли студенту потрібно для вирішення проблеми здійснювати 

певну діяльність, яка є також важливою для професійної ситуації. Вона 



97 

 

включає, наприклад, отримання інформації, інтерпретація текстів договорів, 

цільове використання документів тощо. 

Моделювання конкретних професійних ситуацій і прикладів із 

підприємницької діяльності, використання рольових ігор, кейс-навчання (case 

study), спільне рішення проблем є важливими методичними елеменами у 

процесі організації тематичних занять, читанні лекцій, у роботі над 

навчальним проектом, під час навчальних групових дискусій, тренінгів.  

Зміст підготовки економістів передбачає широке використання у 

освітньому процесі практично всіх університетів проблемно-пошукового 

методу кейсового навчання (case study) для вирішення конкретної навчальної 

проблеми. У процесі використання цього методу заперечується наявність 

єдиного правильного рішення, натомість студенти повинні його самостійно 

знаходити та вміти обґрунтовувати власну позицію. 

Такі кейси, підготовлені, як правило, у письмовій формі, розроблені на 

основі реальних фактів і використовуються для двостороннього обговорення 

викладачами і студентами. До початку занять викладач підбирає кейс, 

визначає основні і допоміжні матеріали, розробляє сценарій заняття.  

Під час самого заняття відбувається попереднє обговорення кейсу під 

керівництвом викладача, група поділяється на підгрупи, студенти ставлять 

один одному запитання, пропонують власні варіанти вирішення певної 

проблеми, обгрунтовують їх, складають письмові звіти щодо розглянутих 

ситуацій [118, 120]. 

Кейс-метод у міні-групах як інтерактивна форма навчання забезпечує 

постійний розвиток навичок міжособистісного спілкування студентів в 

аудиторний і позааудиторний час, у процесі підготовки ними доповідей, 

оскільки особовий склад груп протягом семестру може змінюватися, а також 

для розвитку інтелектуальних здібностей студентів, поглиблення навичок 

критичного мислення, вміння аналізувати ситуації та швидко приймати 

практичні рішення, швидкого й ефективного засвоєння навчального матеріалу 
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та його поєднання з практичним напрямом навчання – вивченням реальних 

ситуацій із бізнес-практики, веденням та управлінням підприємством тощо. 

Слід зазначити, що кейс-метод, на думку німецьких дидактів, має кілька 

методичних варіантів. 

           Таблиця 2.4 

Методичні варіанти кейс-методу 

Метод Виявлення 

проблем 

Отримання 

інформації 

Визначення 

альтернативних 

можливих 

варіантів 

рішень 

Вирішення 

проблеми 

Розгляд 

вирішення 

проблеми 

Кейс-

дослідження 

Основне 

завдання 

Надається Самостійний 

пошук 

Самостійний 

пошук 

Порівняння 

Кейс-

проблема 

Надається Надається Основне 

завдання 

Основне 

завдання 

Порівняння 

Кейс-

інцидент 

Надається 

не повністю 

Основне 

завдання 

Самостійний 

пошук 

Самостійний 

пошук 

- 

Встановлена 

проблема 

Надається Надається Надається, з 

можливим 

пошуком 

альтернатив 

Надається з 

обґрунтуванням  

Основне 

завдання 

 

Дидактичні переваги застосування кейс-методу (чи різних його 

методичних варіантів) вбачаються, насамперед, у стимулюванні студентів до 

діяльності. Завдяки активному розгляду ситуації з практики можна досягти 

зближення теорії і практики.  

До переваг кейс-методу варто віднести, зокрема, такі:  

- залучення суб'єктивного досвіду;  

- розвиток когнітивних структур;  

- підвищення внутрішньої мотивації;  

- інтеграція набуття знань і їх застосування;  

- зменшення абстрактних знань;  

- навчання шляхом активізації наявних знань;  

- підвищення відповідальності в групі;  

- розгляд складних ситуацій;  

- розвиток аналітичного, самостійного мислення;  
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- формування ключових кваліфікацій (наприклад, здатність до 

міжособистісного спілкування, роботи в команді; відповідальність; 

наполегливість; здатність приймати рішення);  

- отримання знань про професійну і економічну сферу;  

- сприяння розвитку творчості і пошуку рішень. 

Водночас користь застосування кейс-методу, як вважають німецькі 

дослідники, не є безумовною. Як і будь-який інший метод, він теж має деякі 

вади, до яких належать:  

- значні затрати часу на підготовку і проведення;  

- селективний розгляд без динаміки;  

- спрощене відображення реальності;  

- нехтування рутинними проблемами професійної діяльності; 

-  складність здійснення узагальнення;  

- відсутність наслідків діяльності. 

Недоліки методу можуть бути викликані надмірним спрощенням 

розгляду проблеми і прийняття рішення, в результаті чого не витримується 

вимога щодо реалістичного відображення подій зі світу бізнесу. Крім того, у 

багатьох випадках відсутній процес збору та відбору інформації. В деяких 

випадках узагальнення є недостатнім, а тому ускладняється перенесення 

рішення на інші ситуації. До слабких сторін кейс-методу відносять також 

ризик надмірного нахилу до позитивних рішень, тобто тиск до прийняття 

рішення навіть тоді, коли ситуація не дозволяє прийняти негайне рішення. 

Серед активних методів, які часто застосовуються у процесі підготовки 

фахівців економічного профілю, – рольові ігри [151]. 

У професійній підготовці сучасних економістів одним із найбільш 

ефективних і доцільних методів навчання визначається рольова гра (навчання 

через дію) [56, 59, 76]. Використання цього методу вимагає участі студентів у 

виконанні завдань у ситуації моделювання реальної діяльності з метою 

кращого засвоєння інформації та застосування навичок у практичному 

середовищі. Метод моделювання для студентів – це своєрідна «репетиція» 
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проведення ними у перспективі трудової діяльності, коли студенти не просто 

працюють із підручником та аналізують отриману інформацію, а грають певні 

ролі, вчаться приймати власні рішення. Таким чином, відтворюючи ситуації за 

проблемним сценарієм, учасники мають змогу бачити їх трохи з іншого боку, 

ніж у реальному житті, визначити приховані перешкоди та знаходити 

альтернативні способи їх подолання. 

 Проведення рольових ігор чітко регламентується і відбувається за 

такими фазами: 

- фаза інструктажу, метою якої є мотивація, інформація та 

підготовка. Під час цієї фази здійснюється презентація конкретної ігрової 

ситуації (проблеми чи конфлікту), уточнення основних понять (у випадку 

необхідності), поділ на гравців і спостерігачів, розподіл рольових карток з 

описами ролей серед гравців, роздача формулярів для спостереження  

спостерігачам і коротке обговорення аспектів спостереження. Доцільно 

рольових гравців відправити з аудиторії, щоб вони не знали, за якими 

аспектами стежитимуть спостерігачі. Бажано, щоб завдання рольових гравців 

і спостерігачів узгоджувались. Необхідним є також визначення  тривалості 

гри. 

- фази рольової гри. Рольові ігри структуруються в залежності від 

точного визначення ролей, але допускають певну гнучкість для вияву власної 

креативності гравців. 

Особливе місце серед методів, які застосовуються у вищих навчальних 

закладах Німеччини у підготовці фахівців економічного профілю, є проектне 

навчання [110, 157]. При цьому німецькі педагоги концентруються на таких 

характеристиках методу проектів: 

- самоорганізація та особиста відповідальність; 

- самостійне і відповідальне  планування етапів проекту; 

- спільне визначення цілей навчання та методичного підходу; 

-  відповідальність кожного учасника за успіх проекту; 

-  рішення про форму представлення результатів; 
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- викладачі виступають не як посередники при передачі знань, а як 

модератори і консультанти цілісного (багатовимірного) процесу навчання; 

- підготовка та проведення презентації (наприклад, у вигляді відео 

фільму, газети, брошури), яка має міждисциплінарний характер, хоч це і не є 

обов'язковим; 

-  розподіл завдань; 

-  робота в команді; 

-  координація результатів (у тому числі й часткових); 

-  управління конфліктами в команді; 

-  орієнтація на реальність та інтереси студентів; 

- врахування інтересів (професійних або особистих) при визначенні 

теми проекту. 

Надзвичайно важливою вважається презентація результатів проекту й 

оцінка  самого проекту, його ходу, роботи учасників тощо [54, 55, 80]. Часто 

практикується також залучення до оцінювання презентації зацікавлених осіб 

(наприклад, відвідувачів, якщо презентація проводиться у формі виставки або 

глядачів, якщо демонструється відео).  

Таке оцінювання може мати вигляд інтерв'ю зі спеціально 

підготовленим опитувальником для «нейтрального» зворотного зв'язку щодо 

якості представлення результатів. З іншого боку, важливою є і рефлексія 

самих учасників проекту, зокрема, щодо співпраці в групі, проблем з 

отриманням та аналізом інформації.  

Після розгляду здійснюється оцінювання презентації результатів 

проекту з урахуванням досягнення мети. Після цього спільними зусиллями 

розробляються пропозиції для поліпшення реалізації майбутніх проектів, які 

можуть стосуватись ініціативи проекту, загального і детального плану проекту 

тощо.  

До позитивних аспектів проєктного навчання відносять: підвищення 

мотивації, сприяння розвитку мережевого мислення, стимулювання розвитку 

ключових кваліфікацій (наприклад, ініціативності, здатності до роботи в 
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команді, відповідальності, системного мислення і роботи, креативності, 

здатності регулювати конфлікти, незалежності, здатності планувати, уміння  

збирати і аналізувати інформацію), сприяння реалізації інтересів студентів. На 

основі напрацювань науковців [2, 12, 20] можна відзначити такі педагогічні 

переваги проєктної роботи: 

- призводить до більшої незалежності та ініціативи студентів; 

- сприяє розвитку тих нахилів та інтересів студентів, які раніше не 

проявлялись; 

- впливає на когнітивну, моторну і афективну сферу; 

- сприяє кооперативній поведінці і ставленню; 

- намагається враховувати особисті потреби учасників; 

- підвищує мотивацію завдяки визначенню спільних цілей; 

- може виявити зв’язки між навчальними сферами; 

- посилює зв'язок між внутрішньо-університетською та поза-

університетською областями навчання; 

- стимулює особисті компетентності для вирішення складних 

практичних завдань. 

Водночас, крім суттєвих переваг, застосування методу проектів 

пов’язане із певними труднощами чи обмеженнями. Зокрема, це – значні 

затрати часу, часто великі затрати матеріалів, неможливість застосування при 

чітко структурованих та інтелектуально простих процесах навчання, 

неекономічність методу, перевантаження студентів, складність для «скутих» 

студентів, залежність успіху від здатності викладача до виконання ролі 

модератора, а не традиційної ролі.  

Можливі труднощі у проектній роботі дослідники [2, 12, 20] вбачають у 

тому, що: 

- метод проектів є більш важким, якщо це стосується специфіки 

матеріалів або заздалегідь чітко визначеного набуття умінь і навичок у 

попередньо структурованих процесах навчання;  
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- метод проектів не є оптимальним процесом навчання для того, 

щоб швидко опанувати матеріал, тому що при його застосуванні студенти 

здійснюють свої кроки у навчанні;  

- метод проектів також не підходить для вузько спеціалізованих  

навчальних завдань, які будуть ретельно перевірені;  

- перевірку результатів навчання у вигляді звичайної контрольної 

роботи чи екзамену важко здійснити,  особливо тому, що цілі або ключові 

кваліфікації не можуть бути точно визначені;  

- слабкі студенти при застосуванні методу проектів часто бувають 

мало задіяними, а тому потребують особливої уваги з боку викладача. 

Ігри за планом (Planspiele) як один із різновидів ділових ігор 

відображають процеси прийняття рішень або дій у соціальних та економічних 

сферах на основі моделі. Вони сприяють активному осмисленню студентами 

передумов, процедур і наслідків прийнятих рішень, а також розміння 

взаємозалежностей процесів, що моделюються, оскільки фахіцям доведеться 

перетворювати свої рішення на дії. Це передбачає, що студенти, які вивчають 

економіеку, розуміють проблему, розробляють власні цілі та відповідні 

можливі рішення та зважують наслідки. Зазвичай з цим пов'язані самостійний 

пошук інформації й незалежна оцінка варіантів рішення.  

Імітаційні ігри проводяться за кількома етапами, тобто досягнуті 

результати назавжди змінюють стартову ситуацію відповідного нового 

ігрового раунду, а отже, також змінюють передумови для прийняття рішення.  

У практиці німецьких університетів застосовуються також стратегічні 

ігри – група імітаційних ігор, результати яких не зумовлені випадковими 

подіями, а є вираженням стратегічного мислення. Імітаційні ігри є методами 

навчання, орієнтованими на дії, які є більш придатними, ніж інші для 

вирішення певних професійних завдань. Учасники розподіляють ролі і 

моделюють переговори та процеси прийняття рішень, передбачені сценарієм. 

Ділові ігри та метод імітаційного моделювання передбачають  створення 

у навчальному процесі різних відносин і умов реального життя. Вони зазвичай 
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є комп’ютеризованими та використовуються при вивченні питань маркетингу, 

наприклад, діяльності компанії.  

Рішення, що приймаються студентами на всіх етапах діяльності 

компанії, обговорюються в аудиторії, свідчать про ґрунтовне вивчення 

взаємопов’язаності всіх аспектів функціонування бізнесової структури. 

Зазначимо, що такі ситуації поєднують у собі кейс-навчання, виконання 

рольових вправ і лекційні презентації, та дають студентам більше практичних 

можливостей для глибшого розуміння складного навчального матеріалу. 

Ділові ігри особливо придатні для впровадження цілісного та 

системного мислення, оскільки майбутнім фахівцям економічного профілю 

важливо планувати стратегії на основі аналізу наслідків. Узагальнений перелік 

ділових ігор і моделювання у підготовці фахівців економічного профіля, які 

застосовуються в університеті Зігена (Universität Siegen), представлено у 

таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Ділові ігри у підготовці фахівців економічного профіля у 

німецьких закладах вищої освіти 

Назва ділової ігри Вид 

компетентності 

або її складника, 

що формується 

Вид ділової 

ігри 

Тривалість 

ділової ігри 

«Олівець»: глобалізація Розуміння 

взаємозалежності  

Гра в 

стратегію 

відносин 

30 хвилин 

«Бик і ведмідь»: фондовий 

ринок 

Конкуренто-

спроможність 

Імітація 

фінансових 

ринків та 

змагальна гра 

2 години 

Бізнес  Проекти 

заснування 

підприємства / 

прийняття рішень  

Проектна 

діяльність 

1 рік 

Можливість заснувати 

компанію  

Прийняття ділових 

рішень  

Стратегічна 

гра, також 

можлива як 

змагання 

2-4 місяці 

Німецька премія за стартап для 

студентів  

Ііціативність Конкурс з 

запуску 

бізнесу / 

3 місяці 
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прийняття 

рішень 

Подвійний усний аукціон: 

ринок та ціни  

Розуміння ринку Аукціон 20-30 хвилин 

Easy Business  Управлінські 

навички  

Бухгалтерська 

настільна гра 

4 години 

«Рибний ставок»: Надмірне 

використання вільно доступних 

ресурсів 

Стратегічні уміння Офлайн-

стратегія 

1 семестр 

Дилема: різні економічні 

ситуації, наприклад, цінова 

конкуренція 

Прийняття 

ситуативних 

рішень 

Теорія ігор: 

ситуації 

прийняття 

рішення 

20 хвилин 

Ринок напоїв: виробництво, 

маркетинг 

 

Діяльність на 

ринку 

Симуляційна 

гра 

4 години 

Global Factory  Поведінка в умовах 

конкуренції 

Симуляційна 

гра 

1-2 дні 

«Гроші»: бартер, функції 

грошей, санкції 

Розуміння 

фінансової сфери 

Рольова гра 1-2 години 

«Молодь засновує стартап» Комп’ютерне 

моделювання 

бізнесу 

Змагання 1 рік 

«Кіоск» Діяльність на 

ринку 

Маркетингова 

імітаційна гра 

2 години 

Захист клімату шляхом торгівлі 

викидами: ціноутворення, 

провал ринку, регуляторна 

політика 

Моделювання 

торгівлі викидами 

Моделювання 1-2 дні 

Гра в імітацію ринкової 

економіки  

Діяльність в 

умовах ринкової 

економіки 

Імітаційна 

гра, також 

можлива як 

змагання 

(турнір) 

4 години 

План  у сфері нафтового 

бізнесу, конкуренція у торгівлі 

мазутом, економічні 

взаємозв'язки/процеси  

Уміння планування Ділова гра 2-4 години 

Фондовий ринок: фіктивний 

рахунок у цінних паперах на 

суму 50 000 євро 

Діяльність на 

фондовому ринку 

Гра 

моделювання 

фондового 

ринку 

10 тижнів 

Формування цін на ринку яблук  Розуміння 

ціноутворення 

Рольова гра 1 година 

Порівняння переваг у вартості 

(поділ праці та торгівлі)  

Аналітичні уміння Стратегічна 

гра в режимі 

онлайн / 

офлайн 

2-4 години 

Банк, фондова біржа, 

конкуренція 

Прогностичні  

уміння  

Моделювання 4 місяці 

SimEconomy:  Уміння планувати Моделювання 2 місяці 
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Моделювання ринку 

виробництва та продажу 

мобільних телефонів 

SkateUp: Корпоративні рішення  Прийняття 

корпоративних 

рішень, робота в 

команді 

Веб-ділова 

гра з 7 

компаніями-

конкурентами 

3-4 місяці 

«Speed AG»: Міжнародний 

конкурс щодо розташування 

бізнесу 

Аналітичні уміння Моделювання 

та рольова 

гра: 

дослідження, 

переговори + 

дебати 

2-4 години 

СОТ: міжнародна торгівля Аналітичні уміння Ділова гра: 

дослідження, 

переговори + 

дебати 

2-4 години 

 

Варто зазначити, що у процесі навчання фахівців економічного профілю 

у німецьких закладах вищої освіти досить широко використовуються 

інтерактивні методи навчання, зокрема, ігри із застосуванням Інтернет-

ресурсів у вільному доступі. Прикладом може бути симуляційна гра 

«SimEconomy», яка передбачає бізнес-моделювання. Всі матеріали для неї  

доступні у мережі Інтернет безкоштовно, викладачам потрібно тільки 

підтвердити, що вони мають намір використовувати матеріали лише у 

освітньому процесі у державних або приватних закладах освіти. 

