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Актуальність теми дослідження. Питання якісної підготовки фахівців  

набуває надзвичайно важливого значення у процесі реформування вітчизняної 

освітньої системи. Устремління нашої країни щодо асоціації з Європейським 

Союзом та інтеграції до єдиного європейського економічного простору 

висуває нові вим 

оги до рівня кваліфікації сучасних економістів, які мають демонструвати 

здатність здійснювати ефективну професійну діяльність у обраній галузі та 

організовувати співпрацю з партнерами. З огляду на це, доцільним є 

дослідження аналогічного досвіду освітніх систем інших країн, зокрема тих, 

економічні й фінансові системи яких займають лідерські позиції у Європі й 

світі. Однією з таких країн, безумовно, є Федеративна Республіка Німеччина, 

модель розвитку економічної сфери якої є успішною вже протягом тривалого 

часу. Все вище зазначене дає підстави стверджувати про актуальність 

проблеми, якій присвячена дисертація Г.І. Дзюби. 

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 

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). 

Дисертація має й суттєве практичне значення, яке 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.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Детальне ознайомлення з 

текстом дисертації Г.І. Дзюби засвідчує ґрунтовний підхід авторки до 

вивчення основних педагогічних дефініцій дослідження в науково-

довідниковій літературі. Дослідниця демонструє ретельність та уважність 

щодо розуміння базових понять, аналізуючи підходи інших науковців.  



Зупинимось на конкретних досягненнях Г.І. Дзюби більш конкретно. На 

підставі ретельного теоретичного аналізу праць вітчизняних і зарубіжних 

науковців  представлено  стан дослідженості  питань професійної підготовки 

фахівців економічного профілю у Німеччині, історичні етапи економічної 

освіти у Німеччині, нормативно-регулятивну базу та висвітлено особливості 

професійної підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої 

освіти різних типів. 

 На основі розгляду педагогічної літератури зарубіжних авторів і 

методичних матеріалів низки німецьких закладів вищої освіти конкретизовано 

зміст програм підготовки фахівців економічного профілю та методів їхнього 

професійного навчання, виокремлено та описано особливості їх реалізації у 

німецьких університетах. Цілком виправдано наголошується на тому, що 

успішне оволодіння спеціальністю не може забезпечуватись застарілими 

методами, а вимагає оновлення, системної роботи, чіткого визначення 

елементів навчальних програм для підготовки сучасних економістів. 

Варто відзначити таке напрацювання дисертантки: спираючись на 

організаційні, педагогічні й методичні особливості та досвід підготовки 

майбутніх фахівців економічного профілю, авторка докладно обґрунтовує 

позитивні риси цього процесу й представляє порівняльні характеристики 

навчальних планів кількох німецьких університетів, здійснивши у 

подальшому їх порівняння і з навчальними планами вітчизняних закладів 

вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців економічних 

спеціальностей. 

Заслуговує на схвалення  вивчення дисертанткою генези економічної 

освіти у Німеччині з її відповідною періодизацією й визначенням 

особливостей окремих етапів. Це дозволило дисертантці конкретизувати певні 

аспекти нерозривного зв’язку економічної освіти у Німеччині з економічним, 

політичним і соціальним розвитком країни, що й визначає магістральні 

напрями сучасних програм університетів різних типів, академій та інших 

закладів вищої освіти. 



Сильною стороною дисертації є практична спрямованість рекомендацій, 

розроблених авторкою дослідження, зокрема, щодо запровадження 

практичного семестру в країні або за кордоном, який безпосередньо 

інтегрується  у процес підготовки фахівців економічного профілю; вимоги 

щодо обов’язкового володіння  як мінімум однією, а бажано двома іноземними 

мовами; значним відсотком дисциплін, які викладаються виключно 

англійською мовою тощо. 

