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У статті узагальнено педагогічні рефлексії вітчизняних дослідників з 

проблеми забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів в 

країнах Європейського Союзу. Методичним інструментарієм проведеного 

дослідження стали системний, культурологічний, герменевтичний та 

парадигмальний підходи. На основі бібліографічного аналізу виокремлено три 

групи наукових праць: інтерпретаційні роботи; наукові статті; навчальні 

посібники, матеріали конференцій, довідники та енциклопедичні видання. У 

інтерпретаційних наукових працях вітчизняними дослідниками проаналізовано 

моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів, 

окреслено основні індикатори якості освітнього процесу, запропоновано 

прогностичні тенденції використання досвіду країн Європейського Союзу щодо 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів. У наукових 



статтях вітчизняних учених схарактеризовано зарубіжний досвід 

особливостей професійної підготовки майбутніх економістів та 

функціонування механізму забезпечення якості. У аналітичних матеріалах, 

навчальних посібниках, методичних рекомендаціях вітчизняними ученими 

запропоновано ґрунтовний теоретичний, методичний та практичний 

інструментарій щодо розробки та впровадження процедур забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності у закладах вищої освіти України. 

Ключові слова: заклади вищої освіти, країни Європейського Союзу, 

рефлексія, політика забезпечення якості, якість професійної підготовки. 

The article generalizes pedagogical reflections of domestic researchers on the 

problem of ensuring the quality of economic higher education in the countries of the 

European Union. The systematic, cultural, hermeneutic and paradigmatic 

approaches have become the methodical toolkit of the research. On the basis of 

bibliographic analysis, three groups of scientific works are distinguished: 

interpretation works; scientific articles; study guides, conference materials, reference 

books and encyclopaedias. In the interpretative papers, domestic researchers analyze 

the models of forming the professional competence of future economists, outline the 

main indicators of the quality of the educational process, prognostic tendencies of 

using the experience of the European Union countries in improving the quality of the 

training of future economists. In the scientific articles of domestic scientists the 

foreign experience features of the training of future economists and the functioning of 

the quality assurance mechanism are described. In the analytical materials, study 

guides, methodological recommendations, materials of conferences, domestic 

scientists offered a thorough theoretical, methodological and practical tools for the 

development and implementation of procedures for ensuring the quality of higher 

education and educational activities in Ukrainian high school. 

Key words: institutions of higher education, countries of the European Union, 

reflection, policy of quality assurance, quality of professional training. 

Комплексне та всебічне осмислення взаємодії України та Європейського 

Союзу в освітній сфері упродовж останнього 25-річчя спонукає не лише до 



відтворення та аналізу ретроспективи здобутків і фіксування нових викликів, а, 

насамперед, до всебічного висвітлення педагогічних рефлексій забезпечення 

якості вищої освіти. На підтвердження доцільності та своєчасності нашого 

дослідження наведемо цитату із виступу міністра освіти і науки України Лілії 

Гриневич під час П’ятого форуму з політики Болонського процесу 

(м. Париж, 25 травня 2018 р.): «Нерідко університети не готові до 

відповідальності за якість вищої освіти, яку вони надають. Зміна свідомості з 

авторитарної культури зобов’язання до культури відповідальності та 

проактивності потребує злагоджених зусиль усіх учасників процесу… Я знаю, 

що свого часу ваші країни також відповідали на подібні виклики, коли 

впроваджували системні зміни» [13].  

Відтак мета статті полягає у виявленні особливостей формування 

наукових знань про забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 

економістів в країнах Європейського Союзу та дослідженні педагогічних 

рефлексій вітчизняних дослідників. 

Для досягнення мети статті застосовано філософські знання (забезпечили 

розгляд педагогічних рефлексій вітчизняних дослідників у просторі законів 

діалектики, взаємодії та взаємозалежності явищ об’єктивної дійсності), 

методологічний базис представлено загальнонауковими (системний, 

культурологічний, герменевтичний) та конкретно-науковим (парадигмальний) 

підходами. 