Під час гри «SimEconomy» студенти обирають різні ролі та імітують 

виробництво й продаж мобільних телефонів. Таким чином вони пізнаютть і 

усвідомлюють сутність понять «глобалізація», «аутсорсинг», «кон’юнктура»  

та багато інших, набувають досвіду практичних дій. У освітньому процесі гра 

може стати відправною точкою для серії занять з певної теми, надаючи 

абстрактним термінам практичного відчуття і, таким чином, сприяючи їх 

глибшому розумінню. Як варіант, його можна використовувати наприкінці 

вивчення теми для узагальнення або закріплення вивченого змісту. 

Імітаційна гра «SimEconomy» має на меті забезпечити, щоб завдяки 

ігровому навчанню студенти набули розуміння економічних взаємозв’язків. 

Така форма викладання не лише сприяє мотивації, а й забезпечує швидке та 

ефективне засвоєння навчального матеріалу та його активне використання. 
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Під час імітаційної гри завдяки виконанню різних ролей студенти 

стикаються з повсякденними проблемами, які впливають на виробництво, 

переговори та конкуренцію, і вони повинні знайти індивідуальні шляхи 

вирішення тих проблем, що виникають. Як і в реальному світі, різні 

«виконавці» по-різному реагують на нові ситуації. Запорукою успіху в грі є 

економічне мислення ц відповідні дії.  

Для безперебійного процесу у грі повинні брати участь принаймні 18 

студентів, але їх кількість може бути й більшою. Щоб імітувати чотири 

фінансові роки, потрібно запланувати не менше трьох годин аудиторних 

занять. Заздалегідь потрібно скопіювати кілька форм.  

 «Робітники» підпорядковуються «власникам заводів» і повинні 

виробляти мобільні телефони за їх дорученням.  «Власники заводів» повинні 

направляти робітників для виробництва необхідної кількості мобільних 

телефонів. Домовляючись із посередниками, вони отримують інформацію, яка 

використовується для обчислення кількості та цін. Їхнє завдання полягає 

також в тому, щоб забезпечити покриття таких витрат, як заробітна плата та 

орендна плата. Контроль якості – це також відповідальність «власника 

заводу». 

«Посередники» купують мобільні телефони у виробників, імпортують їх 

до Німеччини, а потім продають торговим мережам. Їхнім головним завданням 

є проведення переговорів, під час яких вони збирають інформацію про 

кількість та ціни, які в свою чергу використовуються для розрахунку. 

«Посередники» також повинні забезпечити покриття витрат, пов’язаних із 

придбанням та транспортуванням. 

Роздрібні мережі купують у посередників стільки мобільних телефонів, 

які, на їх думку, можуть продати кінцевим споживачам. Вони першими 

реагують на зміни на ринку, такі як економічні коливання. Їм також 

доводиться вимагати цін, які покривають їхні витрати, і намагаються виграти 

у своїх конкурентів за допомогою високої якості, низьких цін або навіть 

маркетингових заходів щодо кінцевого споживача. Викладач виконує роль 
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кінцевого замовника. Це дозволяє йому мати значний вплив на обсяги 

продажів і, таким чином, впливати на гру. 

Наближення гри до реальності полягає у тому, що понад 90 відсотків 

німців мають мобільний телефон. Мобільних телефонів у Німеччині вже давно 

більше, ніж стаціонарних. Це показує, наскільки важливими є мобільні 

телефони для німецької економіки. Щоб забезпечити максимально 

реалістичний контекст, виробництво імітувається в різних країнах. Учасники 

гри розуміють різні умови виробництва в країнах із низькою зарплатою, таких 

як Китай, з одного боку, та Європа, з іншого. Виробництво в Китаї набагато 

дешевше, частково через нижчу заробітну плату. Однак, ці витрати 

компенсуються більшим ризиком для якості. 

Виробництво в різних країнах впливає також і на посередників. При 

імпорті з Китаю потрібно сплачувати вищі транспортні витрати та митні 

збори. Цих витрат немає при переміщенні товарів у межах Європи, тоді як 

транспортні витрати знижуються. Зрештою, торгові мережі не розмежовують 

товари з Китаю чи Європи, а приймають рішення виключно щодо ціни та 

якості. 

Метою імітаційної гри є надання студентам уявлення про економічні 

відносини. Основні поняття, такі як попит та пропозиція, ефекти досвіду у 

виробництві та на переговорах стають студентам більш зрозумілими. На 

основі цих переговорів вони повинні розрахувати кількість та ціни, а також 

реагувати на коливання попиту. Це створює розуміння різних видів 

конкуренції, тобто можливих конкурентних переваг на основі ціни або якості. 

Також підкреслюються наслідки аутсорсингу через виробництво в різних 

країнах. Стають очевидними переваги та недоліки, спричинені, серед іншого, 

зарплатою, митними зборами та валютами. 

Гра містить також етичну складову. Виробники повинні переконатися, 

що робітники отримують достатню заробітну плату, оскільки результатом 

незадоволення будуть страйки або демотивація. Крім того, стають 

зрозумілими різні умови життя в Європі та країнах із низькою зарплатою. 
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Оскільки на початку гри заборон немає, студенти можуть навіть виконувати 

нелегальну роботу як робітники або вести переговори про конкуренцію як 

посередники, щоб утримати високу ціну. 

Викладач, як кінцевий споживач, має можливість керувати грою в 

конкретних напрямах. Існує безліч варіантів її модифікації. Економічні 

коливання, імпортні квоти та субсидії – це лише кілька можливих подій, які 

викладач може вибрати за бажанням. Це дає змогу проводити імітаційну гру 

не лише один раз, а кілька разів з однією і тією ж групою, досягаючи нових 

успіхів у навчанні.  

Завдяки інтерактивній імітаційній грі «Easy Business Basic» студенти 

можуть застосувати знання, які вони засвоїли під час теоретичного етапу 

навчання. Схема гри відображена на рисунку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Інтерактивна ділова гра «Easy Business Basic» [Джерело: [124]] 

 

Завдяки ігровому викладанню основ бізнесу, студенти отримують 

мотивацію до інтенсивного опрацювання змісту  навчання. Таким чином, вони 
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також можуть зрозуміти складні взаємозвязки в межах компанії й зрозуміти, 

як вона працює. Водночас студенти набувають навичок роботи в команді й 

співпраці. 

Вивчення снов бізнесу в ігровій формі допомагає зрозуміти, як працює 

компанія. Стають зрозумілими різні позиції основних та оборотних активів та 

розміри компанії. Унаочнюється процес створення вартості у виробничій 

компанії з доставкою, виготовленням та реалізацією продукції. Важливими є 

знання щодо балансу, звіт про прибутки та збитки. Студенти мають змогу 

оцінити вплив раціоналізаторських заходів, таких як зменшення запасів та 

автоматизація, здійснити аналіз стейкхолдерів та визначити показники 

прибутковості. 

Досвід закладів вищої освіти Німеччини свідчить про ефективність 

застосування активних методів навчання у професійній підготовці фахівців 

економічного профілю [43]. Особливо поширеними у їх практиці і 

продуктивними є такі: кейс-метод, рольові ігри, ігри за планом, метод 

проектів. Досить поширеним є також інтерактивних засобів формування 

окремих умінь з використанням наявних внутрішніх засобів закладу вищої 

освіти й ресурсів мережі Інтернет – здебільшого вільних. 

Використання у навчальному процесі методу презентацій сприяє 

кращому засвоєнню теоретичного матеріалу курсу [2, 49, 109, 117]. 

Наприклад, комбінування традиційного викладу лекційного матеріалу з 

короткими презентаціями у формі слайдів, графіків тощо має значно більшу 

ефективність для студентів, оскільки навчає їх думати, давати відповіді на 

актуальні питання з теми лекції. Часто презентації проводять не лише 

викладачі університету, але й запрошені професори, менеджери, підприємці з 

економічної галузі, топ-менеджери, представники фірм або організацій 

відповідного профілю з метою реалізації у перспективі працевлаштування 

найбільш успішних студентів вищого навчального закладу. Самі студенти у 

процесі створення власних презентацій можуть розділятися на групи або ж 

виконувати це завдання індивідуально. 
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Важко переоцінити роль самостійної роботи у навчанні фахівців 

економічного профілю. Зміст практично всіх навчальних модулів передбачає 

виконання значних за обсягом самостійних завдань щодо опрацювання 

програмного матеріалу, і це є обов’язковою вимогою. Під час самостійної 

роботи студенти не лише поглиблюють знання, отримані на лекціях, семінарах 

і консультаціях, але й розвивають здатність до самостійного пошуку, що 

сприяє формуванню професійних умінь і навичок. Отже, самостійна робота 

студентів є важливим складником підготовки фахівців економічного профілю 

у закладах вищої освіти Німеччини. 

Розглядаючи самостійну роботу, не можна оминути увагою такий 

феномен, досить поширений у німецьких закладах вищої освіти, як електронне 

навчання (E-Learning) [12, 181, 182].  

Ще до пандемії коронавірусу, коли електронне навчання стало 

вимушеною альтернативою очному навчанню, у німецьких університеах воно 

вже було невід’ємною частиною різноманітних курсів. Електронне навчання 

відкриває інноваційні рамки поза межами пристуності в аудиторії. Завдяки 

віртуальному навчанню існує організаційна свобода для створення й 

менеджменту гнучких, відповідальних і, насамперед, мотивованих навчальних 

процесів. 

За допомогою використання класичних платформ навчання чи участі у 

дистанційному курсі більшість студентів мають щоденний доступ до модулів 

електронного навчання. Але навіть незважаючи на пропозицію університету 

щодо електронного навчання, вони також можуть реалізувати свої особисті 

цілі в аспекті індивідуальної траєкторії навчання, продовжувати навчання за 

власною відповідальністю та відповідно до своїх уподобань.  

Незалежно від того, чи буде це самостійне електронне навчання для 

виконання програми закладу освіти, чи неформальна освіта, яка може бути 

інтегрована в освітній процес, наявність такої можливості не лише надає 

свободу, але й вимагає відповідального ставлення. 
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Гнучкість, яку пропонує електронне навчання, в першу чергу приносить 

із собою велику відповідальність. Тому студентів орієнтують на те, що 

першим кроком має бути інтегрування свободи електронного навчання у 

свідоме планування свого часу і роботи. Для самостійної роботи 

рекомендується вибрати конкретний робочий час для різних етапів навчання, 

щоб це сприяло постійному та ефективному електронному навчанню.  

Крім того, наступним кроком є ретельне налаштування робочого місця. 

Предмети, які відволікають, мають зникнути з робочого столу, щоб можна 

було зосередитись на важливих документах навчальної сфери.  

Відповідальне ставлення до електронного навчання передбачає уміння 

визначати цілі, встановлювати пріоритети у виборі тем, дисципліновано 

працювати [41, 86, 90]. Навчання в цьому контексті означає, перш за все, 

вироблення певної індивідуальної стратегії. 

Для успішного електронного навчання потрібна не тільки 

відповідальність, але й самодиципліна, і самомотивація [9, 14,15]. Студентів 

закликають не засмучуватись через дрібні невдачі чи поточні проблеми,  

зосередьтись на вже досягнутих успіхах у навчанні, знаходити позитивні 

стимули. 

Водночас, науковці і практики відзначають, що, на жаль, електронне 

навчання також має певний недолік: студенти ризикують швидко привчитись 

працювати лише ізольовано, відокремлено від інших. Тоді зникає почуття 

спільності, взаємного обміну, мотивації. Тому важливо не втратити зв’язок з 

іншими студентами, обмінюватися з ними думками, знаходити нові джерела 

інформації або спілкуватись щодо проблем, які, можливо, можна швидко 

вирішити разом. Однією з можливостей є, наприклад, робота у дистанційних 

проєктних групах, в яких відпрацьовуються спільні завдання, тоді як окремі 

етапи підготовки базуються на незалежному електронному навчанні. 

На основі аналізу німецьких навчальних програм економічного 

спрямування встановлено, що модульна система професійної підготовки 

фахівців економічного профілю передбачає поєднання теоретичного 
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компоненту та практичного досвіду майбутніх фахівців, що реалізується у 

тісній співпраці професорсько-викладацького складу з керівниками і 

співробітниками маркетингових і консультаційних компаній, науково-

дослідних центрів економічного спрямування. 

Всебічна підготовка фахівців економічного профілю спрямована на 

формування сучасного фахівця – професіонала економічної сфери, який 

здатний керувати роботою підприємства або його частини, володіє навичками 

аналітичного мислення, критичного оцінювання ситуації, озброєний 

фундаментальними економічними знаннями для дослідження концептуальних 

питань і проблем економіки, охорони довкілля тощо [18, 22,23, 25,29, 31, 33]. 

Програми професійної підготовки економістів відображають 

комбіноване використання у навчальному процесі вищої школи традиційних 

та новітніх форм і методів. Наразі спостерігається тенденція до цифровізації 

навчання майбутніх фахівців економічного профілю, здатних вирішувати 

нагальні проблеми як в економіці, так і в сільському господарстві та 

виробництві, менеджменті та маркетингу, агробізнесі, сфері охорони здоров’я, 

соціальному середовищі тощо. 

 

2.3 Дуальна форма навчання у професійній підготовці фахівців 

економічного профілю 

 

Дуальна форма навчання існує у Німеччині вже близько сорока років і є 

навчанням на перетині академічної та професійної підготовки, що зробило це 

поєднання теорії та практики особливим шляхом спеціального комбінування 

наукового та практичного професійного навчання. Особливістю дуального 

професійного навчання в Німеччині є поєднання двох місць навчання для 

проходження теорії й практики. З цією метою як практична альтернатива 

класичним університетам були засновані університети прикладних наук, де 

курси навчання відрізняються дуальними навчальними програмами зі значно 
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більшим обсягом практичного досвіду та структурними й навчальними 

взаємозв'язками місць навчання.  

За статистичними даними, нині найбільша частина програм дуального 

навчання (понад 80%) пропонується у німецьких закладах вищої освіти для 

фахівців з економіки та інженерії. З них 43% відводиться на різні освітні 

програми підготовки фахівців економічного профілю, 41% – інженерного, 12% 

– ІТ-спеціальності, і тільки 4% – інші [113]. 

Німецька система дуального навчання завдяки поєднанню теорії та 

практики гарантує високу і загальновизнану якість професійної підготовки.  

Дослідники і практики часто називають дуальну форму навчання системою 

подвійного професійного навчання, оскільки знання та навички, необхідні для 

подальшої роботи, формуються у двох різних місцях навчання. Це, 

насамперед, підприємство (практичне навчання) і освітній заклад (теоретичне 

навчання) [3, 44, 131]. 

У впровадженні, підтримці й розвитку системи дуального навчання з 

метою забезпечення його якості в Німеччині задіяно кілька зацікавлених 

сторін. Основні рішення у цій сфері обговорюються спільно представниками 

федерального уряду, урядів федеральних земель та різних галузей економіки. 

Прийняті рішення застосовуються на практиці всіми, хто задіяний у 

відповідних сферах відповідальності.  

«Закон про професійне навчання» (das Berufsbildungsgesetz) [112] 

встановлює обов’язкові федеральні рамки для всіх, хто бере участь у цьому 

процесі. Впровадження змісту професійної дуальної освіти та нагляд за 

діяльністю відповідальних органів / палат гарантується федеральними 

землями. Відповідальні органи / палати контролюють навчання на 

підприємствах і регулюють проведення випускних іспитів студентів по 

завершенню ними циклу навчання. 

