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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження зумовлено тим, що процеси глобалізації 

економіки, ринку праці, науки, освіти в сучасному суспільстві актуалізують 
проблему підготовки і формування конкурентоспроможного фахівця, здатного 
постійно адаптуватися до радикальних змін у професії і залишатися затребуваним 
на ринку праці на довгі роки. Особливої значущості означена проблема набуває в 
аспекті підготовки фахівців для муніципальної економіки як базової галузі 
суспільного добробуту країни. Питання підготовки конкурентоспроможного 
фахівця взагалі і конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 
зокрема мають розглядатися в декількох аспектах. По-перше, з погляду 
необхідності дотримання принципів демократії в розбудові економіки країни, 
основою чого має стати ідея вільної конкуренції. Усвідомлення державою 
важливості вирішення питання конкурентоспроможності майбутніх фахівців уже 
відбито в новій Концепції вищої освіти та законодавчих документах, зокрема в 
Законі України ,,Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в 
Україні, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
та ін. 

По-друге, потреба формування конкурентоспроможності випускників 
закладів вищої освіти є одним із завдань імплементації Болонського процесу, 
який Україна зобов’язалася виконувати для реформування системи вищої освіти 
відповідно до європейських стандартів і рекомендацій та інтеграції до 
Європейського простору вищої освіти. Такий аспект логічно продовжено й 
деталізовано в завданнях, які ставляться перед українськими університетами і 
виявляються в перегляді й корегуванні навчальних програм і планів на предмет їх 
гнучкості й відповідності потребам часу й суспільства та європейським 
рекомендаціям реформування вищої освіти. Показник працевлаштування 
випускників є обов’язковим елементом глобальних рейтингів для закладів вищої 
освіти (ЗВО), оскільки засвідчує якість наданої освіти і стає чітким орієнтиром 
для абітурієнтів під час визначення місця навчання. Обов’язковою умовою 
формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця у ЗВО стає 
підвищення практичної спрямованості навчальної підготовки, організації 
співпраці з працедавцями, створення на базі ЗВО бізнес-центрів, бізнес-
інкубаторів, центрів допомоги у працевлаштуванні та плануванні кар’єри для 
студентів та молодих фахівців тощо. Оскільки провідні університети світу вже 
мають подібний досвід, доречним і актуальним є його вивчення для подальшого 
втілення в українських закладах вищої освіти, зокрема економічного 
спрямування. 

Зацікавленою стороною у формуванні конкурентоспроможного фахівця є 
сучасний працедавець, який прагне отримати працівника, що не лише володіє 
необхідними професійними компетентностями, соціально значущими 
особистісними якостями, але й здатний адекватно та динамічно реагувати на 
постійні зміни в економіці й на ринку праці, що в цілому позначається як на рівні 
його особистої професійної майстерності, так і на розвитку підприємства та 
економіки взагалі. Отже, формування майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця є актуальною соціально-педагогічною проблемою, розв’язання якої 
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потребує вирішення конкретних питань щодо професійної спрямованості 
навчання, неперервного самовдосконалення фахівців, планування ними 
індивідуальної кар’єрної траєкторії, професійної рефлексії, створення 
ефективного й комфортного професійного середовища, навчання впродовж 
життя. 

Проблему конкурентоспроможності в науковій літературі зарубіжні та 
вітчизняні автори досліджували з різних поглядів. Так, в економічних науках 
конкурентоспроможність розуміють як рівень переваги або відставання товару, 
послуги, суб’єкта ринкових відносин на ринку порівняно з наявними там 
аналогічними товарами, послугами, об’єктами (Є. Гісматулліна, Т. Кутейницина); 
теорія менеджменту звертає увагу на проблему конкурентоспроможності 
персоналу (І. Ансофф, А. Вайсманн, М. Мескон, Дж. Пфеффер). З погляду 
психології розвитку особистості досліджуване поняття розглядають у межах 
концепції самоефективності особистості (А. Бандура), її спрямованості на успіх 
(Дж. Грейсон), психосоціального розвитку людини (Е. Еріксон, Р. Мартенс, 
Г. Олпорт), аналізу соціальних стереотипів (А. Шмельов, Д. Котикова). 

Переосмислення наслідків негативізму суспільної думки щодо 
конкурентних відносин на ринку праці в радянській спадщині (М. Семикіна), 
наслідків ринкових реформ 90-х років ХХ століття стало поштовхом до 
виокремлення нового завдання у формуванні особистості фахівця – його 
конкурентоспроможності на ринку праці. В аспекті аналізу сучасного ринку праці 
доцільність формування конкурентоспроможного фахівця зумовлено нагальними 
проблемами його працевлаштування та ліквідування безробіття. Науковці 
(Л. Ємельянова, Н. Скрипник, В. Соченко та ін.) звертають увагу на віковий 
потенціал незайнятого населення, серед яких 30 % становлять молоді люди у віці 
до 35 років, що свідчить про незатребуваність молодих фахівців за умов 
сучасного ринку праці, тобто їхню конкурентну неспроможність. Причиною 
такого стану визначено низький рівень сформованості у випускників вітчизняних 
закладів вищої освіти фахових компетентностей. За традицією, посідаючи 
передові позиції у сфері теоретичної підготовки, молоді українські фахівці 
відстають за такими критеріями, як самореалізація й застосування знань на 
практиці. Крім того, невміння ,,продати себе” й реалізувати на практиці набуті 
знання стає каменем спотикання під час їхньої інтеграції в нове середовище, 
започаткування власної справи. Нагальність вирішення проблеми формування 
конкурентоспроможності фахівця підтверджено ще й тим фактом, що названа 
якість впливає на конкурентоспроможність економіки й соціальну стабільність у 
суспільстві в цілому, а отже, від конкурентоспроможності фахівця залежить 
соціально-економічний розвиток держави. 

Проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця набуває особливої 
актуальності щодо працівників галузі муніципальної економіки, оскільки в 
ситуації економічної нестабільності, коли наявне спадання виробництва та 
зникнення багатьох спеціальностей, зростає роль професій економічного 
профілю, представники яких здатні здійснювати ефективну фахову діяльність та 
забезпечувати не лише функціонування муніципальних підприємств, організацій, 
виробництв, але й їхню конкурентоспроможність. Науковці наголошують на 
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залежності конкурентоспроможності підприємств від конкурентоспроможності 
персоналу, який має бути здатним до інтелектуально-професійного розвитку, 
розроблення й упровадження інновацій на рівні світових стандартів, створення 
конкурентоспроможної продукції. Відзначено, що дослідники досить активно 
вивчають різні аспекти формування конкурентоспроможності організацій, 
підприємств, установ, товарів, послуг тощо (А. Желєзняк, Т. Загорна, І. Кирчата, 
О. Коковіхіна, І. Надточій, Т. Савчук-Поліщук, М. Янковський та ін.), тоді як 
проблемі формування конкурентоспроможного фахівця-економіста, здатного 
забезпечити цю конкурентоспроможність, присвячено значно меншу частку 
наукових праць (І. Волеваха, М. Семикіна, І. Цветкова). 

Отже, аналіз теоретичних і практичних здобутків учених, виявлення 
тенденцій розвитку вищої школи, дали змогу виявити суперечності стосовно 
досліджуваної проблеми: 

1) на рівні концептуалізації освітньої діяльності: 
 між процесами інтеграції України до світового освітнього простору, 

стрімкого зростання вимог до конкурентоспроможності фахівця та відсутністю 
концептуальних положень формування конкурентоспроможності як необхідної 
професійної якості майбутнього фахівця у професійних галузевих стандартах 
освіти України; 

 між частковою розробленістю теоретичних положень 
конкурентоспроможності підприємства (організації) і особистості фахівця в 
цілому на ринку праці та недостатнім методологічним і науково-теоретичним 
обґрунтуванням процесу формування конкурентоспроможного фахівця 
економічного профілю; 

2) на рівні визначення цілей формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

 між об’єктивною потребою суспільства в підготовці нової генерації 
конкурентоспроможних фахівців муніципальної економіки та неготовністю 
фахівців означеної спеціальності до діяльності за умов конкурентної боротьби, 
їхньою нездатністю забезпечити собі стійке становище на ринку праці. 