Заслуговує на увагу узагальнене на основі кількох освітніх програм й 

водночас деталізоване за видами аудиторної й самостійної роботи 

представлення методичних аспектів. Зокрема, дисертантка зазначає, що кейс-

метод, який набув досить значного поширення й у практиці вітчизняних 

закладів вищої освіти, має кілька методичних варіантів: кейс-дослідження, 

кейс-проблема, кейс-інцидент. До методичних особливостей підготовки 

економістів у німецьких університетах віднесено також особливий вид 

ділових ігор – стратегічні ігри, що є групою 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. Г.І. Дзюба 

вважає за можливе розширення практики застосування цих та інших 

інтерактивних методів і форм навчання у підготовці фахівців економічного 

профілю у вітчизняних університетах. 

До переваг праці дисертантки можна віднести акцентування на 

можливостях дуальної форми навчання, яка сприяє хорошим кар’єрним 

можливостям молодих фахівців завдяки паралельному оволодінню 

«прикладною» професією під час отримання вищої освіти, чергуванню теорії 

і практики у освітньому процесі. Водночас авторка дослідження зазначає, що 

для реалізації дуальної освіти повною мірою, а не її окремих елементів, 

необхідними умовами є співпраця закладу вищої освіти з підприємством і 

фінансова участь підприємства в організації практичної фази навчання. 



Рекомендації Г.І. Дзюби  щодо підготовки фахівців економічного 

профілю сформульовані на основі наукових результатів, одержаних з 

дотриманням вимог щодо застосування методів наукового дослідження. 

Таким чином, аналіз змісту дисертації та публікацій, у яких 

оприлюднено основні результати дослідження Г.І. Дзюби, засвідчує достатній 

рівень обґрунтованих у ньому наукових положень, висновків, рекомендацій. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Аналіз змісту дисертації та 

її завершеності свідчить про те, що робота  Г.І. Дзюби «Професійна підготовка 

фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини» має 

чітку логічну структуру, зумовлену метою й завданнями дослідження, 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 208 сторінок друкованого тексту, основний  зміст викладено на 170 

сторінках, що відповідає сучасним технічним вимогам до кандидатських 

дисертацій у галузі суспільних і гуманітарних наук. Список використаних у 

роботі джерел включає 216 найменувань, з них 115 іноземною мовою. 

Вступ дослідження містить усі компоненти, необхідні для  

кандидатської дисертації, зміст висновків до кожного розділу відповідає 

заявленій проблематиці, сформульовані в дисертації завдання відображені в 

загальних висновках. 

У першому розділі – «Професійна підготовка фахівців економічного 

профілю у системі вищої освіти Німеччини» – розглянуто проблеми 

професійної підготовки фахівців економічного профілю у Німеччині у 

педагогічній науці, з’ясовано генези економічної освіти у Німеччині, 

обґрунтовано нормативно-регулятивну базу та диференціації професійної 

підготовки фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти різних 

типів. Особливу увагу авторка приділяє визначенню нормативно-правової 

бази, що регулює функціонування вищої економічної освіти в Німеччині.  На 

схвалення заслуговує практичний підхід дисертантки до виокремлення 



переваг дуальної професійної освіти, яка є особливим видом навчання, 

притаманним Німеччині. 

У другому розділі дисертації – «Особливості професійної підготовки 

фахівців економічного профілю в Німеччині» – наведено результати аналізу 

структури і змісту навчальних планів, висвітлено специфіку дуального 

навчання у професійній підготовці фахівців економічного профілю.  Авторкою  

зазначено, що освітній процес підготовки фахівців економічного профілю в 

Німеччині побудовано таким чином, що він сприяє інтернаціоналізації знань 

шляхом навчання як  в країні так і за кордоном.  

У третьому розділі – «Порівняльний аналіз системи підготовки 

економістів аграрного профілю у Німеччині й Україні» – здійснено 

порівняльний аналіз системи підготовки майбутніх фахівців економічного 

профілю у закладах вищої освіти Німеччини й України, розроблено й 

запропоновано низку рекомендацій щодо можливостей використання 

німецького досвіду їхньої підготовки у вітчизняних закладах вищої освіти. 

