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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ 

 

 

У статті проаналізовано професійну підготовку економістів в університетах 
Великої Британії та України. Автор визначає особливості підготовки економістів 
у вітчизняних і зарубіжних університетах. На основі досвіду англійських вищих 
навчальних закладів запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня професійної 
підготовки економістів. 

Ключові слова: професійна підготовка економістів, навчально-тренінгові форми 
роботи, активізація самопідготовки студентів. 

 

В статье проанализировано профессиональную подготовку экономистов в 
университетах Великобритании и Украины. Автор определяет особенности 
подготовки экономистов в отечественных и зарубежных университетах. На 
основе опыта английских высших учебных заведений предложен ряд мер по 
повышению уровня профессиональной подготовки экономистов. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка економистов, учебно- 
тренинговые формы работы, активизация самоподготовки студентов.  

 

Professional training of economists at the universities of Great Britain and Ukraine is 
analyzed in the article. The author defines the peculiarities of economists in domestic and 
foreign universities. Based on the experience of British universities a numbr of measures 
to improve the professional training of economists are offered. 

Key words: professional education of economists, educational and training methods 
of work, intensification of students’ self-preparation.  

 

 

Вступ. Актуальність питання професійної 

економічної підготовки на сучасному етапі 

розвитку України визначається завданнями переходу 

до демократичної і правової держави, ринкової 

економіки, необхідністю наближення до світових 

тенденцій економічного й суспільного розвитку.  

Аналіз досліджень і публікацій. Огляд 

вітчизняної літератури з питань економічної освіти 

засвідчив, що в роботах українських учених 

Н. Баловсяк [1], М. Вачевский [2], Л. Дибкова [3], 

Є. Іванченко [4] наголошується на тому, що серед 

чинників соціально-економічного зростання важливу 

роль відіграє освіта, яка визначає якість людського 

капіталу. Професійна підготовка сучасних еконо-

містів передбачає розуміння ними закономірностей 

формування та розвитку відтворювальних процесів 

на макро- та мікрорівнях, у взаємозв’язку з розвит-

ком політичних, культурних та інших суспільних 

процесів. 

Постановка задачі. Метою статті є аналіз 

сучасної професійної підготовки економістів 

України та Великої Британії з метою з’ясування її 

особливостей та запропонування шляхів її вдоско-

налення. На основі мети визначенні завдання 

дослідження, а саме: 

1. Проаналізувати вітчизняну та зарубіжну 

науково-педагогічну літературу та нормативну 

документацію щодо професійної підготовки 

економістів. 

2. На основі аналізу визначити особливості 

професійної підготовки економістів в університетах 

України та Великої Британії. 

3. Спираючись на зарубіжний досвід запропо-

нувати шляхи підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх економістів. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Зміст професійної економічної підготовки в 

університеті охоплює чотири блоки дисциплін, які 

формують сучасний світогляд і зумовлюють потребу 

в постійному оновленні соціально-економічних 

знань, умінь, навичок: загальноосвітній, фундамен-

тальний, інноваційно-практичний і блок дисциплін 

спеціальної підготовки. У сучасній професійній 

підготовці економістів існують суперечності між 

соціальними замовленнями країни та устарілими 

методами цієї підготовки, практикою, в якій 

професійне навчання відірване від їх практичного 

застосування. Професійна підготовка майбутніх 

економістів у вищих навчальних закладах III-

IV рівнів акредитації (рівень бакалавр) має на меті 
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підготовку фахівців економічного профілю із 

сучасним світоглядом, професійними знаннями 

інноваційного характеру, уміннями їх практичного 

використання при розв’язанні соціально-еконо-

мічних проблем на базі постійної самоосвіти.  