3) на рівні визначення змісту й технологій професійної підготовки 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

 між необхідністю цілеспрямованого формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в процесі його 
професійної підготовки в технічному закладі вищої освіти та відсутністю цілісної 
обґрунтованої науково-методичної системи, що забезпечує цей процес. 

 
Усунення цих суперечностей потребує теоретико-методичного 

обґрунтування проблеми професійної підготовки майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, розроблення й 
експериментальної перевірки науково-методичної системи формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 
технічному закладі вищої освіти. Отже, актуальність проблеми, необхідність 
усунення суперечностей, недостатній рівень теоретичного вивчення й практичної 
розробленості зазначеної проблеми зумовили вибір теми дисертації                  
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,,Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному 
університеті”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з темою наукового дослідження кафедри початкової і 
професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди ,,Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів” 
(номер державної реєстрації 0111U008876) та науково-дослідною роботою 
Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова ,,Професійна підготовка майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця економічної галузі в технічному університеті” (номер державної 
реєстрації 0119U002455). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 4 від 10.11.2014) 
та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 
23.12.2014). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівця муніципальної 
економіки у технічному закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – науково-методична система формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 
процесі професійної підготовки в технічному закладі вищої освіти. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 
експериментально перевірити науково-методичну систему формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 
технічному закладі вищої освіти. 

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати завдання: 
1. Виявити ступінь розробленості проблеми професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця у філософському, соціальному, психологічному 
й педагогічному аспектах у вітчизняному та зарубіжному науковому досвіді. 

2. Визначити методологічні основи дослідження конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

3. Виявити особливості професійної підготовки фахівця муніципальної 
економіки в національних і зарубіжних технічних закладах вищої освіти. 

4. Визначити сутність і структурні компоненти конкурентоспроможності 
фахівця муніципальної економіки та розробити модель особистості майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки.  

5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити науково-
методичну систему формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки в технічному закладі вищої освіти.  

6. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

7. Розробити організаційно-методичне забезпечення процесу формування 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 



5 

 

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що підготовка 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 
технічному закладі вищої освіти можлива завдяки реалізації теоретично 
обґрунтованої науково-методичної системи, що сприятиме формуванню його 
конкурентоспроможності, тобто здатності забезпечити собі стійке становище на 
ринку праці, готовності здійснювати ефективну професійну діяльність за умов 
конкурентної боротьби на основі набутих компетентностей, професійно та 
соціально значущих особистісних якостей, що відповідають вимогам сучасного 
ринку праці, і постійно самовдосконалюватися. 

Провідна ідея ґрунтується на припущеннях, за якими успішність 
формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 
економіки залежить від: а) урахування особливостей підготовки майбутніх 
фахівців муніципальної економіки; б) розуміння конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця як сукупності потребово-мотиваційного, когнітивно-
операційного, рефлексивно-оцінного компонентів, формування яких відбувається 
в освітньому середовищі закладу вищої освіти; в) технологічного забезпечення 
реалізації науково-методичної системи формування конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки на засадах уведення модульної 
(поступове додавання спеціальних тем, модулів до навчальних дисциплін 
протягом усього процесу навчання) і доповнювальної (діяльність поза межами 
навчальних занять) моделей актуалізації в освітньому процесі інформації про 
конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

Концепція дослідження полягає в реформуванні змісту професійної 
підготовки майбутнього фахівця муніципальної економіки, що зумовлено 
процесами глобалізації економіки, ринку праці й освіти в сучасному суспільстві, 
шляхом формування й розвитку якостей, що надають можливість фахівцю 
постійно адаптуватися до радикальних змін у професії та набувати шансів 
ефективного працевлаштування. Підготовка такого фахівця потребує вирішення 
питання щодо формування його конкурентоспроможності як інтегральної 
комплексної системної характеристики особистості, поєднання якостей і 
компетентностей, що дають змогу фахівцю ефективно здійснювати професійну 
діяльність за умов конкурентної боротьби, динамічно реагувати на зміни в 
професійному середовищі, досягати найкращого результату діяльності, 
підвищувати рейтинг і професійну затребуваність на ринку праці, набувати 
високого професійного статусу. 

Формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця ґрунтується на 
взаємодії методологічного, теоретичного й технологічного концептів. 

Методологічний концепт містить філософські й психолого-педагогічні 
положення теорії наукового пізнання про сутність людини як суб’єкта соціальної 
дії та її суб’єктного потенціалу з урахуванням змінювання комунікативної 
ситуації, активну роль особистості в перетворенні дійсності, удосконалення 
особистості та її діяльності, а також ідею агональності (змагальності); відображає 
ті підходи загальнонаукової та конкретно-наукової методології, взаємозв’язок і 
взаємодія яких найбільше сприяють вирішенню проблеми формування 
конкурентоспроможності особистості (і, зокрема, майбутнього фахівця), а саме: 
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- системний – як процес кількісних і якісних змін особистості в потребово-
мотиваційному, когнітивно-операційному, рефлексивно-оцінному компонентах, 
які визначають системну характеристику фахівця; 

- синергетичний, у межах якого конкурентоспроможного фахівця 
розглядають як професіонала, здатного оцінити майбутнє у варіантах 
самореалізації, розв’язувати  проблему в ситуаціях вибору, здійснювати 
цілепокладання й моделювання майбутнього; 

- компетентнісно-середовищний, що забезпечує своєрідний зв’язок освіти 
й ринку праці, який виявляється в унормуванні освітнього процесу в закладі 
вищої освіти та в урахуванні вимог зовнішнього середовища як чинника 
формування необхідного набору компетентностей майбутнього фахівця, що 
відображають його конкурентоспроможність;  

- особистісно-діяльнісний, у межах якого конкурентоспроможність 
досліджують як утворення, що виявляється в досягненні суб’єктом найкращого 
результату діяльності за умов конкуренції. Особливого значення набуває 
прагматичний компонент цього підходу, який відображає необхідність посиленої 
мотивації, адаптування до постійних змін, спрямованості на успіх, формування 
успішної моделі поведінки під час створення професійної кар’єри, визначення 
мети й засобів її реалізації тощо; 

- акмеологічний, з позицій якого конкурентоспроможного фахівця 
розглядають як такого, що досяг рівня акме – максимального поєднання якостей, 
необхідних для успіху за умов конкурентної трудової діяльності; 

- аксіологічний, у межах якого характер самозмінювання особистості 
фахівця як вимоги до його конкурентоспроможності виявляється у формуванні 
системи цінностей, насамперед цінностей власного потенціалу; 

- соціокультурний, у межах якого динаміку розвитку особистості 
конкурентоспроможного фахівця вивчають на тлі культурно-освітнього 
середовища суспільства. 

Теоретичний концепт визначає систему основних філософських, 
соціологічних, психолого-педагогічних ідей, концепцій, вихідних категорій, 
основних понять, що виявляють сутність досліджуваної проблеми, серед яких: 

- ідеї про суспільно-соціальний характер педагогічної діяльності 
(Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Романовська); 

- науково-теоретичні підходи до підготовки студентів у закладах вищої 
освіти на основі ідеї набуття конкурентоспроможності, подані в концепціях: 
проекту Тюнінг як процесу розроблення принципових підходів до створення, 
удосконалення, упровадження та оцінювання якості програм вищої освіти 
(Ю. Рашкевич, Ю. Татур); студентоцентрованої освіти (Г. Дмитренко, 
Т. Міщенко, Т. Ріктор, А. Сбруєва, С. Сергєєв, Н. Стаднік, Г. Хоружий); 
мобільного навчання (Л. Вороновська, О. Кохановська, Л. Сушенцева); 
кар’єрного коучингу (С. Бреннан, Є. Неборський, К. Шилі); компетентнісної 
освіти (А. Андреєв, Н. Бібік, Е. Зеєр); розвитку економічної та професійно-
технічної освіти в Україні (Н. Кононец, М. Левочко, Є. Неборський, О. Овчарук, 
О. Пометун); дослідження процесу формування й розвитку майбутніх 
конкурентоспроможних фахівців різних галузей (І. Бєлих, Л. Бодьян, Т. Ващило, 
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Е. Гісматулліна, Ю. Дмитрієва, Ю. Завалевський, Н. Корнейченко, Д. Котикова, 
Д. Мустафіна, В. Оганесов, П. Осипов, О. Потапова, О. Романовська, 
М. Шилова); 

- теоретичні дослідження стосовно природи конкуренції та 
конкурентоспроможності особистості в професійній реалізації: 
конкурентоспроможності як соціально-економічної категорії (В. Андреєв, 
І. Ансофф, М. Архипенко, Н. Глевацька, Л. Ємельянова, А. Желєзняк, 
А. Плугарева, М. Семикіна, Ф. Тухтаров, О. Філь, С. Хазова); природи лідерства 
та успішності особистості (І. Бех, Л. Грень, В. Михайличенко, О. Романовський); 
природи конкурентоспроможності фахівця (Р. Ахметін, В. Бикова, В. Виненко, 
О. Кусакіна, Л. Митіна, Л. Рахуба, А. Скокло); конкурентоспроможності кадрів в 
економічній системі підприємства (І. Зінов’єв, О. Перевозова, М. Портер, 
О. Трохимець, Р. Фатхутдінов, А. Шмельов, М. Янковський). 

