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«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» («BUSINESS ECONOMICS»):  

ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Круглий стіл у редакції збірника наукових праць  

«Економічна теорія та право» з питань підготовки фахівців  
за освітньою програмою «Бізнес-економіка» в університетах України,  

4  лютого 2020 р.

Учасники «круглого столу» обговорили актуальні проблеми та узагальнили досвід під-
готовки фахівців за освітніми програмами «Бізнес-економіка» («Business Economics») в укра-
їнських та закордонних університетах. Особливу увагу було приділено сучасним тенденціям 
розвитку університетської спеціальності «Економіка».
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У «круглому столі» взяли участь:
Шевченко Л. С. – докторка економічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри економічної теорії Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого, заступниця головного редактора журналу;

Марченко О. С. – докторка економічних наук, професорка, професорка 
кафедри економічної теорії Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого, випускаюча редакторка журналу; 

Ватаманюк О. З. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, Україна, м. Львів, член редколегії журналу;

Гриценко О. А. – докторка економічних наук, професорка, професорка 
кафедри економічної теорії Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого, членкиня редколегії журналу;
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Федулова Л. І. – докторка економічних наук, професорка, завідувачка Цен-
тру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та 
наукових досліджень Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України, Україна, м. Київ, членкиня редколегії журналу;

Шкодіна І. В. – докторка економічних наук, професорка, професорка ка-
федри міжнародного бізнесу та економічної теорії Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, м. Харків, членкиня редколе-
гії журналу;

Іващенко М. В. – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафе-
дри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Харківського на-
вчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Уні-
верситет банківської справи»;

Островерх П. І. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри 
економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, Україна, м. Львів;

Моряк Т. П. – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, Україна, м. Львів;

Стирський М. В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка, Україна, м. Львів;

Базецька Г. І. – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри 
економіки Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова;

Піскунов Р. О. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
обліку та оподаткування Харківського навчально-наукового інституту Дер-
жавного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;

Можайкіна Н. В. – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафе-
дри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна, м. Харків.

Учасники «круглого столу» обговорили актуальні проблеми та узагальни-
ли досвід підготовки фахівців за освітніми програмами «Бізнес-економіка» 
(«Business Economics») в українських та закордонних університетах. Особ-
ливу увагу було приділено сучасним тенденціям розвитку університетської 
спеціальності «Економіка». Пропонуємо читачам ознайомитися з виступами 
учасників «круглого столу».
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«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» («BUSINESS ECONOMICS»)  
ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ  

ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 
Шевченко Л. С.

докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної 
теорії, гарантка освітньої програми «Бізнес-економіка», Національний  
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків

Освітня програма «Business Economics» («Бізнес-економіка») пропонуєть-
ся багатьма провідними університетами світу. Вона об’єднує теоретичний 
аналіз економіки з прикладними аспектами підприємництва, дає можливість 
краще зрозуміти стандартні ділові практики (оптимізацію витрат, одержання 
прибутку, убезпечення бізнесу та ін.), мінімізувати проблему невизначеності 
та господарські ризики, розробити стратегію бізнесу. 

Утім має місце неоднозначність трактування самого терміна «Business 
Economics». Його використовують як синонім: 

– мікроекономіки: перед бізнес-економістами ставлять завдання розв’я-
зання конкретних питань усередині фірм, обґрунтовувати економічні та 
управлінські рішення в умовах невизначеності реального світу, зважаючи на 
поведінку інших суб’єктів мікроекономіки – фірм, споживачів, власників 
ресурсів (особливо інвестиційних);

– управлінської економіки як сфери застосування економічної теорії до 
проблем оптимального розподілу економічних ресурсів з обґрунтуванням 
найліпшої альтернативи, а також до таких сфер підприємницької діяльності, 
як фінанси, менеджмент, маркетинг і бухгалтерський облік із метою підви-
щення їх ролі в управлінні прибутковістю бізнес-організації. Ідеться, по суті, 
про поєднання економічної теорії та науки про управління з метою напрацю-
вання раціональних рішень у приватному та державному секторах економіки;

– економіки підприємства, оскільки «Business Economics» багато в чому 
пов’язана з функціонуванням ділового підприємства, а об’єктом вивчення 
є фірма та її економічна поведінка; 

– бізнес-менеджменту, адже використовує логіку економіки, математики 
та статистики для обґрунтування управлінських бізнес-рішень. Бізнес-еконо-
міст має знатися на процесах перспективного планування, аналізі внутрішніх 
і зовнішніх обмежень, з якими стикаються фірми (підприємства) у своїй ді-
яльності та які пов’язані із середовищем бізнесу.

У практичному сенсі закордонні освітні програми «Business Economics» 
орієнтуються на формування кар’єри студентів у галузях організацій та рин-
ків, міжнародного бізнесу, бізнес-стратегування, корпоративних фінансів, 
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корпоративного управління, взаємовідносин бізнесу та уряду. Практично всі 
освітні програми працюють на великі корпорації, інвестиційні фірми, урядо-
ві установи. Причому в різних університетах світу ступені бакалавра і магістра 
з таких програм присуджуються не тільки за економічною спеціальністю, а й 
у галузях бізнесу та менеджменту.

Наприклад, Університет Гарварду (Harvard University) позиціонує «Business 
Economics» як програму, що має фундаментальне значення для розуміння 
проблем сучасних фірм. Першочергова увага приділяється економічним пер-
спективам бізнесу, організації фірми, ролі інформації та трансакційних витрат 
на внутрішньому і зовнішньому ринках, теорії агентів, укладенню договорів 
та відносинам фірми з клієнтами і постачальниками [1].

Університетська школа економіки Утрехта (Utrecht University School of 
Economics) стверджує, що слухачі магістерської програми «Economics and 
Business Economics» будуть працювати не тільки з абстрактними моделями 
і теоріями, а й застосовувати їх у соціальному контексті. Вони знаходять ро-
боту як консультанти у ТНК, інвестори або розробники проєктів у банках або 
інших фінансових установах, урядових організаціях, місцевих органах влади, 
асоціаціях роботодавців, профспілкових органах тощо [2]. 

Маастрихтський університет (Maastricht University) пропонує бакалаврську 
програму «Economics and Business Economics», «родзинкою» якої є навчання 
на основі досліджень проблем у бізнесі. У 2019 році програма посіла третє 
місце у національному рейтингу Keuzegids Universiteiten в категорії «Еконо-
міка та бізнес»; друге місце в національному рейтингу кращих досліджень 
Elsevier і рекомендується 87 % студентів [3].

Університет Антверпена (University of Antwerp) має аналогічну магіс-
терську програму. Обов’язковими навчальними дисциплінами є: етичний 
та стійкий бізнес; методи дослідження в бізнес-економіці; стратегічне 
управління; наука про дані; фінанси; маркетинг; європейський та міжна-
родний менеджмент. Усі слухачі виконують міжнародний консалтинговий 
проєкт, який передбачає розв’язання реальної організаційної проблеми, 
пов’язаної з широкою областю управління, сформульованою конкретною 
бельгійською компанією. Результати і рекомендації надсилаються в ком-
панію [4]. Університет VUB у Брюсселі (Vrije Universiteit Brussel, VUB) 
пропонує схожу за змістом бакалаврську програму [5]. 

Зазначу також, що більшість закордонних університетських програм 
«Business Economics» (бакалаврських і магістерських) мають певну галузеву 
і професійну спеціалізацію, що відображається на їх змісті. Так, Університет 
Амстердама (Amsterdam School of Economics) пропонує річну магістерську 
програму Business Economics за трьома напрямами спеціалізації: «Економіка 
та стратегія управління»; «Конкурентне право та економіка»; «Нейроеконо-
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міка». Ефективність програми вимірюється такими показниками її випускни-
ків: середній час на пошуки роботи – 3 місяці; середня стартова зарплата – 
3000 євро; можливість роботи у таких організаціях, як ТНК, фінансові уста-
нови, консалтингові та аналітичні центри, урядові установи, неприбуткові та 
некомерційні організації [6].

Навчання на економічному факультеті Університету Центральної Флориди 
(University of Central Florida) (США) орієнтується на підготовку економічних 
асистентів у приватних і державних установах, переважно в таких галузях, 
як охорона здоров’я, транспорт та енергетика, експертів у складання звітів, 
проєктуванні опитувань в роботі з великими обсягами даних. Приблизно по-
ловина економістів працюють на федеральний уряд [7].

Університет Сан-Дієго (University of San Diego) (США) готує аналітиків 
у галузі інвестиційного банкінгу та державної політики управління (оподат-
кування, субсидії, тарифи, квоти). Причому до програми включено навчальні 
дисципліни з психології менеджменту («Організаційна поведінка») та права 
(«Бізнес-право») [8].

Кентерберійський університет у Новій Зеландії (University of Canterbury) 
пропонує спеціалізацію «бакалавр комерції». У рамках програми особлива 
увага приділяється навчальній дисципліні «Економічне мислення для бізнесу». 
У ній розглядається застосування економічних знань для оптимізації проблем 
бізнесу та реального світу [9]. 

В Україні передумови для розвитку даного напряму вищої економічної 
освіти є. Сучасний бізнес (малий, середній, великий) потребує фахівців із 
новими підходами до розв’язання економічних проблем, навичками розроб-
лення і втілення економічних стратегій на різних рівнях господарювання, 
тобто бізнес-економістів. Зростає також індивідуальний запит на заняття 
підприємництвом. Як наслідок – освітні бакалаврські та магістерські про-
грами «Business Economics» починають пропонувати дедалі більше універ-
ситетів. Серед них: Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка, Національний університет «Львівська політехніка», Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, Національний транспортний університет, 
Полтавський університет економіки і торгівлі (бакалаврські освітні про-
грами), Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана, Київський національний університет технологій та дизайну, На-
ціональний університет «Житомирська політехніка» (магістерські освітні 
програми).

Більшість вітчизняних освітніх програм «Business Economics» формують 
у студентів уміння: здійснювати комплексний економічний аналіз стану, функ-
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ціонування та розвитку суб’єктів господарювання, а також їх функціональних 
підсистем; аналізувати бізнес-середовище, кон’юнктуру ринку, виявляти 
перспективні напрями розвитку бізнесу в міжнародному, національному, ре-
гіональному та галузевому контексті; оцінювати рівень конкурентоспромож-
ності бізнесу, визначати резерви його підвищення та здійснювати необхідні 
для цього заходи; самостійно розробляти та впроваджувати бізнес-проєкти, 
виявляти проблеми в бізнес-діяльності при аналізі конкретних ситуацій, про-
понувати способи їх розв’язання та інші. 