«Закон про професійне навчання» формує обов'язкові федеральні рамки 

для всіх законодавчих положень, що стосуються професійної освіти та 

навчання. Федеральний уряд визнає підзаконними актами постанови та 
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регулює обов'язкові вимоги до навчання та складання іспитів з відповідних 

дисциплін у Положеннях про навчання. Положення про навчання регулюють 

такі аспекти:  

- державне визнання професії; 

- назва професії; 

- тривалість навчання; 

- мінімальні вимоги до профілю професії; 

- інструкції щодо часової та фактичної структури навчання (план 

підготовки кадрів); 

- вимоги до іспиту. 

Постійна конференція міністрів культури і освіти (die 

Kultusministerkonferenz), яка є регулятивним органом, визначає рамкові 

навчальні програми. Відповідні федеральні землі видають навчальні програми 

для освітніх закладів і відповідають за набір претендентів, фінансування та 

роботу викладачів [95]. Крім того, вони здійснюють юридичний нагляд за 

відповідальними органами / палатами. 

Модель дуальної освіти, яка історично склалась у Федеративній 

Республіці Німеччина, містить, на думку наукових спвіробітників Фонду 

Конрада Аденауера, «виключно позитивний досвід у застосуванні, коли 

держава, освітні установи та відкрита економіка спільно та взаємовигідно 

беруть на себе відповідальність за освіту молодого покоління.  

Завдяки моделі дуальної освіти Німеччина забезпечує сталу підготовку 

кваліфікованих молодих фахівців, які навчаються з орієнтацією на наявні 

потреби підприємств, тобто після отримання дуальної освіти молоді люди 

мають добрі перспективи працевлаштування. Тому дуальній освіті відводиться 

важлива роль у ефективному подоланні безробіття серед молоді. Водночас 

поєднання зусиль держави, освітніх установ і економіки відповідає основним 

принципам соціальної ринкової економіки, де держава створює необхідні для 

вільного розвитку економіки рамкові умови» [130].  
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Можливості дуального навчання у вищій професійній освіті Німеччини 

пропонуються насамперед у таких сферах:  

- інженерні науки / технічні дисципліни;  

- економічні науки;  

- інформатика / економічна інформатика;  

- соціальна робота.  

Слід зазначити, що цей перелік з року в рік збільшується, що  свідчить 

про зростання на ринку праці попиту на фахівців, підготовлених у  системі 

дуальної професійної освіти.  

Дуальна система вищої професійної освіти функціонує таким же чином: 

теоретична підготовка у ЗВО доповнюється професійно-практичними фазами 

на підприємствах. 

До основних ознак дуальної професійної освіти відносяться: 

- паралельне оволодіння «прикладною» професією під час 

отримання вищої освіти; 

- чергування теорії і практики у навчальному процесі; 

- співпраця академії або вищого навчального закладу з 

підприємством; 

- оплата підприємства; 

- фінансова участь підприємства в організації практичної фази 

навчання;  

- хороші умови навчання [132, 134, 176]. 

 Студенти отримують кваліфікаційний рівень бакалавра (Bachelor (BA).

 Обов’язковим для претендентів на вступ до вищого навчального закладу 

за дуальною програмою є укладання договору про навчання з підприємством, 

на якому вони проходитимуть практичне навчання, яке буде здійснювати 

фінансування практики і яке є партнером обраного ЗВО. Якщо такий договір 

зі студентом укладено, і він успішно проходить співбесіду, то на цій основі 

відбувається зарахування на навчання за системою дуальної професійної 

освіти. 
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До переваг дуальної професійної освіти відносять:  

- практичну орієнтацію навчального процесу. Завдяки такій 

спрямованості  навчання підготовка майбутніх фахівців більшою мірою 

сконцентрована на формуванні й розвитку фахових умінь і навичок, ніж 

традиційна професійна освіта. Крім того, розвиваються так звані «ключові 

компетенції», зокрема,   уміння працювати в команді, організовувати 

професійну діяльність, співпрацювати з колегами, спілкуватися з клієнтами 

тощо. 

- інтенсифікацію професійної освіти. Інтеграція практичної 

професійної підготовки у навчальний процес пришвидшує отримання 

бажаного диплома у порівнянні з традиційним шляхом – спочатку практична 

підготовка, а потім навчання у вищому навчальному закладі освіти. 

- фінансування навчання майбутнього фахівця підприємством, з 

яким укладено угоду. 

Водночас педагоги відзначають і суттєві вади дуальної професійної 

освіти, зокрема:  

- менше «науковості» у порівнянні з традиційним навчанням у 

вищих навчальних закладах. Теоретично рівень бакалавра, який отримують 

випускники професійних академій є рівноцінним рівню бакалавра, що 

присуджується у вищому навчальному закладі. Це означає, що після 

закінчення професійної академії можна продовжити навчання у вищому 

навчальному закладі з метою отримання кваліфікаційного рівня «магістр». 

Але на практиці часто виникають проблеми.  

- більшу завантаженість студентів. У них немає семестрових 

канікул; навчальний графік дуже насичений; навчання проводиться як у 

навчальному закладі, так і на підприємстві чи фірмі, де майбутній фахівець 

задіяний «стовідсотково». Робочий тиждень, як правило, розрахований на 35 

годин. 

- відсутність у фахівця вільного вибору робочого місця (принаймні, 

у перші роки після отримання диплома), через те, що фінансова підтримка 
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його підготовки відповідним підприємством пов’язана з умовою 

працевлаштування і роботи на цьому підприємстві. 

Проблемою може стати переорієнтація інтересів студента, адже більш 

детальне ознайомлення з майбутньою професією і професійними обов’язками 

відбувається на підприємстві, коли договір уже підписано і розпочався процес 

навчання. Майбутній фахівець, який навчається за дуальною програмою, має 

виконувати обов’язки у відповідності з укладеним договором.   

Тривалість підготовки фахівців у рамках дуальної системи професійної 

освіти становить від 6 до 10 семестрів в залежності від фаху і навчального 

закладу. Найбільш поширена така організація навчально-практичного 

процесу, коли 3-місячні цикли теоретичної і практичної підготовки 

чергуються, змінюючи один одного.  Однак фази практичної підготовки 

протягом перших семестрів можуть тривати довше, ніж 3 місяці,  а відповідно 

протягом останніх семестрів подовжуються фази теоретичної підготовки. 

Незалежно від розподілу теорії і практики обидва аспекти підготовки фахівців 

завершуються паралельно, а не один після іншого, як це буває при 

традиційному навчанні. 

 

 

Рис. 2.3. Блок-модель дуального навчання (Джерело: 

https://www.personalmanagement-studieren.de/duales-studium/) 
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Розглянемо організацію дуального навчання на прикладі фахової вищої 

школи Бремена, яка пропонує дуальну бакалаврську програму «Бізнес-

адміністрування». 

Вимогою для вступу на навчання за цією програмою, крім 

загальноприйнятих документів, є укладена угода з підприємством-партнером, 

а вже потім реєстрація для участі у конкурсі претендентів у фаховій вищій 

школі. Слід відмітити, що в умовах вступу зазначається про те, що бажано, 

щоб вступники на цю програму були здатними витримувати великі 

навантаження і мали хорошу самоорганізацію. 

Ця програма фокусується на підготовці «фахівців широкого профілю», 

які на додаток до ґрунтовних фахових і методичних знань набувають 

ключових кваліфікацій і ключових компетентностей. Отже, навчання 

передбачає, зокрема: фахові й методичні знання; орієнтація на їх практичне 

застосування і зв'язок з практикою; науково-орієнтована позиція; здатність до 

аналітичного, концептуального та методичного мислення; здатність до 

спілкування і співпраці, а також глибокі знання англійської мови (бізнес-

курсу). 

Протягом перших чотирьох семестрів студенти набувають глибоких 

знань з різних економічних дисциплін (економіка виробництва, логістика, 

фінанси, менеджмент, управління, маркетинг, організація, управління 

проектами, управління персоналом), в тому числі зовнішній і внутрішній 

бухгалтерський облік звітності, а також базових знань з економічної 

математики, економічної статистики, народної економіки, оподаткування та 

економічного права. Вони також набувають ключових кваліфікацій, 

наприклад, з інформаційних технологій, риторики і різні «м'які навички» 

(міжкультурні, соціальні та персональні навички). Зміст курсу доповнюються 

і поглиблюється під час фаз практичного навчання через досвід роботи на 

підприємстві. 
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Після перших чотирьох семестрів відбувається фаза інтенсивної  

практики на підприємстві. Таким чином, студенти отримують поглиблене 

розуміння виробничих процесів, що дає їм здатності до рефлексії свого досвіду 

на науковому рівні і встановлення взаємозв’язку між «теорією» і «практикою». 

Ця практична зорієнтованість підкріплюється в подальшому у бакалаврському 

проекті, в якому розглядаються практичний досвід, і є підготовкою до 

бакалаврської роботи. 

 

 

Рис. 2.4. Організація теоретичної і практичної підготовки за дуальною 

програмою 

 

Теоретичні фази дуальної бакалаврської програми з економіки 

підприємства поділяються на п'ять модулів за семестр. Крім того, протягом 

перших чотирьох семестрів додається один модуль на партнерському 

підприємстві (модуль переходу від теорії до практики). На додаток до 

аудиторних годин у вигляді лекцій передбачається самостійне навчання і 

також поєднання з практичною підготовкою в модулі переходу від теорії до 

практики. На кожен модуль перших чотирьох семестрів виділяється по 4 

кредити, а на практичний модуль – 10 кредитів. 
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Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

1 / 20  Бізнес-

адміністрування I 

(основи) 

Економічна 

математика  

Економіка I 

(мікроекономіка

) 

Зовнішній 

бухгалтерський 

облік  

Бізнес-курс 

англійської мови  

(вкл. 

міжнародні 

бізнес-теми I) 

1 / 10 

 

Перехід від теорії 

до практики I 

Перехід від 

теорії до 

практики I 

Перехід від 

теорії до 

практики I 

Перехід від теорії 

до практики I 

Перехід від теорії 

до практики I 

2 / 20 Бізнес-

адміністрування 

II 

(виробництво і 

логістика) 

Економічна 

статистика  

Економіка II 

(макроекономіка 

і економічна 

політика) 

Внутрішній 

бухгалтерський 

облік 

Бізнес-курс 

англійської мови  

(вкл. 

міжнародні 

бізнес-теми ІI) 

2 / 10 Перехід від теорії 

до практики II 

Перехід від 
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I 

3 / 10 Перехід від теорії 

до практики III 

Перехід від 
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до практики III 

Перехід від теорії 
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VI 
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Міжнародний 
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економіка) 

Наукова робота  Економічне право 

II 

(вкл. трудове 

право) 

4 / 10 Перехід від теорії 

до практики IV 

Перехід від 

теорії до 

практики IV 

Перехід від 

теорії до 

практики IV 

Перехід від теорії 

до практики IV 

Перехід від теорії 

до практики IV 

5 / 30 Підготовка до 

інтенсивної 

практичної фази  

Інтенсивна 

практична фаза 
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Інтенсивна 

практична фаза 
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після 
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практичної фази 

6 / 30 Спеціалізація A Спеціалізація A Спеціалізація B Спеціалізація B Бакалаврський 

проект 
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Спеціалізація A Спеціалізація A Спеціалізація B Спеціалізація B Бакалаврська 

робота 

 

Рис. 2.5. Навчальний план дуальної бакалаврської програми «Бізнес-

адміністрування» (фахова вища школа Бремена) 
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Спеціалізація А і спеціалізація В – це обрані студентом дві з восьми 

можливих програм, до яких належать: маркетинг і збут, фінанси, економічна 

інформатика, контроль, логістика, оподаткування і аудит, облік, управління 

персоналом. 

Завдяки ранньому і тісному взаємозв'язку з партнерським 

підприємством студенти, що навчаються за дуальною програмою, отримують 

дуже хороші перспективи працевлаштування. Студенти і підприємства мають 

широкі можливості для того, щоб познайомитись і оцінити один одного. 

Зважаючи на те, що підприємства інвестують у підготовку студентів, вони 

зацікавлені в довгострокових зобов'язаннях. 

Підсумовючи вище висвітлений досвід організації дуального навчання у 

Федеративній Республіці Німеччина, можна окреслити низку переваг, які 

надає ця модель усім задіяним у цьому процесі – економіці, підприємствам, 

закладам вищої освіти, державним органам, самим студентам і, врешті-решт, 

усьому суспільству. 

Переваги для економіки полягають у такому: 

- безпосередній контроль в галузі для забезпечення потреби у 

кваліфікованих фахівцях; 

- професійна підготовка мабутніх фахівців економічного профілю 

кваліфікація з урахуванням потреб конкретної галузі майбутньої професійної 

діяльності і конкретного підприємства; 

- підвищення мотивації майбутніх фахівців та формування їхньої 

лояльності до підприємства чи компанії; 

- вища результативність студентів та зниження витрат на навчання, 

що робить дуальну форму навчання економічно вигідною. 

Переваги для студентів, які виявили бажання і отримали можливість 

навчатись за дуальну формою, теж є безперечними і різнобічними. До них, 

зокрема, можна віднести: 
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- хороші шанси на вітчизняному ринку праці в цілому, і практично 

стовідсоткова можливість майбутнього працевлаштування на підприємстві, де 

відбувалось навчання, зокрема; 

- мотивація до навчання і оволодіння професійними уміннями і 

навичками шляхом підтвердження їх важливості на практиці та завдяки 

активній участі самих студентів; 

- міжнародне визнанання високого рівня професійної 

компетентності фахівців, яку вони набули у процесі навчання за дуальною 

формою; 

- забезпечення фінансової незалежності студентів за рахунок 

оплати підприємства/компанії та державної, включаючи рівень федеральних 

земель, підтримки цієї форми навчання.  

Переваги для закладів вищої освіти теж є безперечними, основними з 

них можна вважати фінансові, а саме: 

- економія витрат на навчання майбутніх фахівців, оскільки у 

порівнянні з традиційною денною формою підготовка задуальною моделлю 

дозволяє економити до 30 відсотків витрат;  

- заощадження витрат на дороге навчальне обладнання за рахунок 

його використання на підприємствах чи у компаніях. 

Дуальне навчання є вигідним для підприємств, які беруть у ньому 

участь, в тому числі й з економічної точки зору: 

- можливість покриття витрат на навчання завдяки роботі студентів 

безпосередньо на робочих місцях;  

- заощадження витрат на набір персоналу за рахунок прийняття на 

ці місця/посади студентів; 

- поліпшення іміджу й привабливості компанії. 

Переваги для суспільства є, можливо, менш очевидними на перший 

погляд, але дуже важливими:  

- підвищення конкурентоспроможності й продуктивності 

підприємств/компаній; 
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- висококваліфіковані працівники, які забезпечують основні ланки 

економіки. 

Варто окремо відзначити позитивну оцінку дуального навчання самими 

здобувачами освіти. Про це свідчить, зокрема, опитування, проведене у 

федеральній землі Баварія [161]. Загалом у опитуванні взяли участь студенти 

таких закладів вищої освіти:  

- OTH Amberg-Weiden,  

- Hochschule Ansbach,  

- Technische Hochschule Aschaffenburg,  

- Hochschule Augsburg,  

- Hochschule Coburg,  

- Technische Hochschule Deggendorf,  

- Hochschule Hof,  

- Hochschule Ingolstadt,  

- Hochschule Kempten,  

- Hochschule Landshut,  

- Hochschule München,  

- KSFH München,  

- Hochschule Neu-Ulm,  

- Technische Hochschule Nürnberg,  

- Evangelische Hochschule Nürnberg,  

- OTH Regensburg,  

- Technische Hochschule Rosenheim,  

- Hochschule Weihenstephan-Triesdorf,  

- Hochschule Würzburg-Schweinfurt. 

Студентам запропонували визначити, яких знань, умінь і навичок вони 

набули під час дуального навчання. На основі отриманих відповідей було 

складено ранжований список, де визначені уміння, навички, здатності та 

якості розташувались таким чином: 

- самостійна робота (84,1%);  
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- фахові знання щодо основних теорій та тем (83,4%);  

- стійкість щодо навантажень (77,0%);  

- самодисципліна (76,4%);  

- гнучкість (73,4%);  

- аналітичні навички (72,9%);  

- здатність працювати в команді (67,8%);  

- предметні методичні знання (65,8%);  

- практичні та прикладні технічні навички (63,3%);  

- здатність взяти на себе відповідальність (60,2%);  

- управління інформацією та знаннями (59,3%);  

- навички спілкування (58,9%);  

- ІТ-навички (53,9%); 

- презентаційні навички (49,4%);  

- навички вирішення конфліктів (41,1%);  

- лідерські здатності (41,1%). 