Технологічний концепт полягає в розробленні та впровадженні науково-
методичної системи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки в технічному закладі вищої освіти: підготовці 
комплексу авторських засобів формування структурних компонентів цього 
утворення, у дотриманні етапів реалізації експериментальної системи, 
розробленні системи критеріїв і показників оцінювання, у спрямуванні всього 
процесу експериментального навчання на його кінцевий результат – сформовану 
конкурентоспроможність майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

Під час розв’язання зазначених завдань використано такі методи 
дослідження: 

1) теоретичні – аналіз, порівняння, узагальнення й систематизація поглядів 
учених на різноаспектні проблеми формування конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки, вивчення науково-методичної 
літератури, аналіз нормативних документів щодо організації освітнього процесу в 
закладах вищої освіти, вивчення теоретичних здобутків та досвіду вітчизняних і 
зарубіжних університетів у підготовці конкурентоспроможного фахівця; 

2) емпіричні – спостереження за навчально-практичною діяльністю 
студентів, анкетування, тестування, інтерв’ю, бесіди, дискусії, аналіз продуктів 
квазіпрофесійної та професійної діяльності з метою визначення рівня 
сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 
економіки, ранжування, методи рейтингу та самооцінювання результатів їхньої 
навчально-практичної діяльності, педагогічний експеримент із метою виявлення 
ефективності науково-методичної системи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки; 

3) методи математичної статистики – статистичне оброблення 
відомостей, графічне відображення результатів діяльності щодо досліджуваної 
проблеми для кількісного та якісного аналізу результатів експериментальної 
роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
уперше: 
- теоретично обґрунтовано науково-методичну систему формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки (із 
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наданням мети, завдань, принципів, методологічних підходів, структурних 
компонентів, етапів реалізації, методів, організаційних форм, критеріїв 
сформованості, рівнів оцінювання й результату), що передбачає сформованість 
компонентів: потребово-мотиваційного (мотивація щодо професійної реалізації, 
спрямованість на досягнення, успіх та розвиток кар’єри, адекватний рівень 
прагнень), когнітивно-операційного (професійно значущі, соціально значущі та 
особистісні якості; професійна компетентність, професійна мобільність та 
активність у професійному самовиявленні) і рефлексивно-оцінного (рефлексія 
якості процесу й результату професійної діяльності з позицій вимог ринку; 
самооцінювання, самоконтроль, самоаналіз власного професійного потенціалу, 
управління саморозвитком і професійним зростанням, усвідомлення й 
оцінювання рівня своєї конкурентоспроможності, а також причин, що гальмують 
її розвиток); схарактеризовано етапи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному закладі 
вищої освіти: пропедевтичний, діагностичний, змістово-діяльнісний, 
результативний;  

- розроблено модель особистості конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки, ядром якої є професійна компетентність, спрямованість, 
мобільність, майстерність, що набуваються завдяки сформованості професійно та 
соціально значущих особистісних якостей; 

- визначено специфічні принципи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: прагматичність 
навчання; інтегрованість; гармонійне поєднання (стимулювання) когнітивної, 
афективної та психомоторної сфер особистості; комплементарність впливу 
навчального й соціально-професійного середовища на розвиток особистості; 
кооперація й динамізм навчання; 

уточнено: 
- сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки як інтегральної комплексної системної характеристики особистості 
майбутнього фахівця як єдності професійно та соціально значущих особистісних 
якостей, що становить сформованість його професійної спрямованості, 
компетентності, мобільності, майстерності, підвищує рейтинг і професійну 
затребуваність (щодо вимог працедавців серед інших учасників конкуренції) на 
ринку праці та в цілому позначається на професійному статусі; 

- критеріальну базу сформованості майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки, яка містить такі критерії: мотиваційний, 
когнітивно-діяльнісний, особистісний, рефлексивно-оцінний, а також на рівні 
(високий, середній та низький); 

- організаційні форми здійснення впливу на майбутнього фахівця 
муніципальної економіки з метою формування його конкурентоспроможності: 
традиційні, спеціальні академічні, спеціальні соціально-професійні; 

подальшого розвитку набули технології, які забезпечують формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 
цільового проєктування професійної реалізації; активізації мотиваційного 
потенціалу особистості; модульної (додавання спеціальних тем, модулів до 
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навчальних дисциплін) та доповнювальної (діяльність поза межами навчальних 
занять) моделі введення в освітній процес інформації про 
конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: 
- можливості застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти, що 

здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців економічної та інших 
галузей, теоретично обґрунтованої та експериментально реалізованої науково-
методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки; 

- оновленні форм і методів професійної підготовки майбутніх конкуренто-
спроможних фахівців в академічному середовищі та позанавчальній діяльності 
закладів вищої освіти; 

- удосконаленні системи та форм діяльності сучасних центрів закладів 
вищої освіти, зокрема, центрів кар’єрного розвитку, які сприяють здійсненню 
концепції щодо забезпечення індивідуальної траєкторії навчання й отримання 
додаткових компетентностей та навичок майбутніх фахівців, забезпеченню 
зв’язку з працедавцями. 

 Матеріали дисертації, монографії, навчально-методичних посібників, 
навчально-методичних комплексів можна використовувати в системі професійної 
підготовки фахівців муніципальної економіки та адаптувати для студентів різних 
профілів фахової підготовки. Теоретичні положення та результати експерименту, 
репрезентовані в дисертації, доцільно використовувати в системі післядипломної 
освіти, для написання студентами кваліфікаційних робіт, у процесі створення 
дистанційних курсів, курсів за вільним вибором, проведення професійних 
тренінгів та семінарів з розвитку лідерського потенціалу, кар’єрного коучингу, 
консультування, зокрема щодо проєктів академічної мобільності, конкурсної та 
волонтерської діяльності, виробничих практик, для модифікації організації 
освітнього процесу закладів вищої освіти та позанавчальної діяльності, курсів 
підвищення кваліфікації викладачів.  

 Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 
впроваджено в освітній процес Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова (довідка № 1300 від 28.05.2019), 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(довідка № 01/10-686 від 04.09.2019), Національного технічного університету 
,,Харківський політехнічний інститут” (довідка № 66-01-301/02 від 21.02.2019), 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (довідка               
№ 131/73 від 25.01.2019), Запорізького національного університету (довідка                 
№ 01.01-13/53 від 04.06.2019), Львівського національного університету імені 
І. Франка (довідка № 4169-Н від 05.11.2019), Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 0501-151 від 20.08.2019). 

Особистий внесок автора в працях, написаних у співавторстві, полягає в 
теоретичному обґрунтуванні проблеми, науковому опрацюванні результатів; 
розробленні концепції й теоретичному обґрунтуванні провідних ідей і положень 
досліджуваної проблеми; розкритті суті конкурентоспроможності фахівця 
муніципальної економіки, розробленні системи формування майбутнього 
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конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки та забезпеченні її 
реалізації [29, 34, 41. 42, 43], а також у розробленні науково-методичних 
матеріалів щодо формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки [45, 46].  

Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалися на 
конференціях різних рівнів:  

– Міжнародних: ,,Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи 
інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2014); ,,The Global English Teacher: Improving 
What Works and Fixing What Doesn’t” (Кіровоград, 2014); ,,TESOL-Ukraine: New 
Vistas of Research and Teaching” (Черкаси, 2015); ,,Europejska nauka XXI powieka” 
(Польша, Пшемишль, 2016); ,,Modern scientific researches and developments: 
theoretical value and practical results – 2016” (Словакія, Братислава, 2016); 
,,Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness” 
(Грузія Батумі, 2018); ,,Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage” 
(Румунія, Байа Маре, 2018); ,,Психологія та педагогіка: методика та проблеми 
практичного застосування” (Львів, 2018); ,,ELT in Ukraine” (Львів, 2018); 
,,Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities” 
(Литва, Каунас, 2019); ,,Thinking Globally – Teaching Locally” (Харків, 2019). 

– Всеукраїнських: ,,Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-
педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 2014); ,,Психолого-педагогічне 
забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та 
гуманітарного профілю” (Херсон, 2014); ,,Сучасні проблеми гуманітаристики: 
світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії” (Рівне, 2015); 
,,Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні 
перспективи” (Харків, 2016); ,,Сталий розвиток в умовах глобальних викликів” 
(Харків, 2017). 

Матеріали дослідження обговорювалися й отримали позитивну оцінку на 
засіданнях, теоретичних і методичних семінарах кафедр іноземної мови, мовної 
підготовки, педагогіки і психології Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова (2016–2018 рр.), початкової і 
професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди (2015–2019 рр.). 

Кандидатська дисертація на тему ,,Лінгвостилістичні особливості 
англійського політичного памфлету ХVІІІ століття як жанру тексту” на здобуття 
ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 ,,Германські 
мови” була захищена в спеціалізованій вченій раді К 113.14.01 у Київському 
державному педагогічному інституті іноземних мов у 1991 році. Матеріали 
кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження відображено в 46 друкованих працях 
(серед яких 39 – одноосібні), у тому числі: 1 монографія (одноосібно), 2 
навчальні посібники (1 – із грифом МОНУ), 21 стаття у наукових фахових 
виданнях України, 4 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 18 – у збірниках 
матеріалів наукових конференцій та інших наукових виданнях.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
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(820 найменувань, із них – 94 іноземними мовами), 22 додатків на 149 сторінках. 
Дисертація містить 17 таблиць і 17 рисунків. Загальний обсяг дисертації 
становить 703 сторінки, із них основного тексту – 420 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито ступінь її 
розробленості; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, сформульовано 
концепцію та провідну ідею, схарактеризовано методи дослідження; розкрито 
наукову новизну та практичне значення дослідження; указано зв’язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами; наведено відомості про апробацію й 
упровадження результатів наукової праці, інформацію про структуру й обсяг 
дисертації. 

У першому розділі – ,,Теоретико-методологічні засади проблеми 
конкурентоспроможності фахівця” – розглянуто конкурентоспроможність 
фахівця як наукову проблему, визначено методологічні підходи, взаємозв’язок і 
взаємодія яких найбільше сприяють вирішенню проблеми формування 
конкурентоспроможності особистості, а також особливості галузі муніципальної 
економіки як професійного середовища функціонування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця.  

Аналіз конкурентоспроможності особистості фахівця здійснювався з 
використанням численних наукових праць економістів, соціологів, філософів, 
управлінців (менеджерів), психологів з теорії конкуренції (В. Андрєєв, І. Ансофф, 
С. Борисенко, Н. Борисова, Дж. Грейсон, К. О’Делл, У. Джеймс, Дж. Дьюї, 
О. Душкіна, А. Желєзняк, В. Загвязінський, Т. Загорна, Е. Зеєр, Э. Іванченко, 
О. Коковіхіна, Н. Корнейченко, Д. Котикова, Т. Купріянова, Н. Кузьміна, 
Т. Кутейницина, І. Ладанов, Р. Мартенс, А. Маслоу, Н. Матяш, Л. Митіна, 
І. Надточій, Дж. Нейсбіт, В. Оганесов, Г. Олпорт, Т. Пронюшкіна, Т. Сливіна, 
Ж. Шуткіна, А. Флієр, С. Хазова, М. Янковський, A. Bandura, M. Meskon, 
M. Pfeffer, M. Porter, A. Weissmann ). 

На підставі аналізу педагогічної літератури (В. Бєлих, М. Гуревичов, 
М. Захарова, І. Карпачова, Д. Котикова, В. Мезінов, О. Пономарьов, С. Резник 
О. Романовський, Л. Семенова, М. Шилова) визначено, що особливостями 
конкурентоспроможності фахівця є активність життєвої позиції, 
самоефективність, спрямованість на успіх у діяльності, усвідомлення корисності 
власної діяльності та її суспільної затребуваності, самоповага та 
самоствердження, працелюбність, організованість, творче ставлення до справи, 
здатність до ризиків, незалежності, лідерства, прагнення неперервного 
саморозвитку, стресостійкість, мобільність. З’ясовано, що 
конкурентоспроможність особистості в межах її професійної діяльності слід 
доводити впродовж усього життя, а отже, актуальності набуває проблема 
професійного розвитку та самовдосконалення, спрямованість до чого 
здебільшого закладається в процесі опанування професією. 

В аспекті філософії сутність сучасних конкурентних відносин між людьми 
зумовлюється ідеєю агональності (змагальності), для розуміння концепції 
конкурентоспроможності фахівця актуальною є філософія американського 
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прагматизму. Зроблено висновок про те, що особистості властиве прагнення до 
розвитку, самоствердження, до пошуку себе й сенсу свого існування, власного 
місця у світі, тобто філософська ідея вдосконалення особистості та діяльності є 
основою понять ,,конкурентоспроможна особистість” у цілому й 
,,конкурентоспроможність фахівців муніципальної економіки” зокрема. 

Методологічними засадами дослідження питань конкурентоспроможності 
особистості визначено провідні положення системного, синергетичного, 
компетентнісно-середовищного, особистісно-діяльнісного (особливо його 
прагматичного компонента), акмеологічного, аксіологічного, соціокультурного 
наукових підходів, на основі яких стало можливим цілісно схарактеризувати 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця. Так, із позицій системного 
підходу стало можливим розглядати конкурентоспроможність майбутнього 
фахівця як системну характеристику його особистості, що має власну структуру, 
до складу якої входять певні компоненти. Процес професійної підготовки 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця розуміємо як педагогічну систему, 
особливість реалізації якої в аспекті підготовки фахівця муніципальної економіки 
зумовлено науково-методичним складником. У межах синергетичного підходу 
набуття майбутнім фахівцем конкурентоспроможності пов’язане із 
синергетичністю педагогічного процесу, у якому виразно виявляються взаємодії 
його суб’єктів, що характеризуються неврівноваженістю, нестабільністю й 
зумовлюються природним станом відкритих нелінійних систем із 
багатоваріантністю й невизначеністю шляхів їх розвитку залежно від 
множинності чинників та умов, що впливають на них. 

Синергію професійної підготовки сучасних конкурентоспроможних 
фахівців зумовлено кризовими станами взаємодії з потенційними працедавцями, 
вимоги яких постійно змінюються. Аналіз засад компетентнісно-середовищного 
підходу надав можливість установити зв’язок освітнього процесу закладу вищої 
освіти з вимогами зовнішнього середовища з метою вдосконалення професійної 
підготовки в напрямі формування в майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця необхідного набору компетентностей, що відображають його 
конкурентоспроможність, тобто виявив своєрідний зв’язок освіти й ринку праці. 
Оскільки діяльність є вирішальною умовою розвитку особистості, особистісно-
діяльнісний підхід надав змогу побачити необхідну цілісність у формуванні 
(вихованні) будь-якої якості особистості, у виборі та запровадженні технологій, 
форм, методів, засобів експериментальної роботи. Прагматичний компонент 
визначено як один з найважливіших в особистісно-діяльнісному підході під час 
вивчення конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 
економіки. Цей компонент ґрунтується на філософії прагматизму, яку в 
дисертації визначено як філософську основу концепції конкурентоспроможності 
на сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується динамізмом та 
інтенсифікацією комунікативних процесів, викликає необхідність посиленої 
мотивації, адаптування до постійних змін, спрямованості на успіх, формування 
успішної моделі поведінки у створенні професійної кар’єри, визначення мети й 
засобів її реалізації, а в цілому сприяє вдосконаленню особистості та її діяльності. 
Вибір акмеологічного підходу зумовлено гармонією між особистісно-
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професійним зростанням особистості та її соціальним статусом. Використання 
деяких положень аксіологічного підходу надало змогу розглядати професійну 
підготовку майбутнього конкурентоспроможного фахівця як процес формування 
системи його цінностей. Із позицій соціокультурного підходу виявлено якісну 
специфіку формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, а також 
загальні тенденції, особливості, динаміку розвитку його особистості на 
загальному тлі культурно-освітнього та соціального середовища.  