Утім відзначу кілька важливих закономірностей сучасного суспільства, 
які позначаються на розвитку освітніх програм «Business Economics» в Украї-
ні і дозволяють університетам знайти свою «нішу» на ринку освітніх програм.

Перша закономірність – світ рухається до цифрової економіки. Уряди роз-
винених країн, починаючи з 2011–2013 рр., реалізують спеціальні масштабні 
стратегії цифрової трансформації економіки та бізнес-моделей, до чого мусять 
бути готовими економісти й менеджери. Цифрова економіка потребує бізнес-
економістів, які вміють працювати з цифровими технологіями, збирати та 
опрацьовувати великі дані, управляти новими бізнес-процесами, розробляти 
цифрові стратегії бізнесу. Серед них: економіст-аналітик, бізнес-консультант, 
форсайтер, цифровий економіст, експерт з аналізу Big Data, експерт із клієнт-
ського досвіду (Customer Experience, СХ), економіст-конкурентолог, експерт 
із питань фінансово-економічної безпеки, керівник бізнес-проєктів та ін. 
Університетські освітні програми «Business Economics» мають це враховува-
ти. Вони повинні формувати у майбутніх бізнес-економістів «цифрову» гра-
мотність (компетентність), яка визнана ЄС однією з 8 ключових компетент-
ностей для повноцінного життя та діяльності. 

Друга закономірність – в Україні відбувається формування правової еко-
номіки. Юристи-практики стверджують, що кожне економічне та управлінське 
рішення має базуватися на знанні права, бути юридично оформленим у ви-
гляді наказу, розпорядження, доручення та узгоджене з чинним законодав-
ством. З цим погоджуються і досвідчені менеджери: для зменшення ризиків 
бізнес-середовища потрібно розробляти корпоративні правові стратегії, за-
стосовувати різноманітні юридичні інструменти створення конкурентних 
переваг бізнес-організацій. Але для цього потрібні юридичні знання. Тому 
освітня програма «Business Economics», яка не тільки поєднує вивчення еко-
номіки та управління, а ще й пропонує вивчення права та правових аспектів 
бізнесу, набуває важливих конкурентних переваг. Можна очікувати, що її ви-
пускники додатково сформують важливі правові компетентності і зможуть: 
організовувати систему економічної безпеки підприємства, здійснювати мо-
ніторинг ризиків і загроз, уживати заходи з їх усунення та нейтралізації; роз-
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робляти антикорупційну політику підприємства, процедури антикорупційно-
го комплаєнсу; здійснювати юридичний супровід господарської діяльності – 
угод, процесів створення та реорганізації бізнесу, транскордонного економіч-
ного співробітництва тощо. 

Саме такі перспективи підготовки бізнес-економістів створює НЮУ імені 
Ярослава Мудрого. Науково-навчальний потенціал вишу дозволяє студентам 
опанувати різноманітні навчальні дисципліни (обов’язкові, за вибором сту-
дентів, сертифікатні): «Фінансове та податкове право», «Інвестиційне право», 
«Економічне право», «Антикорупційний комплаєнс», «Трудове право», «Кор-
поративне право», «Правовий захист економічної конкуренції» та інші. Юри-
дичний університет дає ще широкі перспективи спілкування майбутніх бізнес-
економістів із провідними юристами – викладачами і практиками, участі 
у спільних зі студентами юридичних факультетів наукових заходах, пошуку 
юридичних радників і ділових партнерів для майбутнього бізнесу.

Отже, освітні програми «Business Economics» мають значні перспективи 
розвитку в Україні, але потребують перегляду багатьох підходів до науково-
методичного наповнення та реалізації.

ПЕРЕДУМОВИ ПРОєКТУВАННЯ ПРОГРАМИ  
«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» З УРАХУВАННЯМ  

СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
Федулова Л. І.

докторка економічних наук, професорка, завідувачка Центру досліджень  
економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових  

досліджень Національної академії державного управління при 
Президентові України, Україна, м. Київ

В останні десятиліття діяльність усіх суб’єктів господарювання істотно 
змінилася під впливом глобальних соціально-економічних та інформаційно-
комунікаційних процесів. У світлі нових тенденцій стає зрозумілим прагнен-
ня науковців, освітян та практиків (роботодавців) реформувати модель освіт-
нього процесу, яка б відповідала трендам нової промислової (технологічної) 
революції, методології формування інноваційних бізнес-моделей, сучасним 
формам взаємодії зі стейкхолдерами.

У цьому контексті дослідження досвіду зарубіжних університетів, які здій-
снюють підготовку фахівців за програмою «Бізнес-економіка» («Business 
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Economics»), далі – Програма, дозволило виявити такі особливості, які варто 
враховувати українським університетам при проєктуванні освітнього процесу.

1. Ключові питання, що активно обговорюються в університетському 
співтоваристві: 

1) цифровізація (діджиталізація) освіти – яким чином цифрові технології 
впливають на зміст освіти, тобто на формування її «контенту»; 

2) Індустрія 4.0 з точки зору структури зайнятості – широко використову-
ється аргументація, що в майбутньому (до 2030 р.) найменша зайнятість буде 
в середньому сегменті складності трудових функцій, які легко стандартизу-
вати і автоматизувати (тобто рутинні функції), порівняно з висококваліфіко-
ваною працею; 

3) глобалізація бізнесу – розвиток глобальних компаній у напрямі форму-
вання мережевої структури (мережеві віртуальні корпорації, які беруть на себе 
все більше функцій організації економічних систем) проти локального про-
текціонізму, традиційних архаїчних способів утримання конкурентних пере-
ваг; 

4) цифровий бізнес розуміють як бізнес-проєкт, заснований на взаємодії 
людей, компаній та інтелектуальних пристроїв на перехресті фізичного і циф-
рового світів. Проте основою цифрового бізнесу ні в якому випадку не можна 
вважати лише технології: саме по собі застосування цифрових технологій не 
здатне зробити бізнес цифровим. Основну увагу слід звертати на інноваційні 
бізнес-моделі (цифрові бізнес-моделі) і способи їх реалізації. 

2. Сучасний ринок пред’являє підвищений попит на фахівців, які володіють 
одночасно і підприємницькою винахідливістю, і економічним інструментарі-
єм, і менеджерськими здібностями та умінням працювати з великими даними. 
Програма «Бізнес-економіка» спрямовується на розвиток саме цих компетен-
цій і включає широкий спектр дисциплін з метою розвинути в тих, хто на-
вчається, всі необхідні знання, уміння і навички, необхідні для створення 
власного бізнесу або керівництва великою компанією, аналітичної роботи, 
ухвалення економічних і фінансових рішень, роботи в приватному секторі або 
в державних компаніях. 

В американських навчальних закладах Програма готує студентів на посади 
в таких галузях, як фінанси, банківська справа, економічний аналіз, торгівля 
цінними паперами, страхування, управлінський консалтинг та державне ре-
гулювання. Студенти з економіки бізнесу мають можливість вивчати та роз-
вивати розуміння цілей, функціонування та управління діловими фірмами. 
Крім того, вони розвивають аналітичні та технічні навички, корисні для ви-
рішення бізнес-проблем. В університетах Англії Business Economics розуміють 
як «ділову економіку» – формування ділових якостей з розумінням економіки. 
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Складові Програми передбачають поєднання знання підприємництва з еко-
номікою, аналіз даних і прогнозування діяльності як бізнес-компаній, так 
і неприбуткових організацій. Окрім того, Програма об’єднує економіку з кур-
сами з маркетингу, менеджменту, обліку, фінансів і кількісного аналізу. Для 
стажування студентів існують фонди інвестицій студентської практики і мож-
ливість брати участь у дослідженнях у Бюро Бізнес & Економічне Досліджен-
ня. У програмах деяких університетів знаходимо такі дисципліни, як еконо-
метрика та прогнозування бізнесу; жінки та економіка; економіка праці; 
управлінський облік; стратегічна поведінка, екологічна економіка та ін. Для 
прикладу, в Шяуляйському університеті – найбільшому в Північній Литві за-
кладі вищої освіти – є курс «стала бізнес-економіка», спрямована на підго-
товку фахівців для реалізації ЦСР (Цілей Сталого Розвитку).

Потрібно звернути увагу, що в структурі програми «Бізнес-економіка» 
важливе місце займає вивчення бізнес-моделей, на відміну від класичного – 
вивчення бізнес-процесів. Обумовлене це переорієнтацією споживчої пове-
дінки з придбання на спільне користування, виключення посередників із 
ланцюжка «клієнт – виконавець», посилення ролі онлайн-репутації і само-
регулювання співтовариства для забезпечення якості послуг («економіка 
спільного користування»/sharing economy) [10]. 

3. Головний тренд – практико-орієнтоване навчання й тенденція до інте-
грації та розвитку партнерства між університетами, органами державного 
управління і комерційними компаніями, що забезпечують спільну проєктну 
діяльність. Прикладами такої діяльності можуть слугувати дослідження, що 
проводяться такими університетами, як Стенфордський (Stanford University), 
Університет Амстердама (University of Amsterdam), Массачусетський техно-
логічний університет (MIT). Університети активно залучають до розробки 
програм, до проведення занять і підсумкової атестації представників робото-
давців (бізнес-співтовариства і державних організацій), без яких неможливо 
здійснити якісне навчання за Програмою. Окрім того, відбувається розвиток 
освітніх програм додаткової освіти, що спирається на сучасні вимоги і ре-
комендації компаній, особливо тих, хто працює в ІТ-сфері. Спільна робота 
викладачів, експертів, випускників університетів та інших зацікавлених учас-
ників освітнього процесу зі створення спеціального освітнього контенту за-
початковується на поєднанні можливостей єдиного репозиторію об’єктів 
і peer-to-peer (Р2Р) спілкування в інформаційно-освітньому просторі, що 
допомагає прискорити еволюцію в створенні електронних курсів для додат-
кового навчання [11].