На основі бібліографічного аналізу з’ясовано, що дослідження 

педагогічних рефлексій вітчизняних дослідників щодо забезпечення якості 

професійної підготовки майбутніх економістів в Україні та країнах 

Європейського Союзу має достатньо потужну джерельну базу. Аналіз джерел 

здійснено нами за змістово-інформаційним і проблемно-хронологічним 

критеріями та виокремлено три групи наукових праць: інтерпретаційні наукові 

праці (дисертаційні та монографічні роботи); наукові статті; навчальні 

посібники, матеріали конференцій, довідники та енциклопедичні видання, що 



популяризують кращі практики забезпечення якості професійної підготовки 

майбутніх економістів в Україні у країнах ЄС.  

До першої групи педагогічних рефлексій нами віднесено дисертаційні та 

монографічні роботи. Так науково цінним, на наш погляд, є дисертаційне 

дослідження Г. Поберезської (2005) у якому проаналізовано зв’язок проблеми 

забезпечення якості вищої освіти з явищами підвищення ролі та поширення 

демократичних засад організації соціуму і перетворення вищої освіти з 

елітарної у загальну; визначено основні комплекси індикаторів якості 

навчально-виховного процесу; розглянуто поширені в європейському регіоні 

методи та засоби оцінювання та забезпечення якості атестатів і дипломів. 

Авторкою показано суттєву роль тенденції професіоналізації освітньої системи 

як фактору розширення Болонського процесу щодо вищих професійних 

закладів освіти; здійснено порівняльний аналіз відповідності кількісних і 

структурних характеристик вищих рівнів системи освіти до європейських 

стандартів і вимог Болонського процесу [15].  

У дисертаційних роботах з філософських наук розкрито різні аспекти 

забезпечення якості вищої освіти, так О. Бурлаковою (2007) окреслено 

відтворення вищої освіти України в європейському освітньому просторі; 

М. Кисіль (2008) розглянуто якість вищої освіти як предмет філософського 

аналізу.  

У дисертаційній роботі Л. Отрощенко (2010) досліджено прогресивні ідеї 

передового німецького досвіду з формування і розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у 

спеціальних вищих школах та університетах [14]. У контексті досліджуваної 

нами проблеми цінним є те, що авторкою проаналізовано німецькі моделі 

професійної компетентності фахівців зовнішньоекономічного профілю; 

охарактеризовано теоретико-методологічні основи організації професійної 

підготовки майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю Німеччини, 

проаналізовано зміст їх професійної підготовки у спеціальних вищих школах та 

університетах країни [14].  



У низці дисертаційних праць вітчизняними науковцями схарактеризовано 

різні аспекти забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 

економістів у зарубіжних країнах, а саме: Н. Войнаровська (2010) «Підготовка 

бакалаврів з економіки у вищих навчальних закладах США» [5], О. Ельбрехт 

(2010) «Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великої Британії, 

Канади, США» [7], Т. Поясок (2010) «Система застосування інформаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих 

навчальних закладах» та ін.  

Дисертаційна праця В. Каричковського (2018) присвячена порівняльному 

аналізу теорії і практики професійної підготовки майбутніх менеджерів в 

університетах аграрного профілю [11]. 

Серед інтерпретаційних праць доцільно виокремити ґрунтовну 

монографію за ред. Н. Ничкало та В. Кудіна «Професійна освіта в зарубіжних 

країнах: порівняльний аналіз» [17]. 

Аналіз змісту інтерпретаційних джерел надав підстави для висновку, що  

вітчизняними дослідниками проаналізовано моделі формування професійної 

компетентності майбутніх економістів, окреслено основні індикатори якості 

освітнього процесу, запропоновано прогностичні тенденції використання 

досвіду країн Європейського Союзу щодо підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх економістів. 

До другої групи педагогічних рефлексій ми включили низку наукових 

статей вітчизняних дослідників. Так на компаративних засадах окреслено 

механізм забезпечення якості вищої освіти у статті А. Загородньої (висвітлено 

імплементацію досвіду Республіки Польща у навчання фахівців економічної 

галузі в Україні) [8; 9] та дослідженні Н. Кисіль (окреслено сучасний досвід 

особливостей вищої освіти в Чехії та в Україні) [12]. У статті О. Шевчук 

схарактеризовано особливості підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю за кордоном [19]. 