Під час аналізу особливостей галузі муніципальної економіки як 
професійного середовища функціонування майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця виявлено, що основними завданнями діяльності такого фахівця є 
створення та підтримка економічних відносин у територіальній громаді щодо 
врахування та задоволення потреб населення, та доведено, що успіх і 
результативність реформ указаної галузі повинні забезпечити інтелектуально 
освічені конкурентоспроможні фахівці, професійна діяльність яких сприятиме 
конкурентоспроможності всієї муніципальної економіки.  

У другому розділі – ,,Теоретичні основи професійної підготовки 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 
технічному закладі вищої освіти” – висвітлено основні характеристики 
підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 
економіки в закордонних і вітчизняних закладах вищої освіти (ЄПВО), зокрема 
технічних, що дало змогу виявити загальні тенденції у світовому просторі вищої 
освіти та безпосередньо визначити особливості професійної підготовки 
конкурентоспроможного фахівця, затребуваного на ринку праці, що нині є 
актуальним завданням для України. 

У результаті аналізу законодавчих актів і стандартів з’ясовано, що в основу 
реформування Європейського простору вищої освіти покладено цілі, принципи й 
інструменти Болонського процесу (від 1999 р.) та програми ERASMUS (від 
1997 р.). Підкреслено, що Європейські стандарти (концепція навчання впродовж 
життя; програми мобільності; загальноєвропейські аналітичні й дослідницькі 
проекти; рамка кваліфікацій ЄПВО; загальноєвропейські стандарти й 
рекомендації із забезпечення якості освіти; процедури визнання попереднього й 
неформального навчання; співпраця з працедавцями у створенні навчальних 
програм і сприянні працевлаштуванню випускників) стають основою концепції 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця на ринку праці в Україні. 

Унаслідок вивчення досвіду закордонних університетів установлено, що 
провідними характеристиками професійної підготовки майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця в зарубіжній практиці є: практична 
спрямованість освіти, тісна співпраця з працедавцями, професійними асоціаціями 
та радами випускників у підготовці та акредитації навчальних програм, створення 
спільних (дуальних) програм на замовлення компаній, організація практики на 
підприємствах й у фірмах-партнерах з подальшим працевлаштуванням; 
інтегрованість у глобальний ринок праці; інтернаціоналізація освіти, результатом 
якої є мобільність студентів і викладачів; неперервність процесу навчання, що 
реалізується через залучення студентів до участі в професійних, наукових і 
соціальних проектах; індивідуалізація навчання, тобто самостійність студентів у 



14 

 

пошуку форм і методів навчання, здійснення вибору за наявності різноманітних 
навчальних програм, що забезпечують можливість здійснення індивідуальної 
траєкторії навчання; розвиток особистості майбутнього фахівця через 
формування професійно та соціально значущих якостей під час роботи в бізнес - 
та соціальних проектах, розвиток ,,м’яких навичок” та саморефлексії; 
інноваційність засобів освіти; репрезентованість ЗВО в національних і 
міжнародних рейтингах як підтвердження високої якості професійної підготовки; 
гнучкий графік занять, що сприяє частковому працевлаштуванню, проходженню 
стажування й тренінгів; активне сприяння зміцненню навичок працездатності за 
допомогою роботи центрів кар’єри, консультантів, коучерів, які розробляють 
програми допомоги щодо планування й побудови професійної кар’єри, 
передбачають організацію зустрічей із працедавцями, складання резюме та 
розміщення його на спеціальних сайтах, знаходження місць праці, проходження 
інтерв’ю, участь у ярмарках вакансій, складання плану персонального розвитку. 

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду професійної підготовки 
конкурентоспроможних фахівців у галузі економіки (І. Зінов’єв, Є. Іванченко, 
Т. Колбіна, О. Кохановська, М. Левочко, Г. Матукова, О. Набока, Е. Неборський, 
О. Трохимець, S. Brennan, K. Sheely) дав змогу визначити основні завдання 
інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти, 
серед яких найголовнішими є зміщення акцентів від викладача до студента 
(студентоцентрованість навчання), індивідуальний підхід до кожного студента з 
урахуванням його особистісних якостей, набуття студентами необхідних 
професійних і загальних компетентностей, формування здатності до 
працевлаштування, орієнтування на практичні результати, формування 
критичного мислення, навчання впродовж усього життя. 

Детальний аналіз діяльності провідних класичних, технічних та 
економічних закладів вищої освіти України щодо формування майбутніх 
конкурентоспроможних фахівців, зокрема економістів, виявив тенденції щодо 
забезпечення студентоорієнтованого навчання, можливостей академічної та 
професійної мобільності для викладачів і студентів, допомоги студентам у 
кар’єрній та професійній орієнтації (робота центрів кар’єри, допомога в 
працевлаштуванні тощо), організації та залучення студентів до конкурсних 
професійних та соціальних заходів, надання можливостей розпочати власний 
бізнес шляхом створення бізнес-інкубаторів, організації стартапів тощо. У цілому 
зроблено висновок, що українські університети намагаються впроваджувати 
інноваційні підходи в навчальному процесі й науковій роботі, сприяти 
інтернаціоналізації навчання, здійснюють співпрацю із зарубіжними партнерами, 
світовою науковою спільнотою, беруть участь в освітніх і наукових програмах 
Європейського Союзу Темпус, Еразмус +, Горизонт 2020. Однак визначено, що 
формування конкурентоспроможного фахівця в закладах вищої освіти має більше 
спрямовуватися на практично орієнтовану професійну діяльність, тісний зв’язок з 
працедавцями у створенні спільних програм навчання, дуального навчання, 
створення системи виробничих практик, термінового та часткового 
працевлаштування студентів під час професійної підготовки в університеті. 
Незважаючи на намагання ЗВО надати студентам різноманітні можливості для 
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моніторингу вітчизняного та глобального ринку праці й подальшого успішного 
працевлаштування, така робота є вузькоспрямованою та несистемною: відсутні 
такі види діяльності, як кар’єрний коучинг, створення планів розвитку кар’єри, 
програм розвитку конкурентоспроможності, про які зазначалося під час аналізу 
закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних 
фахівців. 

У третьому розділі – ,,Науково-методична система формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки” – 
визначено особливості професійної підготовки майбутнього фахівця 
муніципальної економіки, зокрема формування його конкурентоспроможності; 
створено та описано модель конкурентоспроможного фахівця муніципальної 
економіки; визначено структурні компоненти досліджуваного поняття; 
розроблено науково-методичну систему формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки та схарактеризовано її 
компоненти. 

На основі аналізу Національної стратегії розвитку освіти, Концепції 
розвитку економічної освіти в Україні, освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та 
підприємництво, Стандарту вищої освіти для спеціальностей першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 ,,Соціальні та поведінкові 
науки” (спеціальність 051 ,,Економіка”), інших нормативних документів, а також 
діяльності технічних та економічних закладів вищої освіти України, що 
здійснюють підготовку студентів відповідного фаху, виокремлено й 
схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутнього фахівця 
муніципальної економіки, зокрема формування його конкурентоспроможності. 

Наголошено на основних завданнях діяльності фахівця муніципальної 
економіки – створення й підтримання економічних відносин у територіальній 
громаді задля задоволення потреб населення, що стали підґрунтям організації 
підготовки фахівців муніципальної економіки, у змісті якої актуалізовано 
потребу орієнтування на сучасні законодавчі документи та їх поточне 
коригування; вимоги до фахівців, подані у вакансіях на посади організацій 
територіальних громад і кандидатів на вакансії експертів з програм 
реформування муніципального сектору, що фінансуються міжнародними 
фондами; освітні стандарти щодо підготовки фахівців у галузі муніципальної 
економіки. 