4. Відбувається перехід до системи компетентностей, у якій переважають 
Soft-Skills, нелінійність закономірностей між освітньою установою, яку за-
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кінчує випускник, і реальними компетентностями випускника, якими він 
володіє, волатильність вимог до працівника і формалізація освітнього про-
цесу. Формуються такі бізнес-компетентності: креативність (creativity), 
пошук і використання можливостей (opportunity identification), самоефектив-
ність (seif-efficacy), комунікації (communication), лідерство (leadership), 
ухвалення рішень (decision making), інновації (innovation), відповідальність 
(responsibility), співпраця (collaboration), генерація ідей (ideas generation), 
вирішення проблем (problem-solving), переговори (negotiation), вирішення 
завдань через соціальну і професійну взаємодію (networking). Цифрова транс-
формація освітнього простору спрямована на формування знань і досвіду, 
необхідних для реалізації компетентностей у сфері застосування інструмен-
тарію хмарних обчислень, просунутої аналітики як нових форм роботи з ве-
ликими даними, штучного інтелекту в умовах прискорення і стандартизації 
базових освітніх процесів. 

5. Проєктування й оновлення змісту освітньої Програми започатковують-
ся на обов’язковому збільшенні частки обсягу нових знань, отриманих у ре-
зультаті взаємодії системи освіти з фундаментальною наукою. Тобто інтегра-
ція науки й освіти є основою формування системи випереджаючої економіч-
ної освіти. 

Таким чином, можна відзначити системний підхід до розуміння Програми 
«Бізнес-економіка» («Business Еconomics»), що передбачає: 

1) універсальність – універсальний ступінь, що легко поєднується зі сфе-
рами поза бізнесом, такими як фінанси, математика, політологія, соціологія, 
психологія, історія та філософія. Оволодіння економікою бізнесу/діловою 
економікою вимагає точності думки, яка корисна і високо цінується майже 
в будь-якій кар’єрі; 

2) великий контент – вивчення економіки бізнесу дозволяє студентам по-
бачити 3D картини про те, як працює економіка, коли ринки функціонують 
добре, коли вони відсутні, і яка політика може покращити економічні резуль-
тати; 

3) курси – Програма обов’язково включає курси стратегічної поведінки, 
економіки навколишнього середовища, менеджменту, фінансів, бухгалтер-
ського обліку, маркетингу, статистики, аналізу даних та прогнозування; 

4) теорію та аналіз даних – економіка бізнесу дозволяє студентам від-
кривати теорії та аналізувати дані, які можуть мати суттєвий вплив на бізнес, 
споживачів та навколишнє середовище; 

5) практичні навички – економіка бізнесу надає студентам практичні на-
вички ведення бізнесу, а також реальні уявлення про розуміння широкого кола 
факторів, що впливають на ефективність ринку та економіку в цілому.
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Отже, динамічні зміни, що відбуваються останнім часом в економіці, по-
значили контрасти між традиціями в навчанні, що склалися, і замовниками, 
які пред’являють вимоги, що відображають потреби ринку праці у вдоскона-
ленні професійного навчання. Фахівцям економічної освіти при проєктуван-
ні програми «Бізнес-економіка» необхідно вийти за рамки педагогічних 
традицій і застосувати нові підходи до процесу підготовки фахівців до трудо-
вої діяльності в умовах наростаючого процесу цифровізації економіки та 
суспільства. Нинішня відкритість світового досвіду в цій сфері дозволяє ви-
користовувати його найбільш ефективні моделі.

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  
«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»

Марченко О. С. 
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Важливим критерієм якості освітніх програм ЗВО є рівень та ефективність 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Але слід підкреслити, що, 
з одного боку, практична підготовка буде якісною, якщо базується на систем-
них теоретичних знаннях, що реалізуються у процесі стажування студентів. 
З другого боку, якісна теоретична підготовка повинна забезпечити формуван-
ня здатностей студентів професійно здійснювати практичну діяльність за 
спеціальністю, розв’язувати складні проблеми в умовах турбулентності та 
невизначеності сучасного економічного середовища. Рівень оволодіння тео-
рією перевіряється практикою професійної діяльності майбутніх фахівців. 
Виходячи з цього, актуальним є підхід до забезпечення високої якості форму-
вання та реалізації ОП «Бізнес-економіка», орієнтований на збалансованість 
теорії та практики підготовки фахівців з економіки.

Реалізація збалансованого підходу в освітньому процесі має загальні (тра-
диційні) та спеціальні форми, необхідність застосування яких продиктована 
сучасними вимогами до підготовки фахівців та професіоналів. До традиційних 
форм належать організація виробничої та переддипломної практик, підготов-
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ка випускних кваліфікаційних робіт, що містять теоретичні та практичні роз-
діли, тощо. Щодо сучасних спеціальних форм забезпечення збалансованості 
теоретичної та практичної підготовки, то з метою їх визначення, аналізу та 
обґрунтування доцільності впровадження у освітній процес слід звернутися 
до досвіду закордонних університетів. 

У сучасний період університети різних країн дедалі частіше пропонують 
навчальні програми та курси з прикладних аспектів професійної діяльності 
за певною спеціальністю. Наприклад, у бакалаврських програмах «Еконо-
міка та політика», «Економіка та право» Вестфальського університету 
ім. Вільгельма II в Мюнстері (Westfälische Wilhelms-Universität, Німеччина) 
у модулі «Основи економічної теорії (обов’язкові)» представлено навчальну 
дисципліну «Прикладна економіка» [12]. Державний Університет Капілано 
(CAPILANO UNIVERSITY, Канада, провінція Британська Колумбія, місто 
Ванкувер) пропонує програму «Північноамериканський прикладний бізнес-
менеджмент» («North American Business Management»), доцільність вивчен-
ня якої пояснюється тим, що сучасне північноамериканське середовище 
бізнесу дуже динамічне. Особи, які хочуть розвивати бізнес у Канаді або 
США, повинні відповідати швидким змінам технологій, розподілу ресурсів, 
структурним варіаціям в економіці, географічним відмінностям, змінам 
у клієнтських перевагах, конкурентним підходам і модифікаціям на ринку 
праці. Курс сфокусований на ефективні практики ведення бізнесу 
по-північноамериканськи [13]. Університет Ла-Тробе і Дідасько (La Trobe 
University and Didasko, Австралія) пропонує програму «Бакалавр приклад-
ного бізнесу» («Bachelor of Applied Business»), спрямовану на забезпечення 
широкої основи ділових навичок, необхідних для виконання різних ролей 
у світі бізнесу. Цей курс був розроблений зі спрямованістю на працевлашту-
вання [14]. Канзаський державний політехнічний університет (Kansas State 
University Polytechnic, США) здійснює програму «Прикладний бізнес» 
(«Applied Business»), вивчення якої надає студентам конкурентну перевагу 
на ринку праці, забезпечуючи солідний досвід ведення бізнесу [15]. Інститут 
технологій та вищої освіти у Монтерреї (The Monterrey Institute of Technology 
and Higher Education, Мексика) у освітніх програмах з економіки пропонує 
навчальні дисципліни з ведення бізнесу в Азії, Північній Америці, Латин-
ській Америці, Європі та на Близькому Сході [16]. Наведені прикладні про-
грами та курси, що викладаються у закордонних університетах, є пошире-
ними, затребуваними здобувачами, актуальними, демонструють оптимальне 
сполучення теоретичних та практичних аспектів певної професійної під-
готовки. 
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В освітній програмі «Бізнес-економіка» з метою забезпечення збалансо-
ваності теорії та практики важливо, по-перше, передбачити удосконалення 
традиційних форм реалізації збалансованого підходу з метою посилення 
взаємодоповнюючого впливу теоретичної та практичної підготовки на якість 
та ефективність освітнього процесу; по-друге, спираючись на досвід закор-
донних університетів, впровадити прикладні навчальні дисципліни, зокрема 
«Прикладний бізнес» / «Прикладна економіка», які за навчальним планом 
повинні у певному сенсі завершувати теоретичну підготовку і закладати 
основи стажування студентів за спеціальністю, забезпечувати у процесі їх 
вивчення трансформацію отриманих теоретичних знань у практичні здібнос-
ті та навички майбутніх фахівців. Зокрема, навчальна дисципліна «Приклад-
ний бізнес» спрямована на трансформацію знань студентів з економічної 
теорії, макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, фінансового 
аналізу, підприємницького права тощо у практичні знання, навички, уміння 
ведення бізнесу в сучасних умовах. При цьому можливими є курси як з при-
кладного бізнесу в Україні, так і в ЄС чи на рівні світової економіки. Ще 
одним аргументом на користь викладання навчального курсу «Прикладний 
бізнес» є його безпосередня спрямованість на формування певних професій-
них переваг студентів щодо майбутнього працевлаштування у конкретній 
галузі бізнесу.

БІЗНЕС-ОСВІТА В АНГЛІЇ:  
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

Гриценко О. А. 
докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної 

теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Україна, м. Харків

В Україні набуває високих темпів розвитку освіта в галузі організації та 
управління підприємницькою діяльністю. Це обумовлено розвитком ринкових 
відносин, основним суб’єктом яких стає підприємець. Ця професія займає 
9-те місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs. 

Британська бізнес-освіта сьогодні визнана еталоном підготовки фахівців 
у сфері бізнесу, економіки та фінансів. Уважається, що за якістю підготовки 
випускників Англія обійшла навіть такі країни, як США, Франція, Швеція, 
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оскільки більшість із них отримують найкращі можливості працювати в пре-
стижних компаніях. Історично Англія стала центром фінансової, торгової та 
підприємницької діяльності. Україна ж знаходиться на начальному етапі 
становлення нової професії, оскільки підприємницька діяльність почала роз-
виватися на початку 20-х рр. минулого століття. А значить, можна викорис-
товувати досвід тих країн, які значно довше йдуть цим шляхом. Безумовно, 
треба враховувати власні об’єктивні та суб’єктивні основи розвитку націо-
нальної економіки. В якомусь сенсі можна говорити про імплантацію (імпорт) 
інституту (принципів діяльності, процедур та алгоритмів навчання) бізнес-
освіти. Це цілком виправдано, з одного боку, умовами первісного нагрома-
дження капіталу, де переважну роль відіграє торгівельний капітал та підпри-
ємницька діяльність у цій галузі. З другого боку, обмеженістю наших власних 
знань, досвіду та навичок про шляхи майбутнього розвитку економіки країни. 
Будь-яка трансплантація передбачає цілеспрямовану трансформацію наявно-
го інституту з тим, щоб отримати адекватну та ефективну для нашої країни 
форму освіти. В інфраструктурі трансплантації бізнес-освіти в Україні по-
зитивну роль буде відігравати достатньо високий рівень освіти населення, 
особливості його ментальності (пошукові інстинкти, висока орієнтація на 
пізнання та інше). Це сприятиме не тільки зниженню трансакційних витрат 
на формування нового інституту, але й швидкості адаптації та модифікації 
інституту бізнес-освіти. 