На запитання про те, як довго випускники дуальних програм були 

зобов’язані працювати за контрактом на прідприємстві, де вони проходили 

практичне навчання, були отримані такі відповіді: 

- зовсім не зобов’язані (58,6%); 

- до року після закінчення навчання (2,3%);  

- до двох років після закінчення навчання (22,1%); 

- до трьох років після закінчення навчання (15,6%); 

- понад три роки після закінчення навчання (1,4%). 

Як свідчать отримані дані, більше половини випускників не повинні 

«відпрацьовувати» якийсь певний час на підприємстві. Водночас, існують і 

досить тривалі угоди, згідно з якими колишні студенти мають ще протягом 

двох або трьох років залишатись на підприємстві чи фірмі. Однак, опитування 

не містить інформації про те, скільки випускників залишились працювати на 

місці свого практичного навчання, якщо у них була така можливість, або ж 

хотіли б залишитись. 
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Окремі аспекти стосувались організаційної структури програми 

дуального навчання. Оціночні судження студентів були такими: 

- Участь у обов’язкових курсах (86,7%); 

- У моїй компанії є постійна контактна особа (82,5%); 

- Хороший баланс між роботою та життям (81,7%); 

- Мій курс пропонує досить тривалі практичні етапи в компанії 

(77,1%); 

- Хороше дотримання розкладу занять (77,1%); 

- Більшість дат іспитів (професійно-технічного та 

університетського) не перекриваються (73,0%); 

- Я маю чіткі вказівки щодо структури курсу (71,3%); 

- Терміни проміжного професійного іспиту добре вписані в мій курс 

навчання (70,8%); 

- Я почуваюсь добре у своїй компанії (70,7%); 

- Дати іспитів в університеті були оголошені вчасно (70,0%); 

- Графік випускного професійного іспиту добре вписаний у мій курс 

навчання (63,3%); 

- У моїй програмі навчання є хороші можливості пройти 

стажування за кордоном (в університеті) (50,7%); 

- У моїй навчальній програмі є хороші можливості виконувати 

практичну роботу за кордоном (компанія) (47,5%); 

- Гнучкий розклад (25,4%); 

- Мій напрям роботи у компанії відповідає навчальній програмі 

(24,4%). 

Отримані відповіді переконують, що графіки теоретичного і 

практичного навчання, дати проміжних і підсумкових іспитів, а також 

можливості закордонних стажувань і практик добре узгоджуються й не 

спричиняються студентам додаткового навантаження і стресу. 

Оцінюючи змістові аспекти, студенти констатували, що практичний 

досвід дозволив їм мені краще класифікувати теоретичний зміст, а 
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теоретичний зміст курсу допоміг краще зрозуміти практику. Особливо 

відзначено те, що теорія та практика тісно пов'язані, і що навчання та зміст 

курсу та необхідні для знання узгоджуються з можливостями компанії.  

Водночас існує і низка труднощів, які ускладнювали здобувачам 

навчання за дуальною програмою. Це, зокрема, подекуди дуже велике 

навантаження, занадто високі вимоги щодо змісту навчання, збіг за часом 

кількох іспитів протягом короткого часу, певні етапи навчання. Коли не 

вистачало часу для підготовки до складання іспитів. 

Отже, дуальна форма навчання підтвердила у Федеративній Республіці 

Німеччина свою дієвість, ефективність та економічну вигоду. Тому цю модель 

в цілому або окремі її елементи запроваджують й інші європейські країни. 

 

Висновки до другого розділу 

 

На основі вивчення особливостей професійної підготовки фахівців 

економічного профілю в Німеччині уточнено структуру і зміст навчальних 

планів, визначено специфіку дуального навчання у професійній підготовці 

фахівців економічного профілю.  

Встановлено, що навчання на бакалавраті у німецьких закладах вищої 

освіти спрямоване на набуття базових знань зі сфер економіки підприємства, 

ділового адміністрування та методичних основ математики, статистики, 

економетрики, економічної інформатики і права, а також знань з історії й 

актуального розвитку цих наукових дисциплін. Невід'ємною складовою 

частиною процесу навчання є стимулювання до роботи в команді й набуття 

додаткових кваліфікацій, потрібних у відповідних професійних сферах. 

Студенти набувають зазначених компетентностей шляхом поєднання 

аудиторного навчання або так званої фази присутності (Präsenzlehre), 

віртуального навчання і самостійної роботи.  

Освітній процес побудовано таким чином, що він сприяє 

інтернаціоналізації знань шляхом навчання за кордоном. Для визнання 
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навчальних досягнень, здобутих за кордоном, передбачено відповідні модулі. 

Увесь освітній процес складається з модулів, пов'язаних між собою за змістом 

і часом, які супроводжуються іспитами до бакалаврської роботи. 

Зазначено, що студентам пропонуються типові навчальні плани, які 

передбачають опанування ними відповідної кількості кредитів з розподілом за 

семестрами під час вивчення відповідного економічного фаху як основного 

або додаткового. Ці типові плани є тільки рекомендованими, а не 

обов’язковими, так що студенти мають певну свободу щодо організації 

власної траєкторії навчання. 

Окрема увага приділена так званому  «практичному семестру», що, як 

правило, є п'ятим семестром і може відбуватись як у Німеччині, так і за 

кордоном. Студенти отримують уявлення про діяльність підприємства і 

виробничі процеси та операції, внаслідок чого у них формується розуміння 

взаємозв’язку теорії й практики. Практичний семестр не оцінюється. Крім 

того, пройти його можна навіть після завершення бакалаврської роботи, але 

при цьому студент повинен не пізніше, ніж за тиждень до завершення 

останнього іспиту, зареєструватись для участі у практичному семестрі, інакше 

його буде автоматично відраховано. Цей зв’язок з практикою підкріплюється 

в подальшому у бакалаврському проєкті, в якому розглядаються практичний 

досвід і здійснюється підготовка до бакалаврської роботи. Екзамени 

проводяться у різних формах, вони можуть бути усними, письмовими і 

мультимедійними. 

Встановлено, що враховуючи інтернаціоналізацію економіки, німецькі 

університети запроваджують інноваційні програми підготовки бакалаврів і 

магістрів. 

Визначено основні ознаки дуальної професійної освіти: паралельне 

оволодіння «прикладною» професією під час отримання вищої освіти, 

чергування теорії і практики у освітньому процесі, співпраця закладу вищої 

освіти з підприємством, фінансова участь підприємства в організації 

практичної фази навчання. Обов’язковим для претендентів на навчання за 
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дуальною програмою є укладання договору про навчання з підприємством, на 

якому вони проходитимуть практичне навчання.  

Заклади вищої освіти, які пропонують програми дуального навчання, 

отримують користь від запровадження цієї форми навчання, адже вона 

дозволяє економити кошти як на навчання майбутніх фахівців, так і на 

придбання обладнання, устаткування, програмного забезпечення за рахунок 

його використання на виробництві під час практичного етапу навчання. Така 

економія може складати до 30 процентів. 

Окреслено переваги дуальної професійної освіти: практична орієнтація 

освітнього процесу, інтенсифікація професійної освіти, фінансування 

навчання майбутнього фахівця підприємством, з яким укладено угоду. 

Завдяки практичній спрямованості навчання підготовка майбутніх фахівців 

більшою мірою сконцентрована на формуванні й розвитку фахових умінь і 

навичок, ніж традиційна професійна освіта.  

Крім того, розвиваються так звані «ключові компетенції», зокрема,   

уміння працювати в команді, організовувати професійну діяльність, 

співпрацювати з колегами, спілкуватися з клієнтами тощо. Інтеграція 

практичної професійної підготовки у освітній процес пришвидшує отримання 

бажаного диплома у порівнянні з традиційним шляхом – спочатку практична 

підготовка, а потім навчання у закладі вищої освіти. 

Результати анкетування студентів засвідчили, що графіки теоретичного 

і практичного навчання, дати проміжних і підсумкових іспитів, а також 

можливості закордонних стажувань і практик узгоджуються й не створюють 

додаткового навантаження для здобувачів освіти. 

Водночас відзначено й певні проблеми й недоліки дуальної професійної 

освіти, зокрема: менше «науковості» у порівнянні з традиційним навчанням у 

закладах вищої освіти, що може стати на заваді продовження навчання з метою 

отримання ступеня «Магістр»; більша завантаженість студентів, які не мають 

семестрових канікул, а їхній навчальний графік є дуже насиченим; відсутність 

у фахівця вільного вибору робочого місця (принаймні, у перші роки після 
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отримання диплома) через те, що фінансова підтримка його підготовки 

відповідним підприємством пов’язана з умовою працевлаштування і роботи на 

цьому підприємстві. 

Визначено змістові особливості відповідних програм професійної 

економічної підготовки у закладах вищої освіти Німеччини та шляхи їх 

реалізації, а саме:  

- компетентнісна орієнтація змісту програм відповідно до сучасних 

вимог та реалізації економічних потреб суспільства; 

-  креативний підхід і послідовність у процесі подачі, сприймання та 

відтворення навчального матеріалу; 

-  єдність теорії та практики у процесі підготовки фахівця 

економічного профілю; 

-  наукова складова програм, що сприяє ефективному виконанню 

студентами обов’язкових наукових досліджень на кожному навчальному етапі 

(курсових проектів), результати за виконання яких впливають на загальну 

оцінку за прослуханий курс. 

Важливим методичним аспектом професійної підготовки економістів у 

закладах вищої освіти Німеччини є поєднання у освітньому процесі 

традиційних і водночас – упровадження новітніх форм і методів (традиційних 

лекцій і лекцій у режимі он-лайн, семінарів, практичних занять, лабораторних 

занять, метод проектів, комп’ютерне навчання, відвідування фермерських 

господарств, тьюторіали, рольові та ділові ігри, імітаційне моделювання, 

кейсове навчання, презентації, дискусії, робота в малих групах, самостійна 

робота тощо), що має місце практично в усіх закладах. 

Не менш важливими аспектами професійної підготовки фахівців  

економічного профілю є вільний, практично цілодобовий доступ до засобів 

інформаційно-комп’ютерних мереж і навчального забезпечення для 

ефективного планування процесу самонавчання та самостійного опрацювання 

значного обсягу теоретичного матеріалу, отримання консультацій, що 

полегшує як загальну адаптацію студентів до навчального середовища на 
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початковому етапі отримання вищої освіти, так і в подальшому сприяє 

формуванню справжнього фахівця аграрно-економічної галузі. 

Отже, поєднання традиційних та інноваційних форм і методів з 

прогресивними інформаційними технологіями є необхідним для професійної 

підготовки економістів у закладах вищої освіти Федеративної Республіки 

Німеччина, оскільки сприяє як загальному розвитку потенціалу студентів, так 

і їхній ґрунтовній теоретичній та практичній підготовці; формує у них 

ґрунтовний базис для реалізації поставлених навчальних завдань; формує і 

поглиблює навички критичного аналізу та об’єктивного оцінювання реальних 

і змодельованих навчальних ситуацій; розвиває відповідальність у прийнятті 

своєчасних та адекватних рішень, навички дисциплінованості, 

самоорганізації, відповідальності. 

Основні положення розділу були висвітлені у 3 статтях і 2 тезах 

доповідей. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У НІМЕЧЧИНІ Й УКРАЇНІ 

 

3.1. Спільні й відмінні риси професійної підготовки фахівців 

економічного профілю в Україні і Німеччині  

 

Освітній процес вітчизняних закладів вищої освіти передбачає 

підготовку фахівців економічного профілю шляхом забезпечення сучасного 

рівня навчання, спрямованого на задоволення потреб, з одного боку, студентів 

як здобувачів освіти, а, з іншого, роботодавців та ринку праці. Навчання 

реалізується на основі компетентнісного підходу і базується на принципах 

науковості, безперервності, прозорості, доступності, гуманізму і 

демократизму.  

Зазначені фундаментальні аспекти відображені у відповідних 

стандартах, які визначають сутність освітніх програм підготовки  фахівців 

економічного профілю в Україні. Розглянемо для прикладу компетентнісну 

орієнтацію «Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, 

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 

«Економіка». Насамперед,  цьому стандарті задекларована інтегральна 

компетентність, яка передбачає здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки.  

Низка загальних компетентностей містить такі:  

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні;  
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- здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою;  

- навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  

- здатність до адаптації та дій в новій ситуації;  

- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність приймати обґрунтовані рішення;  

- навички міжособистісної взаємодії;  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

На особливу увагу заслуговують спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності, до яких віднесено:  

- здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях;  

- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами;  

- розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів 

економічної науки;  
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- здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати;  

- розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави;  

- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач;  

- здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів;  

- здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин;  

- здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціальноекономічні процеси;  

- здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів;  

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію;  

- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;  

- здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності;  

- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків (Стандарт вищої освіти України: 

перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність: 051 «Економіка») [73, с. 6-7]. 
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Стандарт вищої освіти є базою, на основі якої заклади вищої освіти 

розробляють освітні програми, а на основі освітньої програми розробляють 

навчальний план.  

У навчальному плані конкретизується перелік дисциплін з визначеною 

кількістю кредитів і годи та розподілом за семестрами. Навчальний план 

слугує орієнтиром для  складання робочих програм або силабусів навчальних 

дисциплін, де міститься виклад змісту дисципліни, організаційні форми 

проведення занять, їх обсяг, форми і засоби контролю результатів навчання. 

Навчальним планом передбачається наявність обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін, при цьому вибіркові дисципліни мають складати не 

менше 25 % від загального обсягу кредитів ECTS. 

Структурна побудова навчальних планів для підготовки фахівців 

економічного профіля у вітчизняних закладах вищої освіти здійснюється на 

кредитно-модульній системі організації освітнього процесу. Кредитно-

модульна система передбачає вивчення дисциплін з поділом їх на модулі. 

Модуль, у свою чергу, є логічно завершеною тематичною складовою 

частиною навчальної дисципліни, яка реалізується через відповідні форми 

організації освітнього процесу і закінчується підсумковим модульним 

контролем. 

До класичних форм організації навчання належать лекції, семінари, 

практичні заняття і самостійна робота. 

Професійна діяльність фахівців економічного профілю передбачає  

виконання різних завдань, зміст яких залежить від профілю фахівця. Зокрема, 

економісти проводять економічний аналіз господарської діяльності 

підприємства, здійснюють планування надходжень і витрат, розробляють  

заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. До кола 

професійних обов’язків бухгалтера належить здійснення розрахунків 

матеріальних, трудових і фінансових витрат.  

Згідно з концепцією А.Файоля [93], діяльність промислових 

підприємств може бути розділена на шість груп: 
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- технічна діяльність (виробництво, обробка); 

- комерційна діяльність (купівля, продаж, обмін); 

- фінансова активність (пошук і оптимальне використання 

капіталу); 

- діяльність, спрямована на забезпечення безпеки (захист власності 

та персоналу); 

- бухгалтерський облік (перевірка фондів, балансові звіти, витрати, 

статистика); 

- управлінська діяльність (планування, організація, 

распорядительство, координація, контроль). 

На думку дослідника, незалежно від того, наскільки великим або малим 

є підприємство, в його діяльності завжди присутні всі шість названих типів 

діяльності чи основних функцій.  

Порівняння змістових аспектів підготовки майбутніх фахівців 

економічного профілю доцільно розпочати з розгляду переліку програм 

підготовки бакалаврів і магістрів, які пропонуються закладами вищої освіти 

України і Німеччини. Українські університети традиційно здійснювали 

навчання майбутніх фахівців економічного профілю за такими 

спеціальностями:  

- «Економічна теорія»;  

- «Економічна кібернетика»;  

- «Міжнародна економіка»;  

- «Банківська справа»;  

- «Облік і аудит»; 

- «Економіка підприємства»;  

- «Маркетинг»; 

- «Управління персоналом і економіка праці»;  

- «Прикладна статистика»;  

- «Бухгалтерський облік»;  

- «Біржова діяльність»;  
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- «Комерційна діяльність»; 

- «Оподаткування».  

Нині цей перелік суттєво розширено й модифіковано. Це може бути, 

зокрема, «Економічна теорія», «Економічна кібернетика», «Прикладна 

економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка 

праці», «Прикладна статистика», «Міжнародна економіка». Наприклад, у 

межах спеціальності 051 Економіка (галузь знань – 05 «Соціальні та 

поведінкові науки») може здійснюватись вивчення твких освітньо-

професійних програм: 

- освітня програма «Економіка підприємства»; 

- освітня програма «Економічна аналітика»; 

- освітня програма «Економіка агробізнесу та агротрейдинг». 

Варто відзначити, що низка освітніх програм, за якими у Німеччині 

здійснюється підготовка фахівців економічного профілю, віднесена в Україні 

до інших галузей. Наприклад: 

 073 - Менеджмент (галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»), 

освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій»; 

 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 

«Управління та адміністрування»), освітня програма «Підприємництво»; 

281 - Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 

«Публічне управління та адміністрування»), освітня програма «Публічне 

управління та адміністрування». 