У результаті аналізу здобутків широкого спектру наукових розвідок з 
особливостей професійної підготовки фахівців галузі муніципальної економіки, 
освітніх стандартів щодо підготовки фахівців у галузі економіки, освітньо-
професійних програм розроблено модель особистості майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. Установлено, що  
ядром  особистості конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, 
поданій у моделі, є професійна компетентність, спрямованість, мобільність, 
майстерність, що набуваються завдяки сформованості професійно значущих 
(умотивованість, професійна адаптивність, аналітичність, прогностичність, 
критичність, організованість) і соціально значущих (соціальна відповідальність та 
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адаптивність, комунікабельність (переконливість), креативність, лідерство) 
особистісних якостей. Результатом досягнення особистістю високого рівня 
конкурентоспроможності в професії можна вважати її затребуваність на ринку 
праці, рейтинг та професійний статус. 

У дослідженні визначено структурні компоненти конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки (потребово-мотиваційний, 
когнітивно-операційний, оцінно-результативний) та надано детальну 
характеристику їх змісту.  

Потребово-мотиваційний компонент конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки визначається мотивацією 
студентів щодо професійної діяльності, зокрема зі спрямованістю на досягнення, 
успіх та розвиток кар’єри, адекватним рівнем домагань; забезпечує потребу в 
саморегуляції поведінки та діяльності. Потреба в самоствердженні та 
самовираженні зумовлюється усвідомленням необхідності саморозвитку й 
оволодіння професією, а також неперервного професійного самовдосконалення, 
підвищення професіоналізму. 

Цінності та сенс професійної діяльності відображають інтерес і професійну 
спрямованість, що виявляється на етапі професійної підготовки у засвоєнні знань, 
умінь, навичок професійної діяльності, позитивній настанові на різноманітні види 
соціально значущої активності.  

Когнітивно-операційний компонент містить професійно й соціально 
значущі особистісні якості; професійні знання, уміння й навички, що формують 
цілісність сприйняття професії; забезпечують прийняття ефективних рішень у 
професійній діяльності, визначають успішність конкурентоспроможної поведінки 
фахівця (знання основних категорій, принципів та закономірностей професійної 
діяльності, сутності професії тощо; пізнавальні, комунікативні, регулятивні та 
інші вміння й навички; уміння знаходити інформацію, що забезпечує прийняття 
ефективних рішень тощо); соціально-особистісні, економічні, організаційно-
управлінські, загальнонаукові, загальнопрофесійні, спеціальні компетентності. 
Зазначений компонент характеризується професійною спрямованістю, 
професійною, стратегічною, управлінською, функціональною, соціальною 
компетентностями й високою якістю професійної діяльності, відповідальністю за 
доручену справу, творчим підходом до справи, винахідливістю, оригінальністю; 
дотриманням трудової дисципліни, раціональним розподілом робочого часу. 
Когнітивно-операційний компонент передбачає професійну мобільність – 
здатність фахівця до ротації, його обізнаність щодо професійної діяльності в 
цілому, а також готовність здобувати нові знання, необхідні за умов мінливої 
реальності. Указаний компонент полягає в здійсненні конкурентоспроможними 
фахівцями професійної діяльності на основі знань і вмінь, здобутих ними в 
процесі навчання; дає їм змогу застосовувати на практиці методи активної 
соціально-психологічної взаємодії в процесі своєї професійної діяльності. 

Доведено, що рефлексивно-оцінний компонент відображає рефлексію якості 
процесу й результату професійної діяльності з позицій вимог ринку праці; 
здійснення майбутнім фахівцем самооцінювання, самоконтролю, самоаналізу, 
управління саморозвитком і професійним зростанням, саморегулювання 
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поведінки та діяльності; формування знань та вмінь самопізнання й 
самооцінювання свого професійного потенціалу, усвідомлення й оцінювання 
рівня своєї конкурентоспроможності, а також причин, що гальмують її розвиток.  

На підставі характеристики компонентів конкурентоспроможності та 
розробленої моделі особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
розроблено науково-методичну систему формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, яка є множиною 
взаємопов’язаних елементів (підсистем): концептуальної (мета, завдання, 
методологічні підходи та принципи), змістовної (структурні компоненти та 
провідна ідея), технологічної (етапи реалізації, організаційні форми, методи) та 
підсистеми якісних і кількісних параметрів (критерії оцінювання, рівні 
сформованості та результат). 

Концептуальна підсистема містить обґрунтовані в роботі мету 
досліджуваної системи (виявлення впливу обґрунтованої та експериментально 
реалізованої системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки в технічному закладі вищої освіти на ефективність 
формування його конкурентоспроможності); завдання (визначення 
методологічних основ дослідження майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки; виявлення особливостей професійної 
підготовки фахівця муніципальної економіки в технічних закладах вищої освіти; 
визначення суті та структурних компонентів конкурентоспроможності фахівця та 
розроблення моделі особистості конкурентоспроможного майбутнього фахівця 
муніципальної економіки; теоретичне обґрунтування та експериментальна 
перевірка науково-методичної системи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному закладі 
вищої освіти); методологічні підходи (системно-синергетичний, компетентнісно-
середовищний, особистісно-діяльнісний, акмеологічний, аксіологічний, 
соціокультурний) і принципи (прагматичність навчання; інтегрованість; 
гармонійне поєднання (стимулювання) когнітивної, афективної та психомоторної 
сфер особистості; комплементарність впливу навчального й соціально-
професійного середовища на розвиток особистості; принцип кооперації та 
динамізму навчання). 

Змістова підсистема науково-методичної системи формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки містить 
структурні компоненти конкурентоспроможності: потребово-мотиваційний 
(мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на досягнення, успіх і 
розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень); когнітивно-операційний 
(професійно значущі, соціально значущі особистісні якості; професійна 
компетентність, професійна мобільність та активність у професійному 
самовиявленні) і рефлексивно-оцінний (рефлексія якості процесу й результату 
професійної діяльності; самооцінювання, самоаналіз власного професійного 
потенціалу, управління саморозвитком і професійним зростанням, оцінювання 
рівня власної конкурентоспроможності та причин, що гальмують її розвиток); а 
також провідну ідею, яка полягає в тому, що формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному закладі 



18 

 

вищої освіти можливе завдяки реалізації теоретично обґрунтованої науково-
методичної системи, яка сприятиме формуванню його конкурентоспроможності.  

У межах технологічної підсистеми описано етапи реалізації науково-
методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 
муніципальної економіки та відповідний інструментарій (організаційні форми, 
методи), що сприяє цій реалізації. Виділено такі взаємопов’язані етапи: 
пропедевтичний, у межах якого має бути скоординована діяльність викладачів 
щодо процесу формування конкретного утворення, а також визначено 
навчальний курикулум, який надаватиме змогу організовувати педагогічний 
вплив на суб’єктів навчання; діагностичний, зорієнтований на дослідження рівня 
усвідомлення проблеми конкретними учасниками експерименту та початкового 
рівня сформованості компонентів досліджуваного утворення в студентів; 
змістово-діяльнісний, у межах якого відбувається формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки під час 
їхньої навчально-практичної діяльності; результативний, призначений з’ясувати 
якість проведеного експерименту після його завершення, що зумовлено потребою 
в репрезентуванні кількісних і якісних зрушень у сформованості 
конкурентоспроможності (за кожним критерієм) у студентів, залучених до 
експериментальної групи.  

Узагальнено організаційні форми науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, серед 
яких виокремлено традиційні (лекції, семінари, практичні та факультативні 
заняття, ознайомча, навчальна та виробнича практики), спеціальні академічні 
(проблемно-пошукові лекції, диспути, рольові та ділові ігри, тренінги, воркшопи, 
кейси, консультування з вибіркової частини курикулуму, тимчасове навчання в 
інших університетах країни та за кордоном згідно з програми академічної 
мобільності, участь у міжнародних професійних практиках, міжнародних 
професійних конференціях, тренінгах) і спеціальні соціально-професійні форми 
(кар’єрне консультування, консультування з підготовки документів для 
працевлаштування, підготовка та участь у тренувальних професійних співбесідах, 
участь у роботі Ярмарків вакансій і Днів кар’єри, тренінгах центру кар’єри, 
підготовка бізнес проєктів для бізнес-інкубатору, підготовка та участь у 
конкурсах соціальних проєктів, участь у роботі міжнародних професійних спілок, 
участь у співбесідах з працедавцями, часткова зайнятість в органах місцевого 
самоврядування та інших організаціях, тимчасова зайнятість у міжнародних 
професійних установах). 