Згідно зі щорічно організованим рейтингом, до п’ятірки найкращих бри-
танських університетів увійшли: Оксфорд (University of Oxford), Кембридж 
(University of Cambridge), Лондонська школа економіки та політичних наук 
(London School of Economics and Political Science), Імперський коледж Лон-
дона (Imperial College London) та Даремський університет (Durham University). 
Відомий державний Університет Кінгстона (Kingston University) посідає 
перше місце за кількістю стартапів, які запущені його випускниками. 

Більшість бізнес-шкіл працює на основі державних університетів, де фор-
мують спеціальні факультети, наприклад Манчестерська бізнес-школа 
(Manchester Business School) та Кренфілдська школа менеджменту (Cranfield 
School of Management). Також існують самостійні приватні навчальні заклади, 
які готують вузько спеціалізованих фахівців, наприклад Лондонська школа 
бізнесу (London Business School). Термін освіти в Англії коротше за підготовку 
в інших країнах. Так, бакалаврська програма триває три роки, а навчання в ма-
гістратурі – один рік. Уважається, що такий термін освіти дає конкурентні пере-
ваги перед іншими закордонними навчальними закладами, оскільки така прак-
тика здешевлює освіту та дозволяє швидше включитися в професійну діяльність. 



176

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 1 (40) 2020

Британські бізнес-школи більшою мірою орієнтуються на практичні за-
няття. З цією метою в школах створюються «бізнес-моделі», у яких студенти 
можуть самостійно орендувати офіс, самостійно працювати, а майбутні ро-
ботодавці обирають для себе перспективних працівників. 

Для тих підприємців, які вже отримали освіту, займаються власним бізне-
сом, або є керівниками компаній, але бажають розширити, актуалізувати свої 
знання, отримати нові практичні навички, сформувати стандарти інновацій-
ного керівництва, пропонуються спеціальні тренінгові курси та школи. 

У навчальних закладах Англії програми освіти формуються самостійно, 
та існує можливість їх обирати: класична або спеціалізована (передбачає 
можливість обирати необхідні дисципліни). 

Особливістю навчальних програм є їх історико-концептуальний підхід, 
що був започаткований класиками економічної теорії: підприємця готують, 
з одного боку, як носія місії капіталу-власності (програми спрямовані на 
вміння капіталізувати вартість), з другого – підприємець виходить із соціаль-
ного статусу власника та набуває своїх особливих ознак. Основними орієн-
тирами навчання стають: опора на власні сили та власну думку, переваги 
ризикованих дій, цінність власної незалежності, прагнення до нововведень, 
потреба в успіху, тобто досягнення позитивного результату (далеко не завжди 
в грошовій формі), що забезпечує внутрішнє задоволення та зовнішнє визнан-
ня. Підприємництво – це не рід занять, а склад розуму і властивість натури, 
тому ядром Business Fundamentals стає надійне й аналітичне обґрунтування 
інструментів і методів, необхідних для майбутнього кар’єрного успіху. Саме 
на це спрямовані ключові аспекти програмних курсів. Наприклад, навчальний 
курс «The science of People in Organization» має за мету розвивати навички 
прогнозування поведінки окремих людей, груп, організацій з тим, щоб при-
вести компанію або команду до успіху. Навчальні заняття часто комбінують 
освітній процес, подорожі, проходження практики в компаніях, де студенти 
отримують нові знання, розширюють коло своїх інтересів, набувають нави-
чок імплементації знань у практичну діяльність. 

В Англії бізнес-освіта формувалася класичним шляхом, тобто економіч-
не мислення та освіта стали відповіддю на проблеми, які висувала економіч-
на реальність. В Україні бізнес-освіта розвивається інверсійним шляхом, 
тобто випереджає зміни, що відбуваються в економіці. Тому значну роль 
відводять консультантам у різноманітних сферах економіки, оскільки саме 
на них покладена відповідальність за ефективну імплементацію нового біз-
нес-інституту. 
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Фінансова глобалізація та цифрові технології кардинально змінюють не 
тільки інституційну структуру фінансово-кредитної системи, загострюють 
конкуренцію між фінансовими інституціями, але й висувають нові вимоги до 
сучасних моделей бізнес-освіти, які повинні швидко адаптуватися, щоб за-
безпечити студентам адекватні цифровій економіці знання та навички.

Електронна комерція та хмарні технології, блокчейн та Інтернет речей, Big 
Data та штучний інтелект, роботизація, біометрика, кіберсистеми та 3D прин-
тери – це сьогодення сучасного бізнесу. Проте, незважаючи на експоненці-
альну швидкістю розвитку цифрових технологій та активне випровадження 
їх у бізнес-практику, зміни в університетських програмах навчання відбува-
ються набагато повільніше.

Наразі більшість вітчизняних вишів використовують мультимедійні пре-
зентації, дистанційне навчання (E-Leaning), GoogleClass та ін., які, безперечно, 
підвищують якість підготовки фахівців. Але, на наш погляд, основною проб-
лемою є саме зміст освітніх програм, відсутність чи недостатність дисциплін, 
які б відповідали умовам цифрової економіки.

Ми проаналізували освітні програми «Бізнес-економіка» та їх аналоги 
в закордонних та вітчизняних університетах, а саме: Віттенборзького уні-
верситету прикладних наук (Wittenborg University of Applied Sciences 
(WUAS), Нового Европейського коледжу (New European College (Munich), 
Університету Вермонта (the University of Vermont), університету ДеПоул 
(DePaul University, Chicago, Illinois), Університету Валенсії (Universitat de 
Valencia, Spain), Тернопільського національного економічного університету, 
Львівської бізнес-школи Українського католицького університету (LvBS), 
Київського національного університету технологій та дизайну, Київського 
національного торговельно-економічного університету, Харківського націо-
нального університету В. Н. Каразіна та ін. Аналіз дав можливість виділити 
основні дисципліни, які бажано включити в освітню програму «Бізнес-еко-
номіка»: «Цифрова економіка», «Цифрова глобальна економіка», «Економі-
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ка спільного користування (sharing economy)», «Digital технології в бізнесі», 
«Електронна комерція», «Цифровий маркетинг», «Штучний інтелект та Big 
Data», «Фінтех (фінансові технології)», «Цифрова безпека та захист інфор-
мації». 

Цифрові технології трансформують і ринок праці, отже, нормою буде 
регулярна зміна професій та постійне навчання. Враховуючи це, Університе-
там варто включити програми безперервного навчання у свої освітні концеп-
ції. Для покращення змісту освітніх програм украй необхідною є співпраця 
із представниками бізнесу для визначення знань та компетенцій, які матимуть 
попит на ринку праці. 

Таким чином, у Концепції освітньої програми «Бізнес-економіка» Універ-
ситетам необхідно враховувати сучасні тренди цифровізації та включати 
дисципліни, які б надавали знання та забезпечували формування компетенцій 
щодо розробки стратегій цифрової трансформації бізнесу, навиків споживан-
ня цифрової продукції та дозволяли б студентам ефективно використовувати 
можливості цифрової економіки у своїй кар’єрі.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО 
НАВЧАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» НА ОСНОВІ ДОСВІДУ 
ЗАКОРДОННИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Іващенко М. В.
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту  

та соціально-гуманітарних дисциплін  
Харківського навчально-наукового інституту  

Державного вищого навчального закладу  
«Університет банківської справи»,  

Україна, м. Харків

В останні роки в сучасному бізнес-середовищі у тренді нова тенденція – 
«діджиталізація». Ця тенденція охопила всі сторони життєдіяльності суспіль-
ства – від здійснення найпростіших економічних дій до державного управлін-
ня та адміністрування, не оминувши й вищу освіту. Усі новації пов’язані із 
об’єктивною необхідністю підготовки фахівців із нестандартним мисленням, 
які мають набір ключових універсальних компетентностей, таких як: креатив-
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ність, уміння досягати результатів у співпраці з іншими працівниками, вико-
ристовувати зміни зовнішнього середовища для реалізації динамічних задач 
бізнес-структур. Змішане навчання гармонійно поєднує як традиційні освітні 
технології, так і інструменти онлайн-освіти, а саме: вільний перегляд матері-
алів до уроку в будь-який час та будь-якому місці; можливість слухати лекції 
від кращих лекторів; проходження контрольних завдань онлайн у зручний час.

Дослідивши досвід деяких закордонних університетів, що пропонують 
освітні послуги за програмами «Бізнес-економіка» та їх аналогами, можна 
узагальнити їх досвід для можливого використання в практиці формування 
концепції власної освітньої програми [17; 18]. 

Університет єпископа Гросетест (Bishop Grosseteste University, Lincoln, 
United Kingdom) у бакалаврській програмі «Бізнес» пропонує змішану про-
граму навчання, поєднуючи найкращі аспекти традиційного університетсько-
го викладання з інноваційними методами для сприяння участі студентів та 
інтерактивності. Запропонованими способами навчання є як традиційні лек-
ції, навчальні семінари, практичні заняття, курсові роботи та виробничі прак-
тики, так і нові методи й методики. Результат концепції змішаного навчання 
представлено у вигляді рис. 1.