Підготовка майбутніх економістів (бакалавр) в 

університетах України передбачає шість тисяч 

вісімсот п’ятдесят годин аудиторних занять, а також 

виробничу та професійну практику [5]. Цикл 

нормативних дисциплін гуманітарної підготовки 

складає 1300 навчальних годин. Дві третини нав-

чального процесу займають дисципліни циклу 

природничо-наукової і загальноекономічної та 

професійної підготовки Згідно з освітньо-профе-

сійною програмою підготовки бакалаврів галузь 

«Економіка і підприємництво», розподіл норма-

тивної кількості навчальних годин відбувається 

таким чином: цикл гуманітарної підготовки – 15 %, 

цикл природничо-науковохї та загально-еконо-

мічної підготовки – 25 % та цикл професійної та 

практичної підготовки – 60 % (на практичну підго-

товку – 4 %). Професійна підготовка економістів 

університетів України (на основі проаналізованих 

навчальних програм) представлено у рис. 1 

 
Рис. 1. Професійна підготовка економістів в університетах України 

Як видно з рис. 1, 56 % загальної підготовки 

складають професійно-значущі предмети, 25 % – 

гуманітарна підготовка і 4 % – це навчальна та 

передкваліфікаційна практика, 25 % виділяється на 

вивчення природничо-наукових і загально-еконо-

мічних предметів. 

Оскільки висока якість підготовки сучасного 

фахівця забезпечується поєднанням фундамен-

тальних і спеціальних знань із практичною підго-

товкою, то лише 4 % навчальних годин, які виді-

ляються на практичну підготовку є недостатнім. 

Для вирішення цієї проблеми треба вдосконалювати 

практичний аспект професійної підготовки шляхом 

створення підприємствами та організаціями різних 

форм власності необхідних умов для проходження 

практики студентами; розробки нових форм 

практичної підготовки через створення навчально-

тренінгових фірм; розширення можливості набуття 

науково-педагогічними працівниками практичного 

досвіду з допомогою стажування на діючих 

підприємствах; спрямування співробітництво між 

викладацьким складом вищих навчальних закладів 

і фахівцями-практиками в напрямі взаємоконсуль-

тування, добору навчального матеріалу для ство-

рення кейсів; залучання до навчального процесу 

провідних фахівців діючих підприємств, органі-

зацій та установ. 

З метою порівняння професійної підготовки 

економістів (рівень бакалавру) проводився аналіз 

навчальних програм англійських університетів. 

Англійський міжнародний університет Річмонд 

(Лондон, Велика Британія) займається підготовкою 

економістів за спеціальностями: «Бізнес-адміністру-

вання: фінанси», «Бізнес-адміністрування: міжна-

родний бізнес», «Міжнародна економіка», «Бізнес-

адміністрування: маркетинг». Загальна кількість 

годин на підготовку за цими спеціальностями 

складає 38-49 кредетів кожен (це 1600 навчальних 

годин), з них на виробничу практику виділяється 

400 годин [7]. Програма бакалавру розрахована на 

3 роки і включає в себе загальний, професійний і 

практичний блоки. Загальний блок складається з 

психолого-педагогічних дисциплін, професійний 

блок – з фахових дисциплін (курс економічних 

дисциплін, курс інформаційних технологій, бізнес-

курс, фундаментальний курс, курс міжнародного 

бізнесу) та практичний блок, який передбачає 

проходження професійної практики (internship) у 

провідних банках, організаціях і компаніях країни 

[8]. Розподіл годин у навчальному плані підго-

товки економістів (бакалавр) в університеті 

Річмонд представлено на рис. 2. 

Як видно з рис. 2, 60 % год у навчальному плані 

виділяється на фахову підготовку, 13 % годин − на 

психолого-педагогічну підготовку і 27 % годин − на 

практику. Треба зазначити, що практику студенти 

міжнародного університету Річмонд проходять на 

третьому курсі, і вона триває чотири місяці. 

Практика організова за принципом internship 

(Болонська система). Під час практики в першій 

половині дня студенти працюють у банках або 

компаніях за фахом, а у другій − для них проходять 

практично-консультаційні заняття в університеті. 