Розглянемо приклади освітніх програм, які пропонуються провідними 

українськими університетами у сфері підготовки фахівців економічного 

профілю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка пропонує 

такі освітньо-професійні програми: 

Для ОС «Бакалавр»: 

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка: ОПП «Міжнародна 

економіка»; 
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07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг: ОПП «Маркетинг». 

Для ОС «Магістр»: 

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка: ОНП «Міжнародна 

економіка»; 

 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка: ОПП «Міжнародна 

економіка»; 

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг: ОНП «Маркетинг»; 

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг: ОНП «Бізнес-

адміністрування і консультування».  

Національний університет «Львівська політехніка» здійснює підготовку 

фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» за освітньо-професійними (ОПП) та освітньо-науковою 

(ОНП) програмою»: 

- фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за ОПП 

«Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»; 

- фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня магістр за ОПП 

«Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки»; 

- фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за ОПП 

«Економіка та управління будівництвом» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки». 

- фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за ОНП 

«Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 

«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича теж 

пропонує низку освітніх програм для підготовки фахівців економічного 

профілю:  
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ОПП «Управління персоналом та економіка праці» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація: бакалавр з економіки; 

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність; галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

ОПП «Економіка та організація бізнесу» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: 

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;  

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

ОПП «Економіка та організація бізнесу» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: 

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

ОПП «HR-інжиніринг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», кваліфікація: магістр з економіки (ОПП «HR-інжиніринг» (управління 

людськими ресурсами)); 

ОПП «Економіка: Управління персоналом та економіка праці» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація: бакалавр з економіки; 
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ОПП «Економіка: Управління персоналом та економіка праці» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація: бакалавр з економіки; 

ОПП «Економіка: Управління персоналом та економіка праці» другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки, кваліфікація: магістр з економіки (ОПП «Управління 

персоналом та економіка праці»); 

ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: 

магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

ОПП «Управління бізнес-процесами» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, кваліфікація: 

Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ОПП «Управління 

бізнес-процесами»); 

ОПП «HR-інжиніринг (управління людськими ресурсами)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки; 

ОПП «Управління бізнес-процесами» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

Обсяги освітніх програм у вітчизняних закладах освіти чітко 

регламентовані. Так, освітня програма підготовки бакалавра галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка освітньо-

професійної програми Економіка підприємства складає:  

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;  

- на базі початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти – 180 

кредитів ЄКТС.  
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Термін навчання: денна форма – три роки 10 місяців; денна форма – один 

рік 10 місяців (скорочена форма навчання); заочна форма – чотири роки 

10 місяців. 

У німецьких закладах вищої освіти бакалаврат є найбільш популярною 

кваліфікацією. Тривалість бакалаврських програм складає три роки, такий 

термін теж сприяє популярності навчання для отримання ступеня бакалавра. 

Порівняння з вітчизняними освітніми програмами свідчить про певні переваги 

більш короткого терміну навчання у Німеччині. 

У німецьких університетах програми бакалаврату теж, які й у 

вітчизняних, структуровані за модульною системою, що передбачає певну 

кількість обов’язкових для вивчення дисциплін і досить широку пропозицію 

дисциплін для вільного вибору студентів. На відміну від українських 

здобувачів освіти, німецькі студенти мають можливість обирати не тільки 

дисципліни, але й модулі, що зумовлено дещо іншою структурою компонент 

навчальних планів.  

Завдяки широкому вибору німецькі студенти мають більшу 

варіативність щодо побудови власної освітньої траєкторії на основі самостійно 

(за потреби після консультації з куратором) складеного навчального плану. 

Така організація професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей 

забезпечує набуття ними необхідних знань і водночас дає змогу досягти 

раціонального розподілу навчального часу, максимально диференціювати й 

індивідуалізувати процес навчання в університеті. 

Варто зауважити, що далеко не всі німецькі заклади вищої освіти 

пропонують навчання за заочною формою. На нашу думку, це пояснюється 

двома причинами. З одного боку, відсутністю відповідної традиції у німецькій 

вищій освіті, адже навчання в університетах та інших закладах відбувається 

практично виключно очно. З іншого боку, наявністю дуальної форми 

навчання, яка дозволяє поєднувати, власне, навчання і роботу, адже на місці 

практичного навчання студенти зараховуються на посади з иплатою їм 

заробітної плати. 
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Заклади вищої освіти Німеччини, де навчають майбутніх економістів 

(класичні університети, технічні університети, фахові вищі школи – 

університети прикладних наук), пропонують такі основні програми для 

опанування економічних спеціальностей:  

- «Економіка підприємства»;  

- «Бізнес- адміністрування»;  

- «Міжнародне бізнес-адміністрування»;  

- «Міжнародні фінанси»;  

- «Бухгалтерський облік і фінанси»;  

- «Економіка»;  

- «Політична економіка»;  

- «Менеджмент та економіка»;  

- «Економіка і право»;  

- «Фінанси, бухгалтерський облік і оподаткування»;  

- «Інформаційні бізнес-системи»;  

- «Фінансова політика»;  

- «Банківська справа та страхування».  

Як видно із переліків пропонованих українськими й німецькими 

університетами програм, у вищих навчальних закладах Німеччини, на відміну 

від України, чітко прослідковується тенденція орієнтування на міжнародну 

економіку і зовнішньоекономічну діяльність. Водночас спільними аспектами 

у підготовці майбутніх економістів обох країн є забезпечення підготовки 

фахівців для основних сфер економічної діяльності країни – для підприємств, 

банків та інших фінансових установ, податкових інспекцій.  

Порівнюючи змістове наповнення аналогічних освітньо-професійних 

програм у вітчизняних і німецьких університетах, теж можна встановити певні 

відмінності. Розглянемо у цьому аспекті освітньо-професійну програму 

«Прикладна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», яка пропонується у Національному університеті біоресурсів і 
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природокористування України і схожу магістерську програму «Прикладна 

економіка і методи» («ABWL und Methoden» (MA-ABWL)» Гамбургського 

університету (Universität Hamburg). 

До переліку обов’язкових компонент вітчизняної ОПП належать такі: 

методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності, аграрна політика, управлінська економіка, управління проектами, 

глобальна економіка моделювання в управлінні виробничими системами, 

бізнес-менеджмент, виробнича економіка, планування та організація 

підприємства, прикладні програмні рішення в економіці. Обсяг усіх цих 

дисциплін є однаковим і складає 5 кредитів. 

Вибіркові компоненти вітчизняної ОПП структуровані за чотирма 

блоками, кожен з яких містить три або чотири дисципліни загальним обсягом 

5 кредитів і завершується складанням іспиту.  

Блок 1: маркетинг та менеджмент регіонального ланцюжка створення 

вартості, територіальне планування та розвиток, зв'язки з громадськістю та 

медіадизайн, публічні закупівлі.  

Блок 2: регіональні економічні програми та програми сприяння 

розвитку, регіональні концепти розвитку, управління людськими ресурсами, 

управління об’єднаними територіальними громадами.  

Блок 3: менеджмент регіональних процесів, прикладна економетрика, 

прикладна економіка.  

Блок 4: стратегії та інструменти європейської регіональної політики, 

державно – приватне партнерство, соціальна відповідальність в регіоні, 

комунально-фінансовий менеджмент.  

Крім того, передбачено вивчення двох вибіркових дисциплін із так 

званого «широкого вибору», тобто переліку дисциплін, який пропонується на 

рівні університету іншими факультетами. Здобувачі освіти за цією ОПП 

довільно обирають дві дисципліни із загального списку. На вивчення кожної з 

них відведено 3 кредити. 
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Магістерська програма «Прикладна економіка і методи» Гамбургського 

університету містить перелік обов’язкових курсів для вивчення тими, хто 

обрав цю програму:  

- методика прийняття рішень,  

- підтримка рішень за допомогою моделювання,  

- оптимізація і аналіз,  

- аналіз балансу та політика балансу,  

- бухгалтерський облік і контроль,  

- методи емпіричних соціальних досліджень,  

- дослідження ринку,  

- аналіз життєвого циклу та надійність систем,  

- економетрика для досвідчених користувачів,  

- оптимізація і економічний аналіз,  

- кількісне управління ризиками,  

- аналіз і прогнозування часових (динамічних) рядів,  

- багатовимірна статистика,  

- статистика, економетрика та оптимізація,  

- економічний аналіз права.  

Обсяг кожної дисципліни – 6 кредитів, тобто він дещо перевищує обсяг 

дисциплін вітчизняної програми, з якою здійснюється порівняння.  

Щодо вибіркової частини, то вибір дисциплін в університеті Гамбургу 

та інших німецьких університетах здійснюється іншим шляхом, ніж це 

відбувається в українських ЗВО. Студенти мають дві категорії дисциплін для 

вибору – перелік, з якого вони мають обов’язково обрати певну кількість 

дисциплін, і список вільного вибору. Зазначається, що студенти мають 

виконати вибіркову програму в обсязі 24 кредити, але не конкретизується її 

наповнення – цей план складається самим студентом у кожному окремому 

випадку.  

Таким чином, можна також зробити такі висновки щодо подібностей і 

відмінностей програм, які порівнюються: 
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- перелік дисциплін, які містять програми, що розглядаються, 

досить суттєво відрізняється;  

- обсяг дисциплін навчального плану є різним, хоч розбіжності між 

обсягом обов’язкових дисциплін не є надто великими – різниця між ними 

складає всього один кредит; 

- програма вітчизняного університету є більш сконцентрованою і 

стислою, вона не містить опису чи анотацій дисциплін; ці дані зазвичай 

представлені у каталогах освітніх програм; 

- програма німецького університету містить деталізований опис 

кожного модуля, де вказані умови допуску до його вивчення, рекомендований 

семестр, цілі й зміст навчання, форми, мову викладання (може бути німецька 

або англійська), передумови щодо наявності певних знань чи проходження 

іншого курсу, призначення модуля тощо; 

- вітчизняна програма представляє логічну схему вивчення усіх 

компонент освітньої програми, що полегшує здобувачам розуміння місця 

окремої дисципліни чи практики у загальній системі передбачених програмою 

компонент; 

- обидві програми містять потенціал для створення індивідуальної 

траєкторії навчання кожним студентом, проте німецька програма має більш 

широкі можливості для цього. 

Розглянемо представлення одного із модулів програми Гамбургського 

університету на прикладі модуля «Методика прийняття рішень». У цьому 

модулі вивчаються методи, придатні для прийняття раціональних рішень у 

різних сферах життя. Виходячи з цих знань, студенти повинні мати змогу 

зрозуміти основи теорію рішень та ігор, знати емпірично відмінні поведінкові 

відхилення від понять, що використовуються в цих теоріях, та пояснювати їх 

з наукової точки зору. Крім того, вони повинні отримати базові знання про те, 

як вести переговори. 

Щодо змістового наповнення цього модуля зазначається, що у ньому 

викладаються основи теорії рішень та розглядаються класичні принципи 
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раціонального прийняття рішень. Основна увага приділяється рішенням з 

ризиком та з неповною інформацією. Крім того, надається вступ до теорії ігор, 

в якому аналізуються рішення для статичних та динамічних ігор. У другій 

частині модуля науково досліджуються відхилення від теорії раціонального 

рішення. Для цього систематичні відхилення спочатку представляються перед 

поясненням аспектів описових теорій переваг. Крім того, у цій частині під час 

лекцій надаються базові знання щодо ведення переговорів. 

В організаційному аспекті передбачено тижневе навантаження у вигляді 

двох годин лекцій і однієї години практичних занять. Мовою викладання може 

бути обрана німецька або англійська. Особливих обмежувальних вимог не 

висувається, отже студенти не лімітовані щодо участі у вивченні цього модуля 

обмеженнями на зразок попереднього успішного засвоєння інших дисциплін 

чи проходження практик. 

Спектр призначення пропонованого модуля є досить широким. Цей 

модуль може бути використаний в рамках магістратури з економіки 

підприємства. Крім того, знання, передбачені в цьому модулі, рекомендуються 

для вибору як одна з основних компонент освітньої програми «Фінанси і 

страхування». Крім того, цей модуль відкритий для вільного факультативного 

вибору, для подальших магістерських курсів в університеті або для тих, хто 

планує вивчати у межах бізнес-адміністрування дипломні або магістерські 

курси. 

Обов’язковою вимогою, зафіксованою у описі модуля, є відвідування 

лекцій і практичних занять. Присутність на них є, у свою чергу, обов’язковою 

вимогою для допуску до іспиту. 60-хвилинний письмовий іспит проводиться, 

як правило, наприкінці лекційного курсу. Цікаво, що регламентується навіть 

мови запитань до лектора – мовою лекції, відповіді також мовою лекції або 

німецькою мовою. 

Зазначимо, що рівень магістратури у вищій економічній освіти 

Німеччини передбачає більш високий рівень професійної підготовки у 

порівнянні з бакалаврським (поглиблення знань, умінь і навичок із обраної 
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спеціальності, набуття професійного досвіду), проведення спеціалізованих 

наукових досліджень у галузі, за обраною спеціалізацією, проходження 

стажування (в тому числі закордонного), практики за своєю освітньою 

програмою. Як і в Україні, навчання на магістерських програмах у Німеччині 

завершується написанням і прилюдним захистом кваліфікаційної 

(магістерської) роботи у присутності спеціально призначеної екзаменаційної 

комісії.  

Схожістю як магістерських, так і бакалаврських програм в обох країнах 

є також їх структурування за модульною системою, яка передбачає різні види 

контролю навчальних досягнень здобувачів освіти. Специфікою навчання у 

магістратурі є комбінування лекцій, семінарських занять із роботою над 

науковим дослідженням.  

Освітній процес в університетах України в аспекті підготовки фахівців 

економічного профілю здійснюється у вигляді навчальних занять, практичної 

підготовки, виконанні індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів, 

контрольних заходів, дистанційного навчання.  

До основних форм навчальних занять належать: 

- лекція, завданням якої є подання лектором і засвоєння студентом 

теоретичного матеріалу, що є елементом даної дисципліни в цілому.  

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами вищого 

навчального закладу, а також провідними науковцями або фахівцями, 

запрошеними для читання лекцій. Їх читають у спеціально обладнаних 

приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних груп слухачів. 

Різновидом лекцій є відео-лекції з профільних дисциплін, які теж проводяться 

викладачами в режимі онлайн. 

- лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому 

студент під керівництвом викладача особисто проводить імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 
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обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі; 

- практичне заняття – одна форма навчального заняття, коли 

викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

- семінарське заняття – форма навчального заняття, коли викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів).  

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

аудиторіях з однією академічною групою. 

- індивідуальне заняття – це заняття, яке проводиться з окремими 

студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей.  

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох 

навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних 

занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.  

- консультація – форма навчального заняття, при якій студент 

отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Форми і методи підготовки фахівців відповідного освітнього рівня 

охоплюють аудиторну роботу (лекції, семінари), практичну та лабораторну 

роботу, виконання домашніх завдань у вигляді проєктів, доповідей, 

презентацій. До того ж, значний обсяг навчального навантаження відводиться 

на самостійну роботу студентів, консультування з керівником щодо 

магістерської роботи, виконання наукових досліджень з подальшим їх 
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представленням для обговорення на науково-методичних семінарах, науково-

практичних конференціях різного рівня, безпосереднє написання та 

оформлення магістерської роботи. 

До особливостей німецьких магістерських програм з економіки та 

бізнес-адміністрування, які часто розробляються у безпосередній співпраці з 

потенційними роботодавцями, торгівлею, державними та бізнесовими 

структурами, варто віднести раціональне поєднання фундаментальних 

теоретичних знань із практичною складовою, що забезпечує підготовку 

кваліфікованого фахівця, здатного після закінчення навчання до швидкої 

адаптації у новому – професійному – середовищі та успішної професійної 

діяльності. 

Щодо організації навчальних занять, то вона регулюється розкладом 

занять за семестрами та річним графіком освітнього процесу.  

Організаційні аспекти підготовки фахівців економічного профілю 

стосуються насамперед відбору претендентів та умов їх допуску до навчання 

(зарахування).  

Українські абітурієнти зобов’язані подати до приймальної комісії 

навчального закладу, де вони бажають навчатись, такі документи:  

- документ, що посвідчує особу та громадянство;  

- військовий квиток або посвідчення про приписку;  

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього;  

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості 

освіти.  

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають до закладів вищої освіти для здобуття освітнього рівня 

«Бакалавр», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних екзаменів).  
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Для зарахування на навчання у німецькі університети претенденти 

подають визначений комплект документів, а саме:  

- бланк з особистими даними; 

- копію свідоцтва про повну шкільну освіту (абітура); 

- короткий мотиваційний лист; 

- автобіографію у табличній формі.  