Рис. 1. Результат змішаного навчання

Міжнародний університет Марконі (Marconi International University – 
Miami) пропонує отримати ступінь бакалавра з Ділового адміністрування 
в змішаній формі, що поєднує в собі особисту діяльність з такими засобами 
навчання мультимедіа: уроки аудіо-відео (доступні через веб-платформу 
асинхронним способом); текстові матеріали (доступні через веб-платформу, 
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фактично є аналогами сайтів дистанційної освіти); самооцінка: онлайн-тес-
тування, рольові ігри, симуляції (доступні через веб-платформу); письмові 
завдання, що вимагають виконання конкретних завдань, створення проєктів, 
у яких студенти демонструють свою майстерність володіння методологією, 
інструментів та критичної автономії. Отже, Міжнародний університет Мар-
коні здійснив широкомасштабну діджиталізацію навчального процесу, що 
дозволяє взаємозамінювати аудиторну роботу та онлайн-роботу та дає здо-
бувачу вищої освіти можливість обирати форму роботи.

Університет Матея Бела (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia) та 
Бізнес-школа в Італії; Венеціанський університет Ка’ Фоскарі (Business School 
in Italy, Ca’ Foscari University of Venice); Болонський Університет (University 
of Bologna, Bologna, Italy) у програмах бакалаврату «Бізнес, Економіка та 
управління» та «Економіка та бізнес» прописують застосування інтерактивних 
методів навчання.

Університет ім. Еразма Роттердамського (Erasmus University Rotterdam, 
Rotterdam, Netherlands) в бакалаврських програмах «Міжнародна економіка» 
та «Економіка бізнесу» робить акцент на унікальній структурі (50 % студентів 
є міжнародними), привабливому навчальному плані (система блоків) та також 
пропонує змішане навчання (інтерактивні класи, онлайн-платформа тощо).

Онлайн-контент у змішаних технологіях навчання може складатися з тек-
стових лекцій, відеолекцій, презентацій та завдань (табл. 1).

Таблиця 1
Типи онлайн-контенту

Текстові лекції Відеолекції Презентації Завдання

Конспект, що міс-
тить терміни та 
приклади. Можуть 
бути як єдиною 
можливою пода-
чею матеріалу так 
і допоміжною

Відео, що зазвичай 
тривають від 10  
до 20 хвилин. Най-
частіше є основною 
формою подачі 
матеріалу і супрово-
джується презента-
ціями

Включають в себе 
коротку вижимку із 
матеріалу, що може 
супроводжуватися ілю-
страціями, графіками, 
діаграмами тощо для 
більшого розуміння ма-
теріалу

Можуть бути  
як оцінювани-
ми, так і лише 
для самопе-
ревірки. Най-
поширенішим 
типом завдань 
є тести

Отже, розробка освітнього процесу за технологією змішаного навчання 
є ефективною для передачі знань, підвищення рівня підготовки студентів, їх 
самостійної творчості та сприяє отриманню нових знань, що дає можливість 
готувати конкурентоздатних фахівців.
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»

Ватаманюк О. З.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії,

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Україна, м. Львів

Упродовж двох останніх десятиліть в університетах Західної Європи та 
Північної Америки швидко зростає популярність курсу бізнес-економіки. Це 
зумовлено декількома основними причинами. 

Передовсім сьогодні, у час динамічного розвитку інформаційних і кому-
нікаційних технологій, масового впровадження нових видів бізнесу та під-
ходів до його організації, помітно змінилося ставлення студентів до вивчення 
економічної теорії. Як зауважує автор одного з відомих підручників з «Бізнес-
економіки» Н. Гарріс (N. Harris), у певному сенсі «економічна теорія стала 
найгіршим ворогом самій собі… Вона сприймається багатьма студентами як 
математизована, недостатньо зрозуміла та абстрактна, не пов’язана з реаль-
ністю» [19, С. xvii – xviii]. 

З другого боку, у зв’язку зі значним розширенням кількості спеціалізованих 
дисциплін для студентів, які спеціалізуються у таких сферах, як бізнес чи 
менеджмент, у навчальних програмах починає систематично бракувати часу 
для вивчення фундаментальних курсів мікро- та макроекономіки. За цих умов 
бізнес-економіка часто залишається єдиною дисципліною, яка вивчає базові 
теоретичні засади економічної поведінки індивідів і фірм.

Водночас, як свідчить навіть попередній аналіз декількох популярних під-
ручників, їхні автори зазвичай мають достатньо різне розуміння завдання та 
наповнення курсу «Бізнес-економіка» [19–23]. Поширений підхід до викладу 
бізнес-економіки формулює автор одного зі згаданих підручників Г. Таунсенд 
(H. Townsend), який зазначає, що більша частина літератури, використовува-
ної під час вивчення курсу, «має надто технічний та теоретичний характер», 
і завдання полягає у тому, щоб «виправити цей дисбаланс, зосередившись на 
реальних бізнес-ситуаціях» і подати «доступне пояснення мікроекономічно-
го аналізу з погляду реальної бізнес-практики» [20, С. і].

Типовий приклад такого підходу продемонстровано в підручниках [20; 
23], де запропоновано більш чи менш детальний аналіз проблем, що є пред-
метом вивчення мікроекономіки. Важливим завданням тут уважають фор-
мування економічного способу мислення [20] та з’ясування різноманітних 
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аспектів процесу ухвалення рішень менеджерами фірм [23]. Для повнішого 
охоплення проблематики цих рішень часто додають ще 2–3 розділи, при-
свячені ознайомленню з базовими поняттями макроекономіки та міжнарод-
ної економіки [19]. 

Водночас у найкращих підручниках із бізнес-економіки йдуть значно далі 
[21; 22]. З одного боку, тут детально розглядають помітно ширше коло питань 
діяльності бізнесу, у тому числі стосовно напрямів розвитку та шляхів збіль-
шення масштабів виробництва [21; 22], ролі інновацій і нових технологій [22], 
впливу ризику та невизначеності на виробничі рішення [21] тощо. З другого 
– самі процеси ухвалення рішень економічними агентами стосовно усіх сфер 
діяльності бізнесу аналізують, застосовуючи плюралістичний підхід. Окрім 
економічної теорії основного потоку, представленої неокласичним курсом 
мікроекономіки, автори згаданих підручників активно використовують сучас-
ні досягнення інших шкіл економічної думки, зокрема поведінкової економі-
ки, неоінституційної та еволюційної теорії. 

До вагомих переваг такого підходу можна віднести можливість озна-
йомлення з альтернативною точкою зору щодо пояснення суті економічних 
процесів та явищ, уникнення примітивізації висновків на основі надмірно 
спрощених припущень і перспективи формулювання ефективніших реко-
мендацій щодо реальних бізнес-ситуацій. Зворотною стороною цих переваг 
є необхідність докладання більших зусиль у процесі вивчення курсу, чітко-
го виокремлення ключових положень і методологічних особливостей різних 
теоретичних підходів, щоб розуміти причини відмінностей отримуваних 
результатів.

Практична спроба реалізації подібного плюралістичного підходу вилила-
ся у написання першого підручника з бізнес-економіки в Україні та й, на-
скільки відомо автору, на пострадянському просторі загалом (імовірно, за 
винятком країн Балтії)1. Як видається, перспективи використання згаданого 
підходу в Україні дуже непогані. Упродовж останніх двох з половиною – трьох 
десятиліть у вітчизняних університетах сформувалися стійкі традиції викла-
дання на достатньо високому рівні стандартних (неокласичних) курсів мікро- 
та макроекономіки. Базуючись на цих знаннях і вміло використовуючи фун-
даментальні ідеї альтернативних підходів, можна добитися глибшого розу-
міння студентами економічних процесів і формулювання ефективних реко-
мендацій щодо реальних бізнес-ситуацій.

1  Ватаманюк О. Бізнес-економіка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
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УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» У ЛЬВІВСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА:  

ДОСВІД 2016–2020 РОКІВ
Островерх П. І.

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії 

Ватаманюк О. З.
доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії 

Моряк Т. П.
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної теорії 

Стирський М. В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Україна, м. Львів

У період до 2015 року, коли згідно з рішенням Кабінету Міністрів України 
до складу спеціальності 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та по-
ведінкові науки») увійшли декілька колишніх спеціальностей, серед яких 
і «Економічна теорія», в Україні простежувалося, принаймні на рівні серед-
ньострокової тенденції, відчутне зниження інтересу абітурієнтів до спеціалі-
зації у царині економічної теорії. Дуже показовими були результати вступної 
кампанії 2016 року, коли ця проблема гостро постала перед провідними за-
кладами вищої освіти у нашій країні (див. далі табл. 1). 

Усвідомлюючи об’єктивність згаданої тенденції, колектив кафедри еконо-
мічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка 
опинився у доволі скрутній ситуації. З одного боку, ми розуміли необхідність 
збереження прошарку випускників, які на високому рівні володітимуть су-
часним теоретичним інструментарієм дослідження економічних процесів 
і явищ. З другого – не можна було не реагувати на прагнення абітурієнтів 
опанувати фах, ефективніше адаптований до потреб ринку. Вихід було знай-
дено у запровадженні спеціалізації «Бізнес-економіка» (Business Economics) 
у межах спеціальності «Економіка». 

Бакалаврські і магістерські програми Business Economics пропонують 
у численних університетах Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої 
Британії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Австралії тощо. Як зазначається 
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на сайті Гарвардського університету, який серед інших пропонує програму 
«PhD in Business Economics», бізнес-економіка поєднує підготовку фахівців 
у сфері економічної теорії (Economics) з можливістю зосередитися на науко-
вих дослідженнях у сфері бізнесу1. Тобто запровадження програми «Бізнес-
економіка» дає змогу забезпечити вивчення на належному рівні економічної 
теорії, водночас наближаючи практику застосування цих знань для розв’язання 
актуальних проблем бізнесу. 

У процесі переходу до освітньої програми «Бізнес-економіка» ми зберегли 
поглиблене вивчення англійської мови, що упродовж десятка років було важ-
ливим чинником підвищеного інтересу до навчальних програм кафедри з боку 
особливо кваліфікованих абітурієнтів. Сьогодні це дає змогу нашим магістран-
там слухати частину дисциплін (зокрема, «Мікроекономічний аналіз», «Ма-
кроекономічний аналіз», «Економіка галузевих ринків», «Міжнародний фі-
нансовий менеджмент») іноземною мовою і полегшує доступ студентів до 
сучасної навчальної та наукової літератури. 