Із метою виявлення динаміки сформованості конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки до розробленої системи додано 
підсистему якісних і кількісних параметрів, що передбачає комплекс процедур із 
визначення критеріїв з відповідними показниками для оцінювання 
конкурентоспроможності, а саме: мотиваційного (показники: мотивація 
професійного навчання, мотивація на успіх / невдачу та потребу в досягненнях), 
когнітивно-діяльнісного (показники: сформованість фахових компетентностей, 
іншомовної компетентності, здатність до адаптації); особистісного (показники: 
здатність до творчості, самостійність, уміння йти на ризик, комунікабельність), 
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рефлексивно-оцінного (показник: рефлексивність); а також визначення рівнів 
сформованості конкурентоспроможності: (високий, середній і низький). 
Результатом упровадження науково-методичної системи є сформованість 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Середовищем реалізації науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки визначено 
навчально-виховне середовище закладу вищої освіти та елементи професійного 
середовища, в умовах якого студенти мають можливість залучатися до 
професійного самовиявлення. Зроблено припущення, що, активізуючи 
конкурентоспроможність студентів у межах університетського середовища, ми 
запускаємо механізм саморозвитку їх конкурентоспроможності в межах 
потенційного фахового середовища. Отже, акме результатів впливу системи 
формування конкурентоспроможності можна очікувати не лише від її реалізації в 
межах університету, а й передусім від самовиявлення конкурентоспроможної 
особистості як конкурентоспроможного фахівця в професійному середовищі. 
Тому реалізацію такої системи в межах підготовки фахівців, зокрема 
муніципальної економіки, можна розглядати як етап формування 
конкурентоспроможності як особистісно-професійного утворення.  

Визначено, що потребово-мотиваційний і рефлексивно-оцінний 
компоненти конкурентоспроможності можуть бути сформовані упродовж 
повного циклу реалізації зазначеної науково-методичної системи, тоді як 
когнітивно-операційний компонент потребує технологічного підходу до його 
формування, що пов’язано із поступовістю введення до програми підготовки 
майбутніх фахівців навчальних дисциплін, зміст яких має бути скорегованим 
відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності: формування 
системи знань про конкурентоспроможність та комунікативних умінь (1-й курс); 
формування загальнопрофесійних та фахових компетентностей (2-й курс); 
актуалізація загальнопрофесійних та фахових компетентностей (3-й курс); 
формування умінь командної діяльності (4-й курс). 

Актуалізовано увагу на тому, що потребово-мотиваційний і рефлексивно-
оцінний компоненти конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципаль-
ної економіки не можуть розглядатись ізольовано від процесу формування 
когнітивної та діяльнісної сфери особистості у зв’язку з тим, що рівень і зміст 
мотивації та рефлексії змінюються відповідно до особливостей індивідуальної 
спрямованості й зацікавленості цією діяльністю конкретного фахівця. 

Уявлення про зміст, компоненти та зв’язки науково-методичної системи 
формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 
економіки стали основою для її експериментальної реалізації в умовах 
навчального середовища обраного університету. Схематично зміст і структуру 
науково-методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки подано на рис. 1. 

У четвертому розділі – ,,Експериментальна перевірка науково-
методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки” – розкрито загальні питання підготовки, 
організації  та  проведення  експериментальної  роботи;  подано  діагностичний  



20 

 

 

Рис. 1. Науково-методична система формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 
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інструментарій визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості 
конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки; описано результати 
впровадження науково-методичної системи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в освітній процес 
закладів вищої освіти, проаналізовано ефективність проведеної 
експериментальної роботи. 

Педагогічний експеримент проводився упродовж 2012 – 2017 рр. на базі 
Харківського національного університету міського господарства                                   
імені О. М. Бекетова, студенти якого були експериментальною групою, та 
Національного технічного університету ,,Харківський політехнічний інститут” і 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, студенти 
яких увійшли до складу контрольної групи. Важливо зазначити, що навчальні 
дисципліни, які були визначені для експерименту та зміст яких був доповнений 
інформацією щодо розвитку конкурентоспроможності фахівця, були 
аналогічними як в експериментальній, так і в контрольній групах. 

З метою забезпечення валідності експерименту пілотажне дослідження 
щодо сформованості в студентів конкурентоспроможності проводилося в тих 
закладах вищої освіти, які не входили до експериментальної бази, а саме: у 
Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, 
Запорізькому національному університеті, Львівському національному 
університеті імені І. Франка, Харківському національному університеті імені 
В. Н. Каразіна. 

Загалом експериментальною роботою було охоплено 682 студенти 1–4-х 
курсів, 85 викладачів закладів вищої освіти та 15 менеджерів з роботи з 
персоналом підприємств економічної галузі. Дослідження проводилося в декілька 
етапів. 

На першому етапі (2012 – 2013 рр.) було вивчено питання сутності 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця як актуальної проблеми 
педагогіки й суспільства загалом; визначено особливості та необхідність 
формування такої якості для фахівців економічного напряму, зокрема 
муніципальної економіки; проаналізовано ставлення викладачів і студентів 
закладів вищої освіти, підприємців профільної галузі до вказаної проблеми в 
цілому.  

За результатами проведеного пілотажного дослідження було встановлено, 
що студенти мають недостатню мотивацію до навчання з метою подальшої 
реалізації в майбутній професії та досягнення успіху в діяльності; недостатньо 
усвідомлюють необхідність оволодіння професійно значущими 
компетентностями та розвитку особистісних якостей; не розуміють цінність 
самовдосконалення, важливість пошуків додаткового досвіду роботи саме за 
фахом, однак саме ці причини впливають на рівень сформованої 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

На другому етапі (2013 – 2014 рр.) проаналізовано наукові джерела з 
проблеми формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, зокрема 
економічного профілю; систематизовано й узагальнено науково-педагогічний 
досвід із проблеми; визначено наукові підходи до розроблення науково-
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методичної системи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки; дібрано та обґрунтовано діагностичний інструментарій 
дослідження. 

Для визначення стану сформованості конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки задіяно комплекс методів (бесіди, 
опитування, аналіз документів, тестування, вивчення та узагальнення 
педагогічного досвіду, експертних оцінок тощо) і діагностичних методик 
(методика В. Каташова „Визначення мотивації в роботі”; методика О. Реана 
„Мотивація успіху й уникнення невдачі”; методика Ю. Орлова „Оцінювання 
потреби в досягненнях”; опитувальник GET TEST; опитувальник САМОАЛ – для 
визначення рівня самоактуалізації особистості; адаптований опитувальник 
Майєрс-Бріггса – для вимірювання здатності до професійної діяльності; 
опитувальник А. Карпова та В. Пономарьової „Методика діагностики 
рефлексивності” та ін.) 

Проведення констатувального етапу експерименту мало на меті з’ясувати 
рівень вихідного стану сформованості конкурентоспроможності майбутнього 
фахівця муніципальної економіки, який визначався відповідно до виділених 
компонентів, критеріїв і показників. Результати, отримані під час 
констатувального експерименту, свідчать, що переважна більшість майбутніх 
економістів має низький рівень сформованості конкурентоспроможності, а отже, 
це доводить необхідність розроблення й упровадження науково-методичної 
системи формування зазначеного утворення в експериментальній групі. 

Третій етап дослідження (2014 – 2018 рр.) мав на меті перевірити 
ефективність упровадження науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки в 
освітній процес університетів; з’ясувати загальний рівень сформованості 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки; 
виконати порівняльний аналіз результатів констатувального й формувального 
етапів експерименту; узагальнити результати дослідження та сформулювати 
загальні висновки.  

Основу формувального етапу експериментальної роботи становлять 
розроблення та реалізація науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, яка 
здійснювалася на пропедевтичному, діагностичному, змістово-діяльнісному й 
результативному етапах та була спрямована на формування структурних 
компонентів конкурентоспроможності: потребово-мотиваційного, когнітивно-
операційного, рефлексивно-оцінного. 

Так, головною метою формування потребово-мотиваційного компонента 
конкурентоспроможності визначено підвищення рівня пізнавального інтересу як 
чинника глибокої внутрішньої мотивації фахової діяльності, а також визначення 
перспективності у шляхах досягнення професійного акме, які сприяють мотивації 
фахового зростання. Для актуалізації мотивів конкурентоспроможності 
особистості здійснено вплив на сферу особистісних потреб студентів, пов’язану із 
цінністю фахової реалізації, визнанням у професійному середовищі. 