Якщо є ще якісь документи, що можуть підтвердити придатність 

претендента до вивчення економічних курсів (наприклад, довідки про 

відповідну практику), вони, хоч і не є обов’язковими, але можуть додаватись.  

Як в Україні, так і в Німеччині є правила, які регулюють зарахування 

поза конкурсом. Так, поза конкурсом у вітчизняні заклади вищої освіти 

зараховуються:  

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» надане таке право;  

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;  

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надане таке право;  

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надане таке право;  

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки.  

Цікавим у досвіді прийому на навчання у німецьких університетах є те, 

що 10 % місць надається претендентам з так званого «списку очікування», до 

якого занесено бажаючих навчатись минулих років, які не пройшли за 

конкурсом. І тільки після цього починається власне конкурс, який є конкурсом 

документів, насамперед, середнього балу за свідоцтвом про освіту. 
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Враховуються й інші критерії, які можуть бути різними, в залежності від 

навчального закладу чи спеціальності. На цій основі складається рейтинговий 

список претендентів.  

На відміну від українських університетів, де зарахування здійснюється 

один раз на рік, а навчання починається з 1 вересня, у Німеччині зарахування 

відбувається двічі на рік, тому подавати документи потрібно або до 15 січня, 

або до 15 липня.  

У більшості університетів першокурсники можуть розпочати навчання 

також у два терміни – з весняного або осіннього семестру, в залежності від 

того, коли вони були зараховані. У ці ж терміни проходить і зарахування на 

навчання у магістратуру. Вимоги передбачають конкурсний відбір, а тому 

середня оцінка за бакалаврат повинна бути не нижче 2,5 балів. 

 Багаторічний досвід німецьких університетів свідчить, що на співбесіду 

для зарахування на навчання за спеціальностями «Міжнародне бізнес-

адміністрування» (International Business Administration) і «Міжнародна 

економіка» (International Economics) запрошується кількість претендентів, яка 

є приблизно втричі більшою за кількість усіх, хто подав документи. Винятком 

є ті категорії, для яких існують особливі квоти (бажаючі отримати другу 

освіту, іноземці, список очікування). Однак, з 2015 року цю практику 

відмінили. З 2014 року уже відмінено співбесіди при прийомі на навчання за 

програмою «Економіка і бізнес-адміністрування» (Economics and Business 

Administration). Але це не означає, що процедуру зарахування було спрощено.  

Оскільки претендентів на ці програми набагато більше, ніж наявних 

місць, в університеті запроваджуються додаткові критерії відбору, зокрема, 

наявність професійної освіти, професійного досвіду, проходження практики 

тощо.  

Варто також зазначити, що серед вимог до вступників на економічні 

спеціальності у деяких закладах вищої освіти Німеччини передбачена низка 

умінь. Зокрема, університет Геттінгена оцінює такі аспекти:  

- мотивація і бажання досягати результатів;  
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- інтерес до підприємницьких і загальноекономічних подій;  

- здатність до аналітичного мислення, а також інтерес і уміння 

проводити презентації із застосуванням математичних методів;  

- хороші знання німецької мови, а також хороші або принаймні такі, 

що їх можна розширити, знання англійської мови  

У порівнянні організаційних аспектів на особливу увагу заслуговують 

програми дуального навчання, які є у Німеччині, але відсутні у практиці 

вітчизняних закладів вищої освіти. Обов’язковим для претендентів на вступ 

до вищого навчального закладу за дуальною програмою є укладання договору 

про навчання з підприємством, на якому вони проходитимуть практичне 

навчання, яке буде здійснювати фінансування практики і яке є партнером 

обраного ЗВО. Якщо такий договір зі студентом укладено, і він успішно 

проходить співбесіду, то на цій основі відбувається зарахування на навчання 

за системою дуальної професійної освіти.  

Суттєвою перевагою університетів прикладних наук є практична 

спрямованість навчання. Навчання повністю орієнтоване на майбутню 

професійну практику випускників.  

Крім того, тісному зв’язку з практикою сприяють й інші чинники, які 

можна розглянути на прикладі університету Бремена. Аналіз дозволяє 

констатувати, що:  

- більшість студентів (85%), які вступають на навчання, уже мають 

диплом про професійне навчання в одній із областей менеджменту 

(наприклад, помічник менеджера у промисловості, банківській сфері, 

експедируванні вантажів, оподаткуванні тощо);  

- професором цього закладу вищої освіти може стати тільки той, хто 

має досвід професійної діяльності у відповідній галузі не менше п’яти років; 

-  для викладання запрошуються ті, хто працює на підприємстві;  

- у навчальний процес інтегровано практичний семестр, який може 

проходити в країні або за кордоном;  
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- багато студентів пишуть свою випускну роботу в тісній співпраці 

з підприємством;  

- практична спрямованість реалізується під час вивчення всіх курсів 

дисциплін і на всіх етапах навчання.  

Аналіз практик, які відбуваються у межах професійно-освітніх програм, 

якщо не брати уваги дуальну форму навчання, засвідчив наявність так званого 

«практичного» семестру, призначеного для проходження студентами 

практики на виробництві, промислових підприємствах, на фірмах, у концернах 

та організаціях відповідного напряму по закінченню ними дворічного або 

трирічного теоретичного курсу, а також для короткострокового стажування. 

Мета таких програм – фаміляризація студентів з реальним професійним 

середовищем, початок їхнього професійногго становлення, набуття ними 

практичного досвіду, що згодом надасть їм переваги на ринку 

працевлаштування по закінченню повного курсу навчання. 

Своєрідне співвіднесення програм і дипломів німецьких економістів з 

іноземними здійснюється у приймальних комісіях університетів Німеччини 

при розгляді звернень осіб з іноземними дипломами, зокрема, й українськими, 

щодо їх визнання.  

Процедура визнання відбувається таким чином – частина дисциплін у 

дипломі визнається, а його власникові пропонується прискорений курс 

навчання, який триває 2,5 років. У кожному конкретному випадку звернення 

професори, яких залучають до приймальної комісії, вирішують, хто з 

кандидатів відповідає критеріям проєкту щодо прискореного навчання, чи 

можна визнати хоча б 50 відсотків обсягу освітньої програми на підставі вже 

отриманого диплому.  

Обов'язковою умовою для майбутніх економістів є знання англійської 

мови. Крім врахування знань, набутих під час навчання на батьківщині 

кандидата, оцінюється також наявність практичних навичок: наприклад, чи 

проходив претендент стажування за спеціальністю [13]. 
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Спільними елементами освітніх програм підготовки фахівців 

економічного профілю в українських і німецьких закладах вищої освіти є 

виробничі практики, які сприяють формуванню професійних умінь майбутніх 

фахівців, дозволяють їм наблизитись до реальних умов виробництва, 

застосувати набуті знання [81, 83, 96].  

В обох країнах виробничі практики належать до обов’язкових 

компонент освітніх програм. Однаковими є цілі практики, зокрема, бачення 

того, що на практиці потрібно набувати досвіду щодо вирішення складних 

проблем. Крім того, контакт із професійним світом повинен сприяти переходу 

студента від вищої освіти у професійне життя [82, 98]. 

Базами практик для студентів-економістів в обох країнах можуть бути, 

переважним чином: 

- підприємства і фірми в приватному секторі; 

- державні компанії й адміністративні органи; 

- торгові палати, об’єднання, асоціації та інші організації з будь-

яким видом економічної діяльності. 

Водночас, є й відмінності, насамперед, у підготовці й організації 

практик. Розглянемо їх на прикладі Технічного університету Дрездена 

(Technische Universität Dresden).  

Насамперед, відрізняється регулювання тривалості практик. В 

українських освітніх програмах чітко визначена кількість тижнів, відведених 

на практику. У німецьких програмах здебільшого визначається мінімально 

необхідна тривалість практики, але в цілому вона не обмежується тільки 

мінімумом. Так, практика для студентів після завершення першого року 

навчання Технічного університету Дрездена повинна тривати не менше 4 

тижнів. У Директиві для практикантів (Praktikantenrichtlinie) зазначено, що 

довша тривалість практики є можливою. 

У Німеччині кожен студент в основному шукає місце для проходження 

практики сам. Для цього він використовує, серед іншого, так звані «Ярмарки 

практикантів». Студенти, які не знайшли місця для практики, незважаючи на 
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власні зусилля, причому вони мають підтвердити це з переконливим доказом, 

можуть скористатися допомогою керівника практики. Однак, у них немає 

права претендувати на обов’язкове призначення бази практики. 

У німецькому університеті визначається перелік знань і навичок, яких 

рекомендується набувати під час практики, наприклад:  

- в організації компанії та оформленні розподілу праці, розподілі 

завдань на підприємствах, компаніях або в цілому у галузі, а також у 

відповідних державних установах; 

- щодо обробки інформації / інформаційних потоків, що 

супроводжують виробничі процеси; 

- в бухгалтерії та бухгалтерському обліку підприємств у галузі; 

- щодо розрахунків і кореспонденції у зв'язку з роботою, 

довгострокових і середньострокових маркетингових операціях, обробки 

замовлень; фінансів та інвестицій; 

- у проведенні загальноорганізаційної роботи, особливо щодо 

роботи за допомогою організаційних засобів та процедур, а також 

автоматизованих закупівель, підготовки та обробки інформації. 

Перед початком практики як в Україні, так і в Німеччині потрібно 

укласти письмовий договір про практику між практикантом та базою 

практики. В українських ЗВО є типова форма договору, яку використовують 

усі практиканти. У німецьких ЗВО для дієвості такого приватно-правового 

договору дотримання певної форми не є необхідним, проте у керівника 

практики можна отримати рекомендації щодо складання договору або його 

зразок. 

Після проходження практики студенти повинні надати звіт про свою 

діяльність  – така вимога міститься у положеннях про практику університетів 

та інших закладів вищої освіти обох країн. Але відмінним у німецьких ЗВО є 

те, що там студент має отримати також довідку про роботу від фірми, яка є 

базою практики.  
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У своєму звіті німецький практикант  оглядово описує основну 

діяльність у різних сферах практики. Звіти повинні бути перевірені фактичну 

правильність та підписані керівниками відповідних відділів. Цікавим є те, що 

ті, хто ознайомився зі звітом і підписав його, у письмовій формі 

зобов’язуються забезпити належний рівень конфіденційності щодо закладу 

освіти. 

У процесі підготовки до обов'язкової практики керівник практики від 

факультету Дрезденського університету підтримує студентів порадами щодо 

вибору місця чи бази практики, змісту договору, зокрема щодо придатності 

заходів, передбачених для підтримки підготовки бакалавра в галузі економіки. 

Керівник практики відповідає за зберігання документації та інших 

офіційних підтверджень, інструкцій, дозволів тощо. Він є відповідальним за 

кожного студента, який проходить практику відповідно до регламенту 

навчання на ступінь бакалавра. Керівник практики має право вести переговори 

про співпрацю у зв'язку зі страховим покриттям практикантів (медичне 

страхування, нещасні випадки на виробництві тощо). Він має право видавати 

письмові свідоцтва про пройдену практику або її частину на прохання 

студентів при зміні курсу чи університету і працює разом з екзаменаційною 

комісією у всіх справах, що стосуються іспиту. 

Як бачимо, проаналізувавши функції керівника практики у німецьких 

закладах вищої освіти, можемо зробити висновок, що сфера його компетенції 

є, з одного боку, значно ширшою від його українського колеги, а з іншого боку 

– дещо вужчою щодо безпосереднього контролю за практичною діяльністю 

студента на базі практики. 

Як уже зазначалось, автономія університетів відображається у змісті 

освітніх програм. Тому практики фахівців економічного профілю, попри 

однакову сферу діяльності, можуть бути по-різному організовані у різних 

університетах. Так, в Університеті імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu 

Berlin) у програмі пропонується окремий модуль «Професійна (польова) 

додаткова кваліфікація для студентів-бакалаврів – практика» 
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(«Berufs(feld)bezogene Zusatzqualifikation (BZQ II) für Bachelor-Studierende – 

Praktikum»). У межах цього модуля зараховується практика. Вона має бути 

пов’язана з предметом, який студент повинен пояснити у супровідному листі. 

Крім того, до екзаменаційного бюро повинні бути подані опис завдань та 

оцінка за практику.  

Практика повинна тривати щонайменше 6 тижнів поспіль, якщо вона 

проходить у компанії чи державній установі. Альтернативою є те, що можна 

пройти дві практики принаймні по чотири тижні в двох різних компаніях або 

державних установах. Як правило, практику необхідно пройти під час 

навчання. Практика також визнається й зараховується, якщо її було виконано 

не пізніше ніж за 2 роки до початку курсу. Наявність диплома про професійну 

менеджерську освіту або принаймні два роки такої діяльності в одній компанії 

або принаймні два роки самостійного підприємництва також можуть бути 

зараховані як цей модуль. 

 

3.2. Напрями використання позитивного досвіду підготовки 

фахівців економічного профілю у Німеччині у вітчизняних закладах 

вищої освіти 

 

Україна стала незалежною державою і, долаючи гостру кризу, що 

охопила всі сфери існування й діяльності суспільства, шукає свій шлях у 

майбутнє. Сьогодні розвиток потужної економіки став пріоритетом для нашої 

країни. Тому вища освіта та економічна наука є надважливим напрямом 

розвитку освіти й науки України. Її високий потенціал уможливлює вирішення 

актуальних проблем шляхом підготовки фахівців з вищою економічною 

освітою за світовими стандартами. 

Ефективність діяльності сучасного фахівця економічного профілю  

залежить від рівня сформованості його економічного мислення, ступеня 

готовності до професійної діяльності, професійної компетентності. 

Приєднання України до Болонського процесу окреслює нові напрями 
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реформування освіти, визначальними критеріями якого є якість підготовки 

фахівців, відповідність європейському ринку праці, посилення 

конкурентоспроможності Європейської системи освіти [32, 66, 67]. 

Необхідність розгляду проблем освіти з позиції компетентнісного 

підходу викликана загальноєвропейською й світовою тенденцією інтеграції, 

глобалізації світової економіки, стандартизацією європейської освіти на 

засадах Болонської угоди [6, 37, 47. 97]. Тому вважаємо, що підготовка 

фахівців економічного профілю має бути спрямована на формування, розвиток 

і вдосконалення певних компетентностей. 

Для розуміння того, яким має бути комплекс компетентностей фахівців 

економічного профілю, що відповідав би вимогам глобального сучасного 

ринку праці і задовольняв би суспільні потреби і запити, та на формування 

якого були б спрямовані відповідні освітньо-професійні програми підготовки 

фахівців у закладах вищої освіти України, розглянемо коло обов’язків і 

повноважень зазначених фахівців. 

У «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників» 

(розділ «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності (ДКХП)») Міністерства праці та соціальної політики детально 

визначено завдання й обов’язки фахівців економічного профілю.   

Згідно із цим документом, економіст має такі завдання та обов’язки: 

 Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства, 

спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, 

якості продукції, що випускається, й освоєння нових видів продукції, 

досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.  

Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, 

виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою 

забезпечення зростання обсягів збуту продукції й збільшення прибутку. 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
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 Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, 

необхідних для виробництва та реалізації продукції, освоєння нових видів 

продукції, прогресивної техніки й технології. 

Здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та 

його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо 

забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат 

на виробництво й реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних 

витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції.  

Визначає економічну ефективність організації праці та виробництва, 

упровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та 

винаходів. 

Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських 

планів, проведенні робіт з ресурсозбереження, впровадженні та вдосконаленні 

внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм 

організації праці та управління, а також планової й облікової документації.  

Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами 

виконання договірних зобов’язань. Здійснює контроль за ходом виконання 

планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням 

внутрішньогосподарських резервів. 

Бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні 

розвитку підприємства.  

Виконує роботу, пов’язану з нерегламентованими розрахунками й 

контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій.  

Веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності 

підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів.  

Готує періодичну звітність в установлені терміни. 

Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних 

економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної 

інформації, яка використовується під час оброблення даних.  
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Бере участь у формуванні економічної постановки завдань або окремих 

їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає 

можливості використання готових проектів, алгоритмів пакетів прикладних 

програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані системи 

оброблення економічної інформації. 

Для того, щоб успішно виконувати вище наведені завдання, сучасний 

фахівець економічного профілю має володіти низкою знань, умінь і навичок 

як загально-професійного і загально-наукового профілю, так і досить 

вузькоспеціалізованими знаннями й уміннями, типовими саме для такого виду 

професійної діяльності. Відповідно, означений у «Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників» перелік знань, умінь і навичок слугує 

орієнтиром для закладів вищої освіти щодо змістового наповнення програм 

підготовки майбутніх економістів.  

Розглядаючи можливості використання позитивного досвіду німецьких 

університетів та інших закладів вищої освіти Федеративної Республіки 

Німеччина, потрібно врахувати ті ідеї і напрацювання, які будуть корисними 

для формування професійно значущих еомпетентностей фахівців 

економічного профілю в контексті сутності визначених знань, умінь і навичок 

економіста. 