Як засвідчив досвід уже першої ж вступної кампанії, запропонований 
колективом кафедри підхід знайшов активний позитивний відгук серед абі-
турієнтів. У 2016 році на спеціалізацію «Бізнес-економіка» було набрано 
31 студента (23 – бюджетна форма навчання, 8 – платна) (див. табл. 1).

Таблиця 1
Результати вступної кампанії у 2016 році для спеціалізацій,  

пов’язаних з економічною теорією (окремі заклади вищої освіти)2

Заклад вищої освіти Назва спеціалі-
зації

Подано 
заяв

Зарахо-
вано сту-
дентами

Конкурсні бали 
зарахованих осіб

max min
1 2 3 4 5 6

Київський національний 
університет імені 
Тараса Шевченка

«Економічна 
теорія та еконо-
мічна політика»

191 4 182,1 126,5

Київський національ-
ний економічний уні-
верситет імені В. Геть-
мана

«Економічна 
теорія» 239 9 177,85 129,35

Одеський національ-
ний університет імені 
І. Мечникова

«Економічна 
теорія» 199 7 171,6 112,65

1  URL: https://gsas.harvard.edu/programs-of-study/all/business-economics (accessed: 07 February 2020).
2   Складено на основі статистичних даних сайтів vstup.info та vstup.osvita.ua (дата звернення: 09.02.2020).
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1 2 3 4 5 6
Тернопільський націо-
нальний економічний 
університет

«Аналітична 
економіка» 236 10 166,85 124,3

Харківський національ-
ний університет імені 
В. Н. Каразіна

«Економічна 
теорія та еконо-
мічна політика»

122 7 186,8 131,05

Львівський національ-
ний університет імені 
Івана Франка

«Бізнес-еконо-
міка» 404 31 185,95 156,92

Перший успіх спонукав колектив кафедри до подальшої напруженої пра-
ці. Упродовж наступних років дуже суттєвих змін зазнали навчальні плани 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Викладачі кафедри 
розробили і апробували викладання цілої низки нових курсів, зокрема «Біз-
нес-економіка», «Аналіз бізнес-середовища», «Державне регулювання еконо-
міки та бізнесу», «Бізнес-комунікації», «Економіка та організація Startup-
бізнесу», «Теорія та практика бізнес-тренінгів», «Бізнес-інновації» тощо. 
Професором кафедри О. З. Ватаманюком опубліковано навчальний посібник 
«Бізнес-економіка» (2018), який отримав схвальні відгуки відомих вітчизня-
них учених1. 

Проведена колективом кафедри значна робота принесла помітні результа-
ти. Упродовж 2017–2019 років популярність освітньої програми «Бізнес-еко-
номіка» у Львівському національному університеті імені Івана Франка зрос-
тала (див. табл. 2). 

Таблиця 2
Результати вступної кампанії для освітньої програми  

«Бізнес-економіка» в ЛНУ імені Івана Франка у 2017–2019 роках2

Рік Подано 
заяв

Зараховано 
студентів

Рейтинговий бал зарахованих студентів
середній мінімальний  

на бюджетбюджет контракт бюджет контракт
2017 628 22 59 184,42 154,33 184,12
2018 404 11 46 187,83 159,58 182,22
2019 431 20 46 188,89 159,71 185,31

3  Див., напр.: Радіонова І. Інтелектуальна розмова з читачем. Рецензія на навчальний посібник 
О. З. Ватаманюка «Бізнес-економіка», Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Економічна теорія та 
право. 2018. № 3. С. 152–154; Соболєв В. Важливий крок в удосконаленні методичного забезпечення 
викладання фундаментальних економічних дисциплін. Вісник ТНЕУ. 2018, № 4. С. 164–167.
4   Складено на основі статистичних даних сайтів vstup.info та vstup.osvita.ua (дата звернення: 9.02.2020).

Закінчення таблиці 1
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Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що освітня програма «Біз-
нес-економіка» у Львівському національному університеті імені Івана Фран-
ка знайшла свого (численного) студента. Важливим, особливо за нинішніх 
умов, супутнім ефектом її впровадження став приплив значної кількості 
студентів-платників (з достатньо високими балами), що має відчутні сприят-
ливі наслідки для університету загалом.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» У ЛЬВІВСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Островерх П. І.

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії

Моряк Т. П.
кандидатка економічних наук, доцентка,  

доцентка кафедри економічної теорії,
Львівський національний університет імені Івана Франка,

Україна, м. Львів

Реформування системи вищої освіти України у контексті глибшої її інте-
грації в освітній та дослідницький простір Європейського Союзу, а також 
трансформація попиту на ринку економічних освітніх послуг у напрямі отри-
мання знань більш прикладного та практичного характеру, втілилися у запро-
вадженні на економічному факультеті Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка нової спеціалізації «Бізнес-економіка», яка увійшла до 
складу спеціальності 051 «Економіка». 

Оскільки спеціалізація була новаторською в системі вітчизняної вищої 
освіти, задля окреслення змісту навчання та регламентації організації освіт-
нього процесу, актуальним завданням для кожного освітньо-кваліфікаційно-
го рівня спеціалізації стало розроблення навчальних планів, які, з одного 
боку, забезпечували б збереження фундаментальної науково-теоретичної 
компоненти, а з другого – враховували потреби реального сектора економіки.

Необхідність структурної та змістової трансформації відповідних на-
вчальних планів на економічному факультеті була обумовлена не лише за-
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провадженням нової спеціалізації, а також тим, що відповідно до нового 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29  квітня 2015 року  № 266), до складу спеціальності 051 «Еко-
номіка» (галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки») при підготовці 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на економічному 
факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка тепер 
увійшло, окрім спеціалізації «Бізнес-економіка», ще три спеціалізації – 
«Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика» та «Економічна аналі-
тика та бізнес-статистика», а за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
окрім перелічених спеціалізацій додавалася ще одна – «Прикладна еконо-
міка» [24].

Вимоги Закону України «Про вищу освіту», положення стандартів вищої 
освіти за відповідною спеціальністю для різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, а також внутрішні нормативні документи Львівського національного 
університету імені Івана Франка при розробленні навчальних планів 
зобов’язували дотримуватися відповідного співвідношення не лише між нор-
мативними та вибірковими дисциплінами як циклу загальної, так і професій-
ної та практичної підготовки, а також забезпечити не менше, ніж 50% спільної 
частини від обсягу навчального плану для всіх спеціалізацій, які входять до 
складу спеціальності 051 «Економіка» [25].

Відтак, навчальний план спеціалізації «Бізнес-економіка» освітньо-квалі-
фікаційного рівня «бакалавр» отримав таку структуру. 

Перший блок формують нормативні дисципліни, які були згруповані у три 
субблоки:

– нормативні дисципліни циклу загальної підготовки («Українська мова 
за професійним спрямуванням», «Історія України», «Історія української куль-
тури», «Іноземна мова (англійська)», «Філософія» тощо);

– нормативні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 
(«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Вища математика для економістів», 
«Статистика», «Економіка підприємства», «Оптимізаційні методи та моделі 
в економіці», «Економетрія», «Міжнародна економіка», «Фінанси», «Бухгал-
терський облік», «Маркетинг», «Менеджмент» тощо). Навчальні дисципліни 
вищезгаданих субблоків є спільними та обов’язковими для всіх спеціалізацій 
спеціальності «Економіка»; 

– нормативні дисципліни спеціалізації «Бізнес-економіка». Цей блок міс-
тить нормативні дисципліни, відмінні для кожної спеціалізації в межах спе-
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ціальності «Економіка», а, відповідно, формують компетентності, які роз-
кривають мету і фокус окремої освітньої програми.

Основними нормативними дисциплінами, покликаними забезпечувати 
підготовку фахівців спеціалізації «Бізнес-економіка», є: «Аналіз бізнес-середо-
вища», «Професійна іноземна мова (англійська)», «Бізнес-економіка», «Еко-
номіка галузевих ринків», «Бізнес-фінанси», «Банківництво і страхування», 
«Державне регулювання економіки та бізнесу», «Історія економіки та еконо-
мічної думки», «Економічна компаративістика», «Теорія ймовірностей та 
математична статистика» тощо. 

Другий блок навчального плану формують вибіркові дисципліни, які згру-
повані у два субблоки:

– вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки. Перелік вибіркових 
дисциплін цього циклу налічує понад 100 позицій. Їх мають змогу обрати 
студенти всіх факультетів університету в режимі онлайн;

– вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. 
Серед запропонованого широкого спектру відповідних дисциплін студен-

ти спеціалізації «Бізнес-економіка», зазвичай, обирають: «Основи організації 
бізнесу», «Умови ведення бізнесу в Європейському Союзі», «Зовнішньоеко-
номічну діяльність підприємства», «Фінансовий бізнес», «Бізнес-комунікації», 
«Міжнародний бізнес», «Економіку та організацію Startup-бізнесу», «Теорію 
та практику бізнес-тренінгів», «Аналіз господарської діяльності», «Економі-
ку інновацій», «Венчурний бізнес», «Економічний ризик», «Договірний ме-
неджмент» тощо. Традиційно студенти спеціалізації «Бізнес-економіка» від-
дають перевагу поглибленню своїх знань та вмінь з професійної іноземної 
мови (англійської), вивчаючи однойменну дисципліну не лише як обов’язкову 
в 4-му та 5-му семестрах, а й обираючи її серед циклу вибіркових дисциплін 
у 6, 7 та 8 семестрах навчання. 

Логіка побудови структури навчального плану освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Магістр» є схожою – цикл спільних нормативних дисциплін для всіх 
спеціалізацій спеціальності «Економіка», який включає «Мікроекономічний 
аналіз», «Макроекономічний аналіз», «Національну економіку сталого роз-
витку», «Прикладну економетрію», «Індикатори бізнес статистики в еконо-
міці», а також цикл нормативних дисциплін, відмінних для кожної спеціалі-
зації. Для студентів спеціалізації «Бізнес-економіка» такими дисциплінами 
є «Англо-український економічний переклад та професійна комунікація», 
«Економіка галузевих ринків-ІІ», «Стратегії бізнесу та ціноутворення», «Між-
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народний фінансовий менеджмент», «Теорія та практика інвестиційних рі-
шень», «Глобальна економіка та бізнес».