Організація виробничої практики за такою 

моделлю дає студентам змогу не лише набувати 

професійного досвіду, а й постійно корегувати свої 

знання, обмінюючись інформацією під час щоденних 

звітів-консультацій. Психолого-педагогічну підго-

товку студентів цього університету розраховано на 

формування в них навичок психологічної адаптації, 

уміння спілкуватися в колективі, співпрацювати в 

команді. 
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Рис. 2. Професійна підготовка економістів в університеті Річмонд 

Фахова підготовка спрямована не лише на 

розвиток знань та навичок професійної роботи, а й 

на розвиток лідерських якостей майбутніх еконо-

містів, формування яких включено у фундамен-

тальний курс. Курс фахової підготовки майбутніх 

студентів університету Річмонд складається з 3 

етапів: підготовчого, базового та професійного. До 

підготовчого етапу введено загальний професійний 

курс і курс адаптації до спеціальності, який 

розроблено на основі психологічних тестів. Під час 

цього курсу перевіряється здатність студента 

працювати за обраною професією, його емоційна 

зрілість до вибору професії та його розуміння вимог і 

можливих труднощів під час роботи. Базовий курс 

складається з фахових дисциплін (основних), також 

кожному студенту пропонують обрати додаткові 

предмети зі спеціальності. Професійний курс 

передбачає фундаментальну підготовку студентів, 

орієнтовану на більш вузьку спеціалізацію. Було 

проведено анкетування серед 30 студентів 

університету Річмонд із метою з’ясування їхньої 

думки щодо рівня підготовки в університеті, фахової 

підготовки та рівня розвиненості лідерських якостей. 

Так, на питання «Чи задоволені ви рівнем фахової 

підготовки в університеті Річмонд?» майже 70 % 

студентів дали позитивну відповідь, 18 % опитуваних 

зазначили, що їм не вистачає кількості практичних 

годин і 12 % студентів хотіли б збільшити термін 

навчання, оскільки їм дуже складно оволодіти 

великою кількістю знань за короткий час. У 

цілому майже всі студенти, з якими спілкувалися у 

ході дослідження, задоволені рівнем навчання та 

якістю підготовки в університеті Річмонд.  

Для порівняння процесу професійної підго-

товки економістів використувалися дані, отримані 

й з інших університетів Великої Британії. Так, в 

університеті св. Марка і Джона міста Плімут 

професійна підготовка майбутніх економістів 

(напрям підготовки «Міжнародний менеджмент та 

бізнес адміністрування») за рівнем бакалавра [6] 

здійснюється за 3 роки. Навчальний план розра-

ховано на 2000 годин, 35 % із яких виділяється на 

професійну практику, 45 % – фахова підготовка, 

20 % – загальна (гуманітарна) підготовка. Цикл 

фахових предметів складається з дисциплін, 

спрямовані на професійний розвиток студентів і 

включає викладання таких курсів, як: «Психологія 

управління», «Організація та управління персоналом», 

«Управління у стратегічному контексті», «Лідерство 

у сучасному менеджменті». Професійну практику 

студенти проходять у травні після кожного року 

навчання (4 тижня), а на третьому курсі протягом 

двох місяців.  

Аналізуючи навчальні плани інституту бізнесу 

й управління університету Едінбурга, виявлено, 

що професійна підготовка економістів відбувається 

протягом чотирьох років, при чому перші три роки 

студенти отримують теоретичні і практичні знання, а 

четвертий рік зорієнтовано на дослідницьку 

діяльність в обраній галузі [8]. На першому року 

навчання майбутні економісти вивчають базовий 

курс економіста, який складається з професійного 

курсу та спеціального курсу. Головна мета 

першого року навчання – надати студенту загальні 

знання щодо обраної спеціальності та сформувати 

первинні вміння управління та взаємодії з 

колективом. Другий рік навчання складається з 

курсу «Методи діловово дослідження та аналізу», 

який передбачає вивчення таких дисциплін: техно-

логії кількісного аналізу, планування кар’єрного 

розвитку; і курсу «Організаційна діяльність», що 

складається з вивчення бізнес економіки, принципів 

фінансів, методів організації та оптимізації діяльності, 

управління колективом, міжнародного бізнесу, 

маркетингу, наукового менеджменту та партнерства. 