Отже, вітчизняний фахівець економічного профілю повинен знати:  

- законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з 

планування, обліку та аналізу діяльності підприємства;  

- організацію планової роботи;  

- порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-

фінансової та виробничої діяльності підприємства;  

- порядок розроблення бізнес-планів;  

- планово-облікову документацію;  

- порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і 

фінансових витрат;  
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- методи економічного аналізу та обліку показників діяльності 

підприємства і його підрозділів;  

- методи визначення економічної ефективності впровадження нової 

техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та 

винаходів;  

- методи і засоби проведення обчислювальних робіт;  

- правила оформлення матеріалів для укладання договорів; 

-  організацію оперативного і статистичного обліку;  

- порядок та терміни складання звітності;  

- вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації 

економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки;  

- економіку, організацію виробництва, праці та управління;  

- основи технології виробництва; ринкові методи господарювання; 

-  можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення 

техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності 

підприємства, правила її експлуатації;  

- основи трудового законодавства;  

- правила і норми охорони праці.  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» до кваліфікаційних вимог 

професій працівників внесено відповідні зміни. 

Варто зазначити, що ці зміни зумовлені об’єктивними чинниками, 

реаліями економічної діяльності сьогодення, зокрема, посиленою 

комп'ютеризацією і цифровізацією економічної сфери, впливу на діяльність 

економістів суттєвих змін у принципах діяльності, нових організаційних 

аспектів тощо. 

Отже, випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників є результатом перегляду Розділу 1 «Професії керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх 

видів економічної діяльності» [39] Випуску 1 зазначеного Довідника, 
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затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

16 лютого 1998 року N 24, з урахуванням змін і доповнень до змісту 

характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням нових технологій, 

застосування в усіх сферах діяльності комп'ютерної техніки, нового підходу 

до організації виробництва та праці тощо. 

До цього Розділу додано кваліфікаційні характеристики нових посад, 

переважна більшість яких пов’язана із діяльністю фахівців економічного 

профілю. Це, зокрема: «Аудитор», «Брокер», «Дилер», «Економіст», 

«Комівояжер», «Менеджер (управитель) із збуту», «Менеджер (управитель) із 

зв'язків з громадськістю», «Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної 

діяльності», «Менеджер (управитель) з логістики», «Менеджер (управитель) з 

персоналу», «Менеджер (управитель) з реклами».  

Як бачимо, деякі нові посади, що з’явились у процесі розвитку 

економічної сфери, мають бути у найкоротші терміни запезпечені 

кваліфікованими фахівцями. Оскільки вони є новими, і у вітчизняних закладах 

освіти ще не напрацьовані відповідні системи підготовки, то надзвичайно 

корисним у цьому аспекті може стати досвід провідних німецьких класичних 

університетів та університетів прикладних наук. Особливо варто відмітити, що 

виникають нові менеджерські посади, що потребують від фахівців наявності 

економічних знань, на чому, як ми вже бачили, акцентують увагу й німецькі 

дослідники. 

З огляду на зміст нормативних документів для визначення можливостей 

використання позитивних ідей і напрацювань німецьких закладів вищої освіти 

щодо підготовки фахівців економічного профілю, доцільно окреслити кілька 

напрямів, які результують із виконаного порівняння різних аспектів цього 

процесу. 

Варто зазначити, що одним із аспектів безпосередньо освітнього 

процесу, який є дуже важливим для визнання навчальних досягнень студентів, 

є оцінювання. Арсенал методів оцінювання німецьких студентів-економістів є 

значно ширшим за звичний вітчизняний [122]. Він включає не тільки 
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проведення контрольних робіт чи зрізів або тестування, але й написання есе, 

створення групових проєктів. Тому саме різноманіття заходів щодо 

визначення прогресу здобувачів освіти є тим аспектом, який можна було б 

запозичити й застосувати у вітчизняних університетах. 

 Семестрові й щорічні іспити теж практикуються у закладах вищої 

освіти Німеччини, але й щодо їх проведення теж є певні особливості, які варто 

було б запозичити. Зокрема, успішне виконання семестрової (курсової) роботи 

(Belegarbeit) може бути, за рішенням викладача, підставою ддля звільнення 

студента від складання іспиту. Такий спосіб контролю має мотиваційний 

вплив, адже студенти заохочуються до самостійного пошуку матеріалу, його 

осмислення і критичного викладу. При цьому вони розуміють, що затрачений 

час принесе подвійну користь – з одного боку, отримання нових, часто 

додаткових знань, а, з іншого, як правило, висока оцінка без складання іспиту 

наприкінці семастра чи навчального року. 

Загалом оцінювання успішності студентів у обох країнах здійснюється 

комплексно як сукупний результат навчальної діяльності студента [103, 104]. 

Воно охоплює результати написання курсової роботи (за наявності в 

навчальному плані), усні виступи на семінарських заняттях, письмові іспити.  

У освітньому процесі викладання теоретичного матеріалу поєднується з 

опрацюванням прикладних модулів на семінарських заняттях, де студенти 

презентують результати виконаних ними завдань, обговорюють роботи, 

підготовлені та подані заздалегідь, працюють у групах за тематикою наукових 

досліджень, використовуючи інформаційні технології для вирішення 

поставлених завдань, що значною мірою сприяє формуванню у студентів 

економічного мислення, розвиває аналітичні та комунікативні навички.  

З огляду на зростання міжнародної співпраці, розширення контактів 

вітчизняних компаній, установ, організацій із зарубіжними партнерами 

доцільно, на нашу думку, врахувати німецький досвід підготовки студентів-

економістів до професійної діяльності, яка може бути пов’язана ps 

спілкуваннzv англійською мовою. При цьому важливими є не тільки власне 
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досягнення високого рівня володіння англійською, а й інші аспекти 

міжкультурної комунікації, на які звертають увагу у німецьких закладах вищої 

освіти, а саме:  

- удосконалення вміння враховувати національно-культурну 

специфіку вербальної та невербальної комунікативної поведінки при побудові 

дискурсу міжкультурного спілкування; 

-  уміння запобігти культурним конфліктам, викликаним 

відмінностями ціннісних систем і етносоціокультурних настанов у власній 

культурі та культурі носіїв англійської мови тощо.  

З цією метою заняттях варто створювати проблемні ситуації, для 

вирішення яких студентам необхідно буде використовувати раніше засвоєні 

знання в нових практичних умовах у межах командно-творчої діяльності. 

Прикладом одного із методів колективної роботи студентів може бути 

культурознавча рольова гра, яка є основою для подальшого розвитку вмінь 

спілкування в полілозі, культурознавчо орієнтованої дискусії, а також 

пізнавально-пошукові культурознавчі проекти. Оскільки культурознавчі 

проекти є вирішенням, дослідженням певної проблеми за допомогою 

додаткових засобів навчання (Інтернет, книги, статті, енциклопедій тощо), 

велику кількість часу при підготовці проектів потрібно відводити для 

самостійної роботи студентів, що полягає в індивідуальному пошуку та 

обробці інформації. 

Заслуговують на увагу й деякі питання структурування освітнього 

процесу. Третій рік вивчення бакалаврами економічних дисциплін у німецьких 

закладах вищої освіти – це, головним чином,  спеціалізація студентів з обраної 

галузі економічних знань і завершення бакалаврської роботи. Зміст 

навчальних курсів сконцентровано на теоретичному матеріалі та опрацюванні 

реальних прикладів економічної діяльності таким чином, що студенти не 

тільки поступово набувають необхідних знань, умінь і навичок, але й 

навчаються використовувати їх для вирішення конкретних завдань.  
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Цікавим є порівняння кількісної участі майбутніх фахівців економічного 

профілю у лекційних і семінарських заняттях, деякий досвід цього плану теж 

мож бути розглянутий для запозичення. На відміну від практики українських 

закладів вищої освіти, де для проведення лекційних занять багаточисельні 

курси можуть бути розділені на потоки, лекції в німецьких університетах 

можуть читатись у великих аудиторіях з розрахунком для можливої 

присутності і 200 студентів.  

Натомість семінарські заняття проводяться у німецьких університетах, в 

основному, для невеликих груп студентів – від 10 до 15 осіб, завдяки чому 

студенти мають можливість детальніше обговорити питання, розглянуті на 

лекціях, вирішують прості економічні проблеми з метою глибшого засвоєння 

економічних принципів, виконують письмові завдання відповідного змісту, 

працюють у міні-групах, тим самим поглиблюючи свої аналітичні вміння і 

набувають навичок перспективного вирішення реальних економічних завдань, 

у тому числі й у нестандартних ситуаціях.  

У процесі виконання завдань у небагаточисельних групах можна 

ефективно формувати проблемно-пошукові вміння та навички, комунікативні 

уміння, уміння приймати правильне рішення (навіть за умови браку потрібної 

інформації), адаптивність до стресових ситуацій, під час діловий та 

імітаційних ігор набуваються знання щодо реального економічного та 

ділового середовища, розвиваються вміння тайм-менеджменту (здатність 

планувати, організовувати і розподіляти свій час), дисциплінованість. 

Створення викладачем проблемної ситуації спонукає студентів до 

пошуку вирішення проблеми, крок за кроком підводячи їх до мети. Для цього 

новий навчальний матеріал подається у формі проблемного завдання. У 

процесі розв’язування проблемних завдань студенти набувають у 

співробітництві з викладачем нових потрібних знань. Таким чином, процес 

пізнання студентів при цій формі подання інформації наближається до 

пошукової, дослідницької діяльності. За допомогою проблемних ситуацій 
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забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнавальний інтерес до 

змісту дисципліни, професійна мотивація. 

Однією з активних і сучасних форм підготовки фахівців є тренінгове 

навчання. У цьому випадку основна увага приділяється практичному 

відпрацюванню матеріалу, що вивчається, коли в процесі моделювання 

спеціально заданих ситуацій студенти, які навчаються, мають можливість 

розвинути й закріпити необхідні знання та навички, змінити своє ставлення до 

власного досвіду й застосовуваних у роботі підходів.  

У тренінгах зазвичай широко використовуються різні методи й техніка 

активного навчання: ділові, рольові та імітаційні ігри, розбір конкретних 

ситуацій і групові дискусії. У європейських країнах, окрема, й Німеччині 

тренінги, які спрямовані на підвищення загального рівня компетентності в певній 

галузі, набули поширення ще наприкінці минулого століття. На нинішньому 

етапі у практику вітчизняних закладів вищої освіти доцільно запроваджувати 

використання різних видів тренінгів, що активують мислення, спілкування й 

взаємодію майбутніх фахівців. 

Інтерактивність навчання передбачає активізацію навчальних 

можливостей студентів під час навчання замість отримання й переказування 

готової інформації. Заняття, на яких використовуються інтерактивні технології, 

збагачують студентів основними знаннями, вміннями, навичками та зразками 

поведінки, що є визначальним для формування окремих компетентностей. Вони 

захоплюють, пробуджують інтерес, навчають самостійного мислення та дій, що 

є надзвичайно важливим для подальшої успішної професійної діяльності 

нинішніх студентів. 

Досвід, накопичений у німецьких закладах вищої освіти, переконливо 

свідчить, що інтерактивні технології сприяють інтенсифікації та оптимізації 

навчального процесу. Вони дають змогу студентам: 

 аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; 
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 навчитись формулювати власну думку, правильно її висловлювати, 

доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; 

 навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

 моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний 

досвід через включення в різні життєві ситуації; 

 вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє 

місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути 

діалогу; 

 знаходити спільне розв’язання діалогу; 

 розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, 

виконання творчих робіт. 

Випускники економічних спеціальностей мають можливість успішно 

реалізовуватись у Німеччині як професіонали у різноманітних організаціях 

державного і приватного сектора, різних професійних сферах і галузях, таких, 

як економічна служба (відомство), податкова або фінансова інспекція, 

менеджмент, аудиторська служба, управління і контроль виробництва, 

банківська справа, охорона здоров’я, сфера послуг, ЗМІ, вітчизняні та 

транснаціональні бізнесові структури та корпорації. Вітчизняні випускники 

освітніх програм з економіки теж мають досить хороші шанси на 

працевлаштування, проте можливі сфери їхнього професійного 

функціонування все-таки є суттєво вужчими у порівнянні з їхніми німецькими 

колегами. Скажімо, економіка у галузі охорони здоров’я – це одна із тих сфер, 

де є потреба у діяльності таких фахівців, що вже практикується й розвивається 

у Німеччині. 

Одним із напрямів використання німецького досвіду підготовки 

фахівців економічного профілю у вітчизняних навчальних закладах може бути 

врахування у відповідних освітніх програмах формування так званих м’яких 

навичок (soft skills) [162], які потрібні кожному фахівцеві, і складаються з 

соціальних навичок та особистих навичок. Як показав аналіз програм 

підготовки цих фахівців у німецьких університетах, значну увагу приділяють 
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аналітичному мисленню. Завдяки його розвитку в межах університету 

випусники здатні визначати важливість подій, розуміти  їх та найсуттєвіші 

наслідки, вбачити зв’язок з іншими подіями, робити висновки щодо 

необхідності певних рішень і дій.  

М'які навички та аналітичне мислення є професійно значущими для 

менеджерів, консультантів, контролерів, податкових спеціалістів, аудиторів та 

іншх фахівців економічного профілю. Ці м’які навички настільки ж важливі 

для тих, хто планує виробництво продуктів, процесів або стратегії їх збуту. 

Щодо особистих якостей, то у вітчизняних закладах вищої освіти варто 

було б за прикладом Німеччини, перш за все, формувати у студентів 

самомотивацію, наполегливість і здатність до інтенсивної роботи.  Не менш 

важливими серед м’яких навичок є стресостійкість і здатність продуктивно 

вирішувати конфлікти.  

Надзвичайно важливими для фахівців економічного профілю є 

організаційні навички та управління часом (так званий тайм-менеджмент). 

Студентів потрібно навчити, що для ефективного планування часу спочатку 

потрібно здійснити огляд усіх цілей, яких потрібно досягти, і всіх невирішених 

завдань. На наступному кроці визначаються пріоритети, залежно від того, які 

завдання виконуються для яких цілей.  Наявності таких навичок потребують, 

зокрема, менеджери, які повинні вміти ефективно розподіляти всі завдання 

між працівниками та встановлювати пріоритети.  

Як вважають вітчизняні дослідники й німецькі експерти, 

підприємницьке мислення [5, 42, 45] є однією з найважливіших м’яких 

навичок для економістів і менеджерів. Це означає, що їм притаманні: здатність 

вирішувати складні проблеми та висувати нові ідеї; ініціативність та 

готовність приймати рішення щодо реалізації нестандартних рішень; 

орієнтація на клієнта, щоб бути впевненим, що ідеї мають необхідний вплив; 

орієнтація на витрати, щоб мати змогу розробити ефективне рішення; 

готовність нести відповідальність за можливі неправильні рішення. 
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До певних переваг вітчизняних університетів можна віднести 

використання електронної системи навчання Moodle, яка застосовується у 

багатьох закладах освіти паралельно з осним навчання як додатковий ресурс і 

сприяє об’єктивації процесу навчання і викладання. Німецькі студенти мають 

можливість щодо використання гібридної форми навчання, а також 

електронної форми навчання (e-learning).  

Перевагами для німецьких здобувачів освіти є наявність, як правило, у 

факультетських репозиторіях широкої пропозиції  електронних матеріалів – 

від лекцій, практичних вправ до публікацій науковців університету і 

бакалаврських/магістреських робіт випускників попередніх років. Такий досід 

вільного доступу за умови реєстрації до наявних університетських і 

факультетських ресурсів заслуговує на поширення також і у вітчизняних 

закладах освіти. 

Узагальнивши результати дослідження, до напрямів можливого 

практичного використання німецького досвіду професійної підготовки 

економістів аграрного профілю у освітньому процесі закладів вищої освіти 

України варто віднести: 

- скорочення термінів навчання майбутніх економістів для 

отримання освітнього ступеня «Бакалавр» до трьох років навчання, що надасть 

змогу прискорити підготовку фахівців економічного профілю для вітчизняних 

малих і середніх підприємств та досягти більш раціонального використання 

кадрового потенціалу;  

- розгляд можливості запровадження дуальної системи навчання 

майбутніх фахівців економічного профілю за зразком німецьких університетів 

прикладних наук з метою посилення практичної орієнтації освітнього процесу 

і підвищення кваліфікації випускників; 

- надання університетам автономного права щодо визначення 

змісту навчальних планів підготовки фахівців економічного профілю, що 

дозволить урізноманітнити їх, спрямувавши на забезпечення потреб 

державного і приватного сектора вітчизняної економіки;  
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- посилення практичного складника планів підготовки фахівців 

економічного профілю шляхом збільшення кількості практик або подовження 

їх термінів; 

- запровадження двотижневої ознайомлювальної практики для 

вступників на економічні спеціальності, що сприятиме визначенню їхньої 

придатності для цієї професійної діяльності та самовизначенню щодо вибору 

професії; 

- регламентування мінімальної кількості навчальних дисциплін, які 

повинні обов’язково викладатись англійською мовою, з право вибору їх 

переліку закладами вищої освіти. 