Інший блок формує цикл вибіркових навчальних дисциплін, який є спіль-
ним для всіх спеціалізацій спеціальності «Економіка». Магістранти спеціа-
лізації «Бізнес-економіка» обирають «Англо-український економічний пере-
клад та професійну комунікацію» (у 2 та 3 семестрах магістратури ця дис-
ципліна є вибірковою), «Економіку прав власності та фірми», «Економіку 
державного сектора», «Стратегічний маркетинг», «Управління бізнес про-
цесами».

Усвідомлюючи виняткову важливість у системі якісної підготовки сучас-
ного фахівця оволодіння навичками усної та письмової професійної комуні-
кації англійською мовою, вагомий акцент при формуванні навчальних планів 
та забезпеченні відповідних навчальних дисциплін як бакалаврів, так і магі-
стрів, було зроблено на поглибленому вивченні професійної англійської мови. 
Окремі навчальні дисципліни, зокрема «Макроекономічний аналіз», «Мікро-
економічний аналіз», «Економіку галузевих ринків-ІІ», «Міжнародний фінан-
совий менеджмент» та ін., викладають англійською мовою. Поглиблене ви-
вчення професійної англійської мови підвищує конкурентоспроможність 
випускників спеціалізації «Бізнес-економіка» як на вітчизняному, так і між-
народному ринку праці.

Організація навчального процесу здобувачів вищої освіти за спеціаліза цією 
«Бізнес-економіка» також передбачає написання міждисциплінарних курсових 
робіт, тематика яких сформована з урахуванням основного фокусу одноймен-
ної освітньої програми, проходження різного виду виробничих практик, зо-
крема, перекладацької тощо.

У процесі навчання студенти спеціалізації «Бізнес-економіка» набувають 
прикладних навичок застосування поглибленого інструментарію макро- та 
мікроекономіки для аналізу поведінки суб’єктів господарювання та ухвален-
ня ефективних управлінських, фінансових та аналітичних рішень у сфері 
бізнесу, отримують фундаментальні знання та навички для здійснення аналі-
тично-прогностичних робіт з економіки в межах внутрішнього та міжнарод-
ного ринків; здобувають великий обсяг знань щодо організації власного біз-
несу, здатні аналізувати можливі загрози, ризики у сфері бізнесу та адекватно 
на них реагувати.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»
Піскунов Р. О.,

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку  
та оподаткування Харківського навчально-наукового інституту Державного 

вищого навчального закладу «Університет банківської справи», 
Україна, м. Харків

Глобалізація та швидкість зміни зовнішнього середовища вимагають ре-
формувати вищу освіту таким чином, щоб здобувач не тільки отримував 
знан ня, а й практичні навички, розвивав можливість самонавчання після за-
кінчення ЗВО. Крім того, у здобувача повинні сформуватися не тільки ком-
петентності рівня «я знаю», а ще він повинен «піднятися» до рівня «я розумію» 
та «я аналізую». «Підняти» його може посилення практичних компетентнос-
тей в освітніх програмах Університетів. 

Актуалізують вищезазначене також цілі концепції освітньо-професійної про-
грами (за першим рівнем вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінко-
ві науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Бізнес-економіка»). 
Виходячи зі стандарту Вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», метою є під-
готовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 
знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань пред-
метної області [26]. 

Що може продукувати ці навички і як вони формуються в потужних Універ-
ситетах світу на економічних спеціальностях? 

1. Навчальний план формується таким чином, що здобувач: на першому 
курсі вивчає навчальні дисципліни, що формують у нього знання економічних 
законів: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші, кредит» та інші. 
На другому курсі здобувач переважно вивчає фахові базові дисципліни, такі як 
«Оподаткування», «Страхування», «Інверсування», «Бухгалтерський облік» та 
інші. На третьому курсі здобувач вивчає дисципліни фахового спрямування 
(тобто ті, які формують з нього фахівця в цій області та за які переважно він 
отримає гроші на ринку праці). Для посилення практичних компетентностей 
на старших курсах можуть вводитися дисципліни «Комплексний бізнес-кейс» 
та «Комплексний бізнес-тренінг», які, по суті, є квінтесенцією важливих на-
вичок по освітній програмі. На четвертому рівні підготовки здобувач вивчає 
дисципліни «Маркетинг», «Менеджмент», «Педагогіку», «Психологію» (тобто 



191

Наукові дискусії та огляди

ті дисципліни, які здобувач може вивчати у вечірній час після роботи). На сьо-
годні ринок праці вже формує необхідність мати у випускника мінімальний 
досвід праці, тому здобувач на четвертому курсі планує це реалізувати при про-
ходженні виробничої практики. 

2. Укрупнення навчальних дисциплін та міждисциплінарні зв’язки. Всі 
з часом відійшли від маленьких за обсягом дисциплін в один-півтора креди-
ти. Зараз деякі дисципліни мають по дванадцять кредитів. Це дає можливість 
прибрати дублювання деяких тем у дисциплінах. Є практика того, що ви-
кладач з однієї дисципліни може бути задіяний у темі дисципліни, яку він не 
викладає, але за темою, яка до нього близька. Наприклад, викладач, який 
викладає дисципліну «Оподаткування», може бути задіяний в дисципліні 
«Облік за видами економічної діяльності» у темі «Оподаткування малого 
бізнесу».

3. Співпраця з роботодавцями. Університети стають першим етапом від-
бору студентів на роботу. Зацікавлена сторона (stаkeholder) формує з викла-
дачем програму дисципліни, визначаючи в ній навички, якими не тільки на 
вимогу викладача, а й на вимогу роботодавця, повинен володіти слухач курсу. 
Роботодавець може посилювати дисципліну практичними аспектами. При 
цьому екзамен може проходити і за участю роботодавця як співбесіда для 
подальшого працевлаштування. 

Активне запровадження вищезазначених підходів матиме позитивний 
ефект для посилення практичних компетентностей у концепції розвитку 
освітньої діяльності в нашій державі, що, безумовно, дуже важливо для прак-
тично-орієнтованих освітніх програм, якою є «Бізнес-економіка».

АКТУАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
«БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА»  ДЛЯ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ

Базецька Г. І.
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економіки  

Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова

Навчання за освітньою програмою «Бізнес-економіка» є унікальною мож-
ливістю отримати досвід та міцну теоретичну базу, які пов’язують економіку 
з бізнес-адмініструванням. Взагалі виші багатьох країн світу поділяють освіт-
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ні програми за даними напрямками. Так, спеціальність «Економіка» дозволяє 
оволодіти знаннями, навичками та компетентностями, які дозволяють май-
бутньому фахівцю працювати у сфері планування діяльності підприємства, її 
організації та контролю. Крім того, професійними інтересами фахівця з еко-
номіки є виробництво продукції (товарів, робіт або послуг), її просування на 
ринку, оптимальний розподіл та задоволення споживача з метою постійного 
зростання обсягу реалізації та максимізації прибутку.

Знання в галузі бізнес-адміністрування дозволяють здійснювати загальне 
управління сучасними організаціями. Успіх компанії або підприємства за-
лежить від здатності людини, яка ним керує, приймати рішення, керувати 
командами та встановлювати стратегії. Завдання управління вимагає висо-
кого рівня професіоналізму та всебічної підготовки. Акцент при підготовці 
за даним напрямом робиться на формування компетентностей за адміністра-
тивним та стратегічним спрямуванням організацій. Майбутньому фахівцю 
пропонується опанувати компетентності з розвитку управління економічни-
ми, фізичними, технологічними, людськими та нематеріальними ресурсами 
компанії.

Освітня програма «Бізнес-економіка» дозволяє поєднати ці два напрями 
та сформувати компетентності широкого спектру дії. Так, фахівці з бізнес-
економіки по закінченню навчання за освітньою програмою отримують спе-
ціальну підготовку зі стратегічного управління, формування людських команд, 
лідерства, адміністрації, цифрового маркетингу, фінансів та сталого розвитку.

Цей напрям пропонує бачення авангардного бізнесу, що унікально пов’язує 
економіку з бізнес-адмініструванням. Він поєднує в собі знання з економіки, 
науки про дані, технології, економетрику та статистику з високими сферами 
застосування, такими як маркетинг, фінанси, операції, інновації та стратегія. 
Таким чином, він надає такі інструменти аналізу, які дозволять приймати 
бізнес-рішення та інновації з надзвичайної точки зору, який не дає жодна інша 
освітня програма.

Університети Західної Європи пропонують оновлення системи економіч-
них знань, яке супроводжується вимогами ділового світу та передбачає про-
фесійний вплив його випускників. Навчання бакалавра з бізнес-економіки 
включає вміст цифрової стратегії та можливість проходження курсів з циф-
рового маркетингу, аналітичних методів та програмування, наукових даних 
та інших з переліку предметів, пропонованих університетами через їхнє 
цифрове ядро. Таким чином, студентові надається можливість розширити свої 
можливості для економічного аналізу та впливу на бізнес за допомогою ви-
користання цифрових інструментів.
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Бакалавр з бізнес-економіки схожий з бакалавром з бізнес-адмініструван-
ня основою навчання в галузях економіки, соціальних наук, фінансів та управ-
лінського обліку, але відрізняється тим, що він орієнтований на використання 
кількісних інструментів для прийняття рішень у галузях. Висока складність 
навчання за спеціальністю «Бізнес-економіка», на відміну від бакалавра з еко-
номіки, полягає в тому, що увага зосереджена на бізнесі – чи то у створених 
компаніях, чи на нових підприємствах.

Освітня програма «Бізнес-економіка» готує професіоналів із сильним по-
кликанням зрозуміти, як працює бізнес, на основі кількісного аналізу та яким 
чином можливо розвивати бізнес на основі цієї здатності.

Ті, хто вирішить навчатися у галузі бізнес-економіки, поділяють підпри-
ємницький характер та практичний інтерес до бізнесу, а також мають покли-
кання до аналітичної діяльності та прикладних методів.