Позитивним, на нашу думку, є те, що дисертанткою  запропоновано пропозиції 

щодо запровадження дуальної системи навчання майбутніх фахівців 

економічного профілю за зразком Німеччини  та визначення обов’язкової 

кількості фахових дисциплін, які  повинні вивчатись студентами іноземними 

мовами, здебільшого англійською. 

Зроблені дослідницею загальні висновки відповідають сформульованим 

у вступі меті й завданням, випливають зі змісту роботи, є чіткими й логічними, 

віддзеркалюють основні результати підготовленого дисертаційного 

дослідження.  

Таким чином, оцінка змісту дисертації  Ганни Ігорівни Дзюби 

«Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних 

закладах Німеччини», дає змогу говорити про те, що мета дисертаційної 

роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а дисертація є 

завершеною науковою  кваліфікаційною працею. 



Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях.  Узагальнені результати дослідження 

Г.І. Дзюби знайшли відображення 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.  

Кількість публікацій, їх обсяг, якість і проблематика відповідають 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника». 

Висновки й результати дослідження є цілком обґрунтованими, 

висвітлювалися у доповідях на міжнародних науково-практичних 

конференціях і семінарах науково-педагогічних працівників Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

З огляду на це, можна стверджувати, що кількість і якість опублікованих  

Г.І. Дзюби наукових праць є достатньою, дисертація пройшла належну 

апробацію і може вважатися самостійною науковою працею. 

Безперечним є практичне значення отриманих результатів дослідження, 

які можуть бути використані для вдосконалення української системи вищої 

освіти. Результати дослідження Г.І. Дзюби можуть бути творчо адаптовані до 

підготовки фахівців економічного профілю в України. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Зміст автореферату повністю відображає відповідні структурні 

компоненти (вступ, розділи і висновки) проведеного дослідження.  

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави стверджувати, 

що у тексті автореферату відображено основні положення, зміст, результати і 

висновки здійсненого  Г.І. Дзюбою дисертаційного дослідження. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що представлена дисертаційна 

робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, результати якого 

мають важливе теоретичне, методичне і практичне значення.   



Дискусійні положення та зауваження. Водночас, не дивлячись на 

досягнення й позитивні риси, робота Г.І. Дзюби  викликає низку зауважень та 

побажань: 

1. Розкриваючи теоретичні основи дослідження. бажано було б 

акцентувати увагу на наукових напрацюваннях щодо нових спеціалізацій у 

сфері вищої економічної освіти на кшталт Electronic Commerce, що 

залишилось поза увагою дисертантки.  

2. Цілком погоджуючись з авторкою щодо твердження, що дуальна 

система професійної освіти є особливим явищем, зауважимо, однак: доцільно 

було б сконцентрувати висвітлення цього феномену у межах одного розділу, а 

не розподіливши цей матеріал частково між підрозділами 1.1 і 2.3. 

3. Вважаємо, що доречним і вдалим було б представлення у 

дисертації структурно-функціональної моделі професійної підготовки 

фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти Німеччини з 

виокремленням блоків, що надало б можливість більш повного наочного 

сприйняття усього перебігу дослідної роботи дисертантки. 

4. На наш погляд, дисертація тільки виграла б, якби, порівнюючи 

зміст економічної освіти в Україні й Німеччині, авторка не лише визначила б 

спільні для обох країн тенденції, а й проаналізувала відмінності та недоліки 

обох країн на шляху реформування й вдосконалення національних освітніх 

систем. 

5. У тексті дисертації трапляються деякі мовні помилки та 

стилістичні огріхи. 

Водночас, висловлені зауваження мають дискусійний характер та не 

впливають на високий науковий рівень, новизну та достовірність результатів 

дисертації Г.І. Дзюби. 

Загальний висновок. Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих 

наукових праць Ганни Ігорівни Дзюби  надає підстави зробити такий 

загальний висновок: дисертація «Професійна підготовка фахівців 

економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини»  є 