На наш погляд, науково цінною є стаття Т. Погорєлової «Сутнісні 

характеристики якості вищої освіти як основа управління процесом 



професійної підготовки сучасного фахівця», у якій авторка спирається на низку 

наукових робіт зарубіжних та вітчизняних авторів, що розглядали якість освіти 

в різних аспектах, та ряд нормативних документів. У статті обґрунтовано 

важливість контролю якості освітнього процесу у ВНЗ та виокремлено роль 

взаємодії викладача та студента як центральних суб’єктів навчального процесу. 

У статті окреслюються загальні критерії та показники за якими має втілюватись 

стратегія забезпечення якості у ВНЗ та показники ефективної взаємодії 

викладача та студента [16]. 

У статті Н. Бабкової-Пилипенко проаналізовано професійну підготовку 

економістів в університетах Великої Британії та України. Автор визначила 

особливості підготовки економістів у вітчизняних і зарубіжних університетах; 

на основі досвіду англійських вищих навчальних закладів запропонувала 

заходи щодо підвищення рівня професійної підготовки економістів [3]. 

Нам імпонує наукова розвідка О. Шевчук, у якій проаналізовано сучасний 

стан економічної освіти, вивчено досвід організації вищої економічної освіти у 

США, розвинутих країнах Європи, Японії. Авторкою, на основі аналізу 

існуючих основних моделей підготовки майбутніх фахівців фінансово-

економічного профілю (американська, японська, європейська), визначено 

особливості професійної підготовки майбутніх фахівців, показано переваги і 

недоліки відповідних моделей організації професійної підготовки майбутніх 

фахівців фінансово-економічного профілю [19].  

У низці публікацій П. Атаманчук, Ю. Бобала, Л. Губернського, 

Т. Довженко, М. Долинської, І. Єременко, О. Ковтун, М. Колодяжної, 

Л. Максимчук, Л. Огнівко, Л. Петренко, С. Петрович, Т. Поясок, Л. Сергеєвої, 

С. Яблочнікова та ін. схарактеризовано різноманітні аспекти забезпечення 

якості вищої освіти в Україні та країнах Європейського Союзу. 

Аналіз змісту наукових статей надав підстави для висновку, що  

вітчизняними дослідниками, переважно на компаративних засадах,  

схарактеризовано зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування механізму 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів. 



До третьої групи наукових праць відносимо аналітичні матеріали, 

навчальні посібники, матеріали конференцій, методичні рекомендації, 

довідники та енциклопедичні видання, що популяризують досвід забезпечення 

якості вищої освіти у країнах ЄС. До цієї групи зараховуємо ґрунтовні наукові 

видання Інституту вищої освіти НАПН України: «Гуманізація вищої освіти як 

засіб забезпечення її якості в Україні» [6], «Аналіз провідного вітчизняного та 

зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості» 

[1], «Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду інтернаціоналізації 

вищої освіти на основі культурно-гуманітарних стратегій» [2] та ін.  

Аналіз аналітичних матеріалів [1;2], навчальних посібників [4;10] та 

методичних рекомендацій [18] та ін. надав змогу констатувати, що авторами 

запропоновано ґрунтовний теоретичний, методичний та практичний 

інструментарій щодо розробки та впровадження процедур забезпечення якості 

у практику діяльності закладів вищої освіти.  

Отже, педагогічні рефлексії вітчизняних дослідників щодо забезпечення 

якості професійної підготовки майбутніх економістів в країнах Європейського 

Союзу об’єднано нами у три групи: інтерпретаційні наукові праці (дисертаційні 

та монографічні роботи); наукові статті; аналітичні матеріали, навчальні 

посібники, матеріали конференцій, довідники та енциклопедичні видання. 

Проведений аналіз надав підстави для висновку, що для педагогічних рефлексій 

сучасних українських дослідників характерним є парадигмальний підхід до 

педагогічного дискурсу – зі зміною знаннєвої парадигми на компетентнісну 

відбулися суттєві трансформаційні зміни у наукових розвідках учених та 

концентрування уваги на конструктивному досвіді країн Європейського Союзу 

щодо політики забезпечення якості у професійній підготовці майбутніх 

фахівців.  

Перспективними напрямами подальших досліджень уважаємо 

обґрунтування механізмів, підходів, показників та критеріїв оцінювання якості 

професійної підготовки майбутніх економістів в умовах євроінтеграції. 
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