Бакалавр з бізнес-економіки має такі переваги перед іншими економічни-
ми спеціальностями:

1) має аналітичне бачення, що засноване на використанні кількісних ін-
струментів;

2) робить акцент на прийнятті рішень на основі кількісного аналізу;
3) має навичку розвитку застосування інструментів кількісного аналізу та 

розвитку бізнесу на їх основі.
По закінченню опанування освітньої програми з «Бізнес-економіки» в за-

кордонних університетах майбутній фахівець має можливість отримати ком-
петентності:

1) аналізувати середовище та обирати змінні, які впливають на об’єкт до-
слідження;

2) шукати бібліографічну, статистичну, документальну інформацію тощо, 
що стосується соціально-економічних питань, а також знаходити відповідну 
соціально-економічну інформацію в Інтернеті, отримувати її, фіксувати та 
класифікувати до основних програмних продуктів;

3) керувати базовими програмними пакетами, щоб мати змогу доставляти 
звіти, записи, реєструвати бази даних та виконувати описову статистику та 
аналіз висновків, крім підготовки професійних презентацій щодо них;

4) застосувати принципи та прийоми описової статистики та теорії ймо-
вірності до економічних проблем;

5) знати та аналізувати історичні економічні факти та думки, щоб зрозу-
міти змінні, які впливають на економіку, її вплив на організації, її зв’язок із 
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державною політикою в економічних питаннях з метою передбачення подій 
та проведення перспективних та планових ефективних заходів;

6) освоїти та застосувати знання з економетрики до проблем та економіч-
ного аналізу, щоб виявити взаємозв’язок між змінними та / або зробити про-
гнози;

7) застосовувати та інтерпретувати результати статистичного висновку 
з метою формування пропозицій щодо вирішення економічних проблем;

8) проводити аналіз у питаннях прогнозування та планування;
9) знати та інтерпретувати фінансову звітність, а також на її основі робити 

фінансові прогнози;
10) проводити економічний аналіз попиту та пропозиції на продукцію та 

послуги, а також аналіз внутрішнього функціонування приватної чи громад-
ської організації та середовища, в якому вона працює;

11) інтерпретувати та оцінювати макроекономічні аспекти, а також їх вплив 
на приватні та державні організації;

12) інтерпретувати та оцінювати світову економіку з метою пізнання та 
прогнозування її впливу на національну макро- та мікроекономіку;

13) знати та оцінювати інструменти міжнародної торгівлі, такі як тарифи 
чи договори, з метою пошуку конкурентних переваг для національних орга-
нізацій;

14) консультувати компанії щодо розробки та впровадження їх організа-
ційних структур, фінансових прогнозів та стратегій діяльності;

15) проводити дослідження ринку для установ та організацій;
16) аналізувати економічний вплив екологічних законів;
17) створювати нові інтелектуальні навички, які дозволять навчитися вчи-

тися та генерувати дослідження;
18) мати соціальну прихильність з організацією та власним навчанням, 

етичні цінності, чесність, толерантність та повагу;
19) розвивати підприємницьке ініціативне, креативне та інноваційне став-

лення;
20) мати здатність до лідерства, бути адаптованим до роботи в команді, 

в міждисциплінарних групах та вирішувати економічні проблеми у будь-якій 
організації.

Слід зазначити, що бакалавр із бізнес-економіки має можливість працю-
вати у сфері консалтингу, управління фінансами, логістики, планування, 
аналітики та оцінки світової торгівлі.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМ ОСВІТИ  
В УКРАЇНІ

Можайкіна Н. В.
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної  

теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова, 

Україна, м. Харків

Міністерство освіти і науки України, Міжнародна асоціація університетів 
і Європейський центр вищої освіти як підрозділ ЮНЕСКО, Рада Європи з ви-
роблення єдиних вимог до рівня освіти ведуть активну роботу, спрямовану 
на запровадження у закладах вищої освіти України Державних стандартів 
підготовки фахівців із вищою освітою.

Сьогодні реформаторський підхід до модернізації освіти в Україні перед-
бачає позбавлення від надлишкових знань і заміни їх на навички і знання, які 
приведуть індивіда до кар’єрного успіху. Виділяється кілька безперечно дуже 
важливих напрямів розвитку освіти: спрямованість на забезпечення еконо-
мічної інфраструктури виробництва підготовленими кадрами, фінансове за-
безпечення і самозабезпечення освіти, його вписування в умови ринкової 
економіки, інформатизація, оптимізація структури. 

На жаль, зміна парадигми освіти розширила «спектр невизначеностей», 
тому що цілі споживачів послуг закладів системи вищої освіти різні. Основні 
тенденції розвитку вищої освіти можна розглянути через співвідношення 
таких пар характеристик: масовість – елітарність; орієнтація на бюджет – орі-
єнтація на приватні інвестиції; підготовка кадрів («виробництво продукту») – 
надання освітніх послуг; традиційна – інноваційна форма навчання; орієнта-
ція на форму – на зміст освітнього процесу; вузька спеціалізація – універсаль-
ність освітніх програм; надання конкретних знань і навичок – загальних на-
вичок роботи з інформацією й придбання необхідних умінь. При цьому 
кожна з даних пар характеристик також може розглядатися як елемент стра-
тегії конкретної освітньої установи.

На наш погляд, до негативних сторін реформ, які проводяться в системі 
освіти, слід перш за все віднести їх безсистемність, неопрацьованість стра-
тегічних орієнтирів і можливих наслідків, непродуманість заходів, що можуть 
призвести до порушень наступності культурно-історичних традицій розвитку. 
Це багато в чому пояснюється тим, що до останнього часу документи реформ 
готувалися без участі педагогічної громадськості та науковців, без апробації, 
обговорення та експериментальної перевірки передбачуваних заходів.
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У системі ключових понять «стратегія – політика – тактика проведення 
реформ» виявляється порушення ієрархічних зв’язків. Усім, хто пов’язаний із 
визначенням політики розвитку освіти, з удосконаленням освітньої системи, 
потрібно перш за все усвідомити становище, в якому перебуває сучасна освіта, 
зрозуміти і реалізувати стратегічні орієнтири розвитку і ретельно прорахувати 
наслідки прийнятих рішень. Треба навчитися вивіряти передбачувані кроки на 
багато ходів уперед, зокрема, зважити, оцінити співвідношення вигоди сього-
часної економії на освіті та ймовірні втрати, як правило, досить віддалених 
позитивних особистісних, соціальних і фінансово-економічних ефектів.

Особистісний ефект пов’язаний із розвитком здібностей, креативності, гро-
мадянськості, духовно-моральних та багатьох інших якостей особистості, її ін-
дивідуальної своєрідності. Соціальний – виражений у формуванні колективізму, 
комунікативності, соціальної активності, адаптивності, готовності до життєвого 
самовизначення, сприяння соціальному, культурному і технічному прогресу. 
Економічний – полягає у підвищенні продуктивності праці, якості духовних 
і матеріальних продуктів діяльності людей, які отримали повноцінну освіту.

Реалізація програми вдосконалення освіти вимагає негайного вирішення 
низки невідкладних організаційних моментів, серед яких найважливішими 
є такі. Використовуючи соціально-економічні прогнози і програмні установки, 
треба розробити випереджальну стратегію розвитку освіти, забезпечивши, 
таким чином, гармонізацію соціальної стратегії, освітньої політики та практи-
ки модернізації освіти. Необхідно затвердити справжнє розуміння цілей і ре-
зультатів освіти не як набуття знань та вмінь (це важливий елемент, освіти, його 
каркас, що несе основа, але зовсім не його результат, не його основний продукт).

Виділяють чотири основні цілі та відповідні результату (продукту) освіти, 
які одночасно можуть служити критеріями моніторингу його якості і забез-
печити в перспективі перехід до випереджаючої освіти: розвиток особистісних 
якостей людини, в тому числі творчих здібностей, моральних і громадянських 
якостей, соціальної відповідальності та активності (особистісно-розвивальний 
критерій); формування майбутнього соціуму, толерантних відносин між людь-
ми і соціальними групами, здібностей до спілкування і колективної дії, слу-
жінню людям і суспільству (соціально-розвивальний критерій); формування 
«людського капіталу», економічної активності учасників відтворення, готов-
ності до високопродуктивної праці в сучасній системі виробництва (економіч-
ний критерій); збереження і розвиток культури як змістовної засади утворен-
ня і відтворення «людини культури» шляхом занурення учнів не тільки в на-
уку і технологію, але і в культуру в цілому. При цьому абсолютно обов’язково 
посилити предмети, що формують творче універсальне мислення, що вбирають 
кращі риси гуманітарного та природничо-наукового стилів мислення. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС-ЭКОНОМИКА» 
(«BUSINESS ECONOMICS»): ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ

Круглый стол в редакции сборника научных трудов «Экономическая теория  
и право» по вопросам подготовки специалистов по образовательной программе 

«Бизнес-экономика» в университетах Украины, 4 февраля 2020 г.
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Участники «круглого стола» обсудили актуальные проблемы и обобщили опыт подго-
товки специалистов по образовательным программам «Бизнес-экономика» («Business 
Economics») в украинских и зарубежных университетах. Особое внимание было уделено 
современным тенденциям развития университетской специальности «Экономика».

Ключевые слова: университет, образовательная программа, бизнес-экономика.

THE CONCEPTION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM  
“BUSINESS ECONOMICS”: EXPERIENCE OF FOREIGN UNIVERSITIES AND THE 

IMPLEMENTATION  
OF THIS EXPERIENCE IN UKRAINE

The Roundtable Discussion at the Editorial Office of the Collection  
of Scientific Papers “Economic Theory and Law” on Training Specialists  

According to the Educational Program “Business Economics”  
at Universities of Ukraine,  

4 February 2020

The roundtable was attended by members of the editorial board of the collection of scientific 
papers “Economic Theory and Law”, scientists and teachers of Ivan Franko National University of 
Lviv, Yaroslav Mudryi National Law University, V. N. Karazin Kharkiv National University, 
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv Educational and Scientific 
Institute of SHEI “Banking University”, as well as the Centre for Economic Policy Studies of the 
Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy of Public 
Administration under the President of Ukraine (Kyiv).

The participants of the roundtable discussed the actual problems of training specialists according 
to the educational program “Business Economics” at their universities, analyzed the preconditions 
of designing the programs “Business Economics” in the light of modern challenges, and summarized 
the experience of teaching the subjects of the cycle “Business Economics” in Ukrainian and foreign 
universities. Particular attention was paid to current trends in the development of the university 
specialty “Economics”.
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