На основі проведеного порівняльного аналізу систем підготовки 

майбутніх фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини 

й України доцільно запропонувати такі рекомендації щодо можливостей 

використання німецького досвіду підготовки зазначених фахівців у 

вітчизняній системі освіти: 

- залучення до розробки навчальних планів і навчальних програм 

представників підприємств і організацій з метою наближення змісту навчання 

до потреб як виробництва, так і невиробничого сектора економіки;  

- запровадження вимоги до викладачів фахових дисциплін щодо 

наявності стажу роботи за однією із економічних професій;  

- збільшення кількості дисциплін за вибором студента та 

розширення їх переліку для гармонізації потреб ринку і бажань та здібностей 

студентів; 

- встановлення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які  

повинні вивчатись студентами іноземними мовами, що сприятиме 

підвищенню якості підготовки фахівців економічного профілю та підвищенню 

їхньої конкурентоспроможності; 

- розширення використання новітніх методів і форм навчання, які є 

типовими у підготовці фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти Німеччини (кейс-метод, ділові ігри, ігри за планом, моделювання 
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виробничих ситуацій). 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі констатовано, що сучасне суспільство в умовах переходу 

економіки України на ринкові засади має потребу в активних та ініціативних 

фахівцях економічного профілю, які вміють творчо мислити, приймати 

нестандартні рішення, швидко та адекватно реагувати на будь-які проблемні 

виробничі ситуації завдяки високому рівню професійної компетентності.  

Підготовка майбутніх економістів, професійна діяльність яких значною 

мірою пов’язана з міжособистісною взаємодією, потребує активних форм і 

методів, що лежать в основі інтерактивного навчання. Отже, у процесі 

підготовки вітчизняних фахіців економічного профілю доцільно врахувати 

передбачення німецьких університетів, що освітній процес має відбуватись за 

умови постійної, активної взаємодії всіх його учасників і в першу чергу 

здобувачів вищої освіти. 

Визначено напрями практичного використання німецького досвіду 

професійної підготовки економістів аграрного профілю у освітньому процесі 

закладів вищої освіти України, а саме:  

- скорочення термінів навчання майбутніх економістів для 

отримання освітнього ступеня «Бакалавр» до трьох років навчання, що надасть 

змогу прискорити підготовку фахівців економічного профілю для вітчизняних 

малих і середніх підприємств та досягти більш раціонального використання 

кадрового потенціалу;  

- розгляд можливості запровадження дуальної системи навчання 

майбутніх фахівців економічного профілю за зразком німецьких університетів 

прикладних наук з метою посилення практичної орієнтації освітнього процесу 

і підвищення кваліфікації випускників;  

- надання університетам автономного права щодо визначення 

змісту навчальних планів підготовки фахівців економічного профілю, що 

дозволить урізноманітнити їх, спрямувавши на забезпечення потреб 
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державного і приватного сектора вітчизняної економіки;  

- посилення практичного складника планів підготовки фахівців 

економічного профілю шляхом збільшення кількості практик або подовження 

їх термінів;  

- запровадження двотижневої ознайомлювальної практики для 

вступників на економічні спеціальності, що сприятиме визначенню їхньої 

придатності для цієї професійної діяльності та самовизначенню щодо вибору 

професії;  

- регламентування мінімальної кількості навчальних дисциплін, які 

повинні обов’язково викладатись англійською мовою, з право вибору їх 

переліку закладами вищої освіти. 

Виконано порівняльний аналіз системи підготовки майбутніх фахівців 

економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини й України, на 

основі якого сформулювано рекомендації щодо можливостей використання 

німецького досвіду підготовки зазначених фахівців у вітчизняній системі 

освіти, зокрема:  

- залучення до розробки навчальних планів і навчальних програм 

представників підприємств і організацій з метою наближення змісту навчання 

до потреб як виробництва, так і невиробничого сектора економіки; 

-   запровадження вимоги до викладачів фахових дисциплін щодо 

наявності стажу роботи за однією із економічних професій;  

- збільшення кількості дисциплін за вибором студента та 

розширення їх переліку для гармонізації потреб ринку і бажань та здібностей 

студентів;  

- встановлення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які  

повинні вивчатись студентами іноземними мовами, що сприятиме 

підвищенню якості підготовки фахівців економічного профілю та підвищенню 

їхньої конкурентоспроможності;  

- розширення використання новітніх методів і форм навчання, які є 

типовими у підготовці фахівців економічного профілю у закладах вищої 



173 

 

освіти Німеччини (кейс-метод, ділові ігри, ігри за планом, моделювання 

виробничих ситуацій). 

Основні положення розділу були висвітлені у 1 статті і 2 тезах доповідей. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні проведено аналіз педагогічних і 

навчально-методичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців, 

узагальнено наукові знання про зміст, методи та форми організації 

професійної підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти Німеччини, визначено позитивний досвід їхньої підготовки у закладах 

вищої освіти різних типів, надані рекомендації щодо можливості його 

використання в університетах України.  

Узагальнення результатів наукового пошуку дозволяє сформулювати 

такі висновки: 

1. На основі ретроспективного аналізу встановлено такі етапи розвитку 

економічної освіти Німеччини: 

- початковий (ХІХ ст.) – запровадження викладання економічних 

дисциплін як невеликих навчальних курсів у вищих навчальних закладах, 

поява самостійних економічних факультетів; 

- науково-орієнтований (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) – 

поєднання вивчення економіки із дослідженням суспільно-економічних 

проблем; 

- практично-орієнтований (друга половина ХХ ст.) – професіоналізація і 

спеціалізація економічної освіти, розробка професійно-орієнтованих програм, 

поділ вищої економічної освіти на загальну економічну і профільну 

(спеціалізовану), у тому числі й аграрного напряму, підготовку; 

- глобалізаційний (ХХ ст. – сьогодення) – гуманітаризація вищої 

економічної науки, посилення ґрунтовності економічних знань, адаптація до 

загальних тенденцій вищої економічної освіти у світовому масштабі. 

Доведено, що глобалізаційні освітні процеси вплинули на зміст вищої 

економічної освіти, зумовивши у її розвитку такі основні тенденції: посилення 

значення наукового складника освітнього процесу та багатоплановість 

наукових досліджень університетів, орієнтація на ґрунтовність опанування 
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майбутніми економістами комплексом профільних теоретичних знань і 

формування відповідних професійних навичок; інтернаціоналізація вищої 

економічної освіти; професійна переорієнтація фахівців відповідно до 

зростаючих вимог у конкретній галузі економіки; посилення розвитку 

дистанційного навчання у підготовці майбутніх економістів.  

2. На основі аналізу організації процесу підготовки майбутніх 

економістів у закладах вищої освіти Німеччини визначено такі її особливості: 

- тісна співпраця університетів і роботодавців у процесі розробки 

професійно-орієнтованих програм, їх постійне оновлення з урахуванням 

передових науково-методичних досягнень і провідних технологій у визначеній 

сфері; 

- спрямованість змісту програм підготовки економістів на 

підвищення якості освіти молоді для їхньої майбутньої ефективної 

самореалізації на ринку праці; 

- професіоналізація університетських профільних навчальних 

програм з економіки шляхом часткової інтеграції до них суміжних дисциплін; 

- інтегративний напрям змісту бакалаврських і поглиблена 

спеціалізація магістерських програм, що уможливлює поєднання 

теоретичного матеріалу з його реалізацією у практичному середовищі; 

- структурування навчальних програм (курсів) за модульно-

блочним принципом з включенням до кожного модуля кількох (чотирьох-

п’яти) дисциплін; 

- використання новітніх освітніх технологій із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій; 

- гнучкість програмних компонентів, можливість самостійного 

визначення й коригування студентами напрямів професійної підготовки після 

першого року навчання. 

Схарактеризовано організаційні особливості професійної підготовки 

економістів в університетах Німеччини, зокрема:  

- кредитно-модульна (блочна) система, інтеграція традиційних і 
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новітніх (подвійних) навчальних курсів; 

-  універсальність курсів на початку і глибока спеціалізація у 

наступні роки вивчення економіки; 

-  наявність комбінованих курсів економічного спрямування у 

поєднанні двох-трьох дисциплін, можливість стажування за кордоном. 

Визначено особливості змісту навчання фахівців економічного профілю 

у Німеччині, а саме: 

- реалізація професійної підготовки фахівців економічного профілю 

за різнорівневими ступеневими програмами (базовими, звичайними та 

подвійними бакалаврськими і магістерськими програмами); 

- науковий складник як невід’ємний компонент навчальних і 

дослідницьких програм економічного спрямування, що зумовлює виконання 

наукових досліджень студентами під керівництвом викладачів; 

- співпраця університетів і потенційних роботодавців у справі 

розробки навчальних програм, забезпечення проходження студентами 

практики, здійснення спільних наукових проєктів і профільних досліджень; 

- модульно-блочна структура навчальних планів і програм 

підготовки фахівців економічної сфери; 

- комплексний підхід до освітнього процесу – поєднання 

ґрунтовних теоретичних знань із поглибленою практичною підготовкою; 

- інтегративний характер змістового наповнення подвійних 

бакалаврських програм у поєднанні теоретичного масиву наукових знань з 

менеджменту, сільського господарства, аграрної економіки, 

сільськогосподарської продукції та політики, промислового господарства, 

управління агропромисловим підприємством; 

- поглиблене вивчення профільних дисциплін аграрно-

економічного спрямування за програмами магістратури, розвиток необхідних 

навичок професійної реалізації фахівців аграрно-економічної сфери у 

практичному середовищі. 

3. Визначено напрями практичного використання німецького досвіду 



177 

 

професійної підготовки економістів аграрного профілю у освітньому процесі 

закладів вищої освіти України, а саме: 

- скорочення термінів навчання майбутніх економістів для 

отримання освітнього ступеня «Бакалавр» до трьох років навчання, що надасть 

змогу прискорити підготовку фахівців економічного профілю для вітчизняних 

малих і середніх підприємств та досягти більш раціонального використання 

кадрового потенціалу;  

- розгляд можливості запровадження дуальної системи навчання 

майбутніх фахівців економічного профілю за зразком німецьких університетів 

прикладних наук з метою посилення практичної орієнтації освітнього процесу 

і підвищення кваліфікації випускників; 

- надання університетам автономного права щодо визначення 

змісту навчальних планів підготовки фахівців економічного профілю, що 

дозволить урізноманітнити їх, спрямувавши на забезпечення потреб 

державного і приватного сектора вітчизняної економіки;  

- посилення практичного складника планів підготовки фахівців 

економічного профілю шляхом збільшення кількості практик або подовження 

їх термінів; 

- запровадження двотижневої ознайомлювальної практики для 

вступників на економічні спеціальності, що сприятиме визначенню їхньої 

придатності для цієї професійної діяльності та самовизначенню щодо вибору 

професії; 

- регламентування мінімальної кількості навчальних дисциплін, які 

повинні обов’язково викладатись англійською мовою, з право вибору їх 

переліку закладами вищої освіти. 

4. Виконано порівняльний аналіз системи підготовки майбутніх фахівців 

економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини й України, на 

основі якого сформулювано рекомендації щодо можливостей використання 

німецького досвіду підготовки зазначених фахівців у вітчизняній системі 

освіти, зокрема: 
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- залучення до розробки навчальних планів і навчальних програм 

представників підприємств і організацій з метою наближення змісту навчання 

до потреб як виробництва, так і невиробничого сектора економіки;  

- запровадження вимоги до викладачів фахових дисциплін щодо 

наявності стажу роботи за однією із економічних професій;  

- збільшення кількості дисциплін за вибором студента та 

розширення їх переліку для гармонізації потреб ринку і бажань та здібностей 

студентів; 

- встановлення обов’язкової кількості фахових дисциплін, які  

повинні вивчатись студентами іноземними мовами, що сприятиме 

підвищенню якості підготовки фахівців економічного профілю та підвищенню 

їхньої конкурентоспроможності; 

- розширення використання новітніх методів і форм навчання, які є 

типовими у підготовці фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти Німеччини (кейс-метод, ділові ігри, ігри за планом, моделювання 

виробничих ситуацій). 

Проведене дослідження не вичерпує всієї проблеми професійної 

підготовки фахівців економічного профілю. Подальшого вивчення 

потребують такі аспекти, як: диференціація бакалаврських і магістерських 

програм підготовки майбутніх економістів, модифікація змісту їхнього 

навчання, інтернаціоналізація професійної  підготовки фахівців економічного 

профілю.  
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Додаток Е 

Частковий модуль BBA-101-02 Виробництво  

Форма занять: лекції  

Кредити: 2  

Аудиторні години / Самостійне навчання: 34 години / 26 годин  

Рекомендації для самостійного вивчення: 

- підготовка та подальші дії на основі супровідних матеріалів 

- розгляд кейсів 

Передумови: відсутні  

Група: 80  

Результати навчання: 

Студенти розуміють базові терміни створення операційної вартості 

(виробництво, закупівля, теорія виробництва та витрат) і можуть аналізувати 

та оцінювати процеси, структури та причинно-наслідкові зв’язки в цій галузі. 

Зміст: 

- Основи створення цінності 

- Основи виробництва 

- Основи закупівель 

- Вступ до теорії виробництва 

- Вступ до теорії витрат 

- Типізація виробничих функцій 

Вимоги до аудиторної роботи:   

- регулярна та активна участь, особливо в дискусіях 

- відповідальна співпраця (питання і запити)  

Вимоги до смостійної роботи:  

- виконання завдань 

- вивчення фахової літератури 

Література: 

- Bea, F.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Band 3, Leistungsprozess, 

UTB: Stuttgart  

- Preitz, O.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Gehlen: Baden-Baden  

- Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen: 

München 
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Додаток Ж 

Вимоги до бакалаврських і магістерських робіт 

 

Перед реєстрацією бакалаврської / магістерської роботи необхідно пройти всі 

обов’язкові модулі відповідного курсу навчання. Крім того, потрібно 

дотримуватися окремих вимог до написання бакалаврської / магістерської 

роботи відповідного інституту: 

 

Інститут Вимоги до бакалаврської роботи Вимоги до магістерської 

роботи 

Корпоративні 

фінанси та 

фінансова 

економіка 

Бажано якомога більше попередніх 

знань з модулю «Фінансова 

економіка» 

 

Паралельно з написанням 

бакалаврської дисертації 

необхідно пройти семінар з 

бакалаврських робіт 

Завершення модуля 

«Фінансова економіка» 

принаймні з 15 кредитними 

балами (включаючи 

«Управління активами» і 

«Розширені корпоративні 

фінанси») 

 

Проходження семінару з 

корпоративних фінансів або 

семінару з фінансової 

економіки 

Маркетинг Успішне завершення «Теорії 

продажів» (в обов’язковому модулі 

BWL II) 

 

Успішне складання модуля 

«Маркетинг»  

(«Теорія маркетингу», «Основи 

маркетингових досліджень», 

«Управління маркетингом») 

 

Паралельно з написанням 

бакалаврської дисертації 

необхідно пройти семінар з 

маркетингу 

Завершення модуля 

«Маркентг» принаймні з 15 

кредитними балами 

 

Успішне проходження 

семінара «Маркетинг»  
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Додаток К 

ГЛОСАРІЙ 

Абітура (Abitur) – документ, що засвідчує отримання найвищого рівня  

середньої шкільної освіти у Німеччині і надає право навчатись  в європейських 

вищих навчальних закладах (університетах та еквівалентних вищих 

навчальних закладах, університетах прикладних наук).  

Економічні науки (Wirtschaftswissenschaften (WiWi)) – викладання 

економіки в цілому. 

Імітаційна гра (Planspiel) – ділова гра, яка описує метод моделювання 

складних реальних соціально-технічних систем. Імітаційні ігри часто 

використовуються в навчальних цілях. Прикладом може слугувати гра 

моделювання управління для навчання лідерських навичок. 

Нумерус клаузус (Numerus clausus) – обмеження вступу до коледжів, 

університетів та інших закладів вищої освіти. Термін походить від 

латинського numerus – «число» і clausus – «закритий», а німецькою мовою 

означає «обмежена кількість».  

Основний семінар (Hauptseminar) – це курс для студентів старших 

семестрів. Зазвичай доповнюється курсовою роботою. 

Просемінар (Proseminar) –  практичні заняття у вищих навчальних 

закладах, що передують більш складним заняттям семінарського типу і 

завершуються, як правило, письмовою роботою. На відміну від вимог до 

лекцій або основного семінару викладач, який проводить просемінари, може 

не мати наукового ступеня. Як правило, для цього достатньо вищої освіти. 

 

 

 

 