Метою другого року навчання студентів інституту 

бізнесу та управління університету Едінбурга є 

розвиток навичок і вмінь управління, дослідження 

та аналізу. Третій рік навчання присвячено 

формуванню навичок стратегічного планування та 

поглиблення отриманих умінь та навичок. Це 

досягається шляхом вуведення поглиблених курсів 

лідерства, аналізу, управління та інших. Також за 

бажанням студент може навчатися перший 

семестр третього року навчання за кордоном в 

університеті-партнері. Наприкінці третього року 

студенти проходять тримісячну професійну 

практику в провідних компаніях країни. При чому 

практика відбувається без відриву від навчання: у 

першій половині дня студенти працюють, у другій – 

навчаються. Четвертий рік навчання студентів інсти-

туту бізнесу і управління університету Едінбурга 

присвячено науковим дослідженням. Працюючи в 

банках і компаніях, студенти аналізують власний 

рівень організації роботи, і на четвертому курсі їм 

пропонується розробити шляхи оптимізації 
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діяльності в цих компаніях. Таким чином, профе-

сійна підготовка економістів в інституті бізнесу і 

управління університету Едінбурга складається із 

загальної (25 % годин навчального плану), фахової 

(40 % годин) та практично-дослідницької (35 % 

годин) підготовки. 

Порівнюючи навчальні плани підготовки 

економістів університетів України та Великої 

Британії, можна зазначити, що кількість годин, яка 

виділяється на практичну підготовку у Великій 

Британії майже в чотири рази більша ніж в 

Україні, натомість кількість годин гуманітарної 

підготовки майбутніх економістів в українських 

університетах майже в два рази більше ніж у 

Британії. Узагальнені дані щодо розподілу годин 

професійної підготовки майбутніх економістів уні-

верситетів України та Великої Британії представ-

лено у рис. 3.  

 
Рис. 3. Розподіл годин професійної підготовки економістів  

за навчальними планами університетів України та Великої Британії 

 

Аналіз навчальних планів українських універ-

ситетів і порівняння їх із планами зарубіжних 

вищих навчальних закладів дало змогу виявити ще 

одну особливість професійної підготовки, а саме 

той факт, що зарубіжні університети більше уваги 

приділяють формуванню та розвитку лідерських 

якостей економістів, ніж в Україні. У Великій 

Британії (університет Річмонд, Плімутський 

університет та інші) передбачені спеціалізовані 

курси розвитку лідерів у рамках загальної та 

професійної підготовки, а в Україні набуття 

студентам знань з цього питання відбувається у 

межах природничо-наукового циклу дисциплін під 

час вивчення курсу «Основи менеджменту», що не 

є достатній для сформованості лідерських якостей 

майбутніх економістів. 

Висновки. Таким чином, на основі вивчення 

психолого-педагогічної літератури, нормативно-

правової бази, навчальних планів, робочих програм 

університетів України та Великої Британії щодо 

організації процесу професійної підготовки, вияв-

лено, що недостатнє застосування активних методів 

навчання знижує рівень професійної підготовки 

економістів у вищих навчальних закладах; здебіль-

шого професійна підготовка в Україні недостатньо 

орієнтована на практичне закріплення отриманих 

знань. Удосконалення практичного аспекту профе-

сійної підготовки можливо шляхом створення 

підприємствами та організаціями різних форм 

власності необхідних умов для проходження 

практики студентами; розробки нових форм 

практичної підготовки через створення навчально-

тренінгових фірм; розширення можливості набуття 

науково-педагогічними працівниками практичного 

досвіду з допомогою стажування на діючих 

підприємствах; спрямування співробітництва між 

викладацьким складом вищих навчальних закладів 

і фахівцями-практиками в напрямі взаємокон-

сультування, добору навчального матеріалу для 

створення кейсів; залучання до навчального 

процесу провідних фахівців діючих підприємств, 

організацій та установ. 
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