Важливим є те, що формування потребово-мотиваційного компонента 
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конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 
відбувалося як у процесі викладання дисциплін гуманітарного та професійного 
циклу, так і в межах цільових тренінгів, що реалізовувались у вільний від 
навчання час студентів за їхнім бажанням.  

Для розвитку позитивної мотивації до професійного навчання, мотивації до 
успіху й потреби в досягненнях, інтересу до реалізації в професії та до пошуку й 
застосування інновацій у професійній діяльності ефективними виявилися вправи 
з активізації мотиваційного потенціалу особистості ,,Активізація уяви”, ,,Успіх у 
житті”, робота з мотиваційним словником, тренінги з визначення цілей та їх 
успішного досягнення, медитаційна вправа ,,Телевізор” тощо.  

Формування комплексу професійних компетентностей когнітивно-
операційного компонента конкурентоспроможності, який полягає у сприйманні 
студентами професійної сфери діяльності цілісно, об’єктивно й динамічно, 
відбувалося за модульною (додавання спеціальних тем, модулів до навчальних 
дисциплін) і доповнювальною (робота поза межами навчальних занять) моделями 
введення до навчального процесу інформації про конкурентоспроможність 
сучасного фахівця економічного профілю. 

У процесі формування цього структурного компонента орієнтувалися на 
модель студентоцентрованого навчання (коригування змісту навчальних 
програм дисциплін з урахуванням результатів моніторингу вимог працедавців до 
професійної компетентності та особистісної готовності фахівців-економістів 
виконувати функціональні обов’язки), що дало змогу збільшити шанси майбутніх 
фахівців посісти перше місце на ринку праці, підвищувало їхню ,,вартість” у 
працедавців.  

Реалізація науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 
відбувалася послідовно під час організації освітнього процесу та доповнення 
змісту навчальних дисциплін інформацією, окремими модулями / темами, що 
відображають зміст базового поняття, сутність і важливість 
конкурентоспроможності в професійній діяльності.  

Для формування в студентів професійно-комунікативних компетентностей, 
зокрема іншомовної, а також оволодіння ними основними знаннями про 
конкуренцію як чинник розвитку суспільства й місце особистості в ньому на 
першому курсі було відібрано такі дисципліни: ,,Українська мова за професійним 
спрямуванням”, ,,Іноземна мова”, ,,Основи ділової комунікації”, ,,Психологія”. 
На другому курсі увагу зосереджено на формуванні загальних і фахових 
компетентностей під час опанування навчальних дисциплін: ,,Економіка 
підприємства”, ,,Місто як соціальна система”, ,,Конкурентоспроможність 
підприємства”. Це дало можливість підвищити рівень сформованості загальних 
компетентностей (здатність знаходити, аналізувати й застосовувати інформацію з 
різних джерел; розв’язувати проблеми щодо прийняття рішень; будувати 
ефективну взаємодію (робота в команді); адаптуватися до нових ситуацій; нести 
етичну відповідальність за прийняття професійних рішень) і фахових 
компетентностей майбутнього фахівця муніципальної економіки (уміння 
складати операційний і фінансовий бюджет підприємства; розраховувати ключові 
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параметри діяльності підприємства; розробляти рішення щодо управління 
прибутком і грошовими потоками; формувати структуру капіталу; формувати 
відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної 
соціальної відповідальності; здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність 
корпоративної соціальної відповідальності; визначати види конкурентних переваг 
підприємства; виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції 
в галузі; оцінювати рівень конкуренції на ринку; економічно обґрунтовувати та 
конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.  

У межах доповнення змісту навчальної дисципліни ,,Менеджмент” на 
третьому курсі увагу було спрямовано на актуалізацію загальних (пов’язаних з 
організаційними, лідерськими вміннями здійснювати управління персоналом; 
компетентності щодо взаємодії, роботи в команді) і фахових компетентностей 
студентів (пов’язаних із HR-менеджментом (рекрутинг нового персоналу): 
розроблення профілю посади; формування вимог до кандидатів на посаду; 
розроблення процедури професійного добору персоналу (складання анкет, 
проведення інтерв’ю, перевірка вірогідності інформації кандидатів); аналіз 
резюме кандидатів на вакантну посаду; оформлення трудових відносин із 
працівником; взаємодія з рекрутинговими агенціями; розроблення комплексної 
методики оцінювання якості роботи персоналу). На четвертому курсі в студентів 
формували вміння розробляти структуру й організовувати проєктні роботи; 
планувати виконання проєкту в часі; визначати проєктні витрати й ресурси; 
розробляти план реагування на ризики шляхом координування, що відбувалося 
під час вивчення навчальної дисципліни ,,Проєктний аналіз” із залученням 
студентів до реальної аналітичної діяльності бізнес-проектів, поданих на конкурс 
у межах проєкту ,,Бізнес-інкубатор”. 

Під час формування когнітивно-операційного компонента 
конкурентоспроможності фахівця для актуалізації професійно-комунікативних 
компетентностей студенти проводили аналіз зразків резюме і складали власні 
резюме українською та англійською мовами, розглядали міжкультурний 
складник професійної діяльності, брали участь у ділових іграх ,,Зручна і незручна 
позиція”; ,,Вихід із контакту” ,,Перемовини”; тренінгах ,,Ввічлива відмова”, 
,,Претендент”, ,,Розпізнавання маніпуляцій” ,,Міст”, ,,Повітряні замки”, 
,,Видавництво в спадщину”, ,,Острів”, ,,Вежі”; комплексному тренінгу з розвитку 
емоційної компетентності. Участь студентів у проєкті ,,Соціальна організація 
сучасного міста” позитивно вплинула на розвиток соціальної активності, 
креативності та етичної відповідальності за прийняття професійних рішень. Із 
метою формування командної атмосфери проведено тренінги ,,Коло-трикутник-
квадрат-спіраль”, ,,Синергія”, ,,Переправа”, ,,Разом ми сила”; для формування 
навичок професійної комунікації розроблено аналітичні завдання з тем: 
,,Формування та аналіз рівня організаційної культури”, ,,Економічна 
ефективність інноваційної проектної діяльності”, ,,Оцінювання мезосередовища 
підприємства. Аналіз конкурентів”, ,,Діагностика етапів життєвого циклу 
підприємства”, ,,Моделі й механізми фінансування проєктів”; запропоновано 
кейс ,,Як Укрпошта змінює кадрову політику і роботу з персоналом”. 

Упровадження в навчальний процес спецкурсу ,,Керівництво зі створення 
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кар’єри” мало на меті надати академічну підтримку майбутнім фахівцям у їхній 
діяльності з професійної реалізації та створення кар’єри у вітчизняному та 
міжнародному середовищі. У межах проходження названого спецкурсу майбутні 
фахівці муніципальної економіки мали доступ до інформаційних ресурсів з 
працевлаштування, отримували консультації у працівників психологічної 
служби, брали участь у заходах Центру доуніверситетської освіти та кар’єри 
Харківського національного університету міського господарства 
ім. О. М. Бекетова.  

Упровадження доповнювальної моделі системи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки (позанавчальна 
діяльність) сприяло реалізації набутих компетентностей у межах та поза межами 
освітнього середовища університету. Студентам було надано можливість 
користуватися інформаційним банком вакансій постійної або тимчасової 
зайнятості населення (відомості Харківського обласного центру зайнятості 
населення, потенційних працедавців), а також банком даних потенційних 
працедавців за профілями підготовки, розміщувати свої резюме на їхніх сайтах; 
отримувати консультування щодо організації кар’єри, вибору академічних 
дисциплін (складання блоків дисциплін за вибором), брати участь у 
симулятивних і стресових інтерв’ю, переглядати та аналізувати відеоматеріали із 
сайтів міжнародних рекрутингових компаній; долучатися до проведення ,,Днів 
кар’єри” та ,,Ярмарку вакансій”, де є змога досягати домовленостей з 
потенційними працедавцями про співбесіду, стажування, проходження 
виробничої або переддипломної практики тощо; отримувати індивідуальні та 
групові психологічні консультації щодо особистісного розвитку й вибору 
професії; проходити психологічну діагностику. Для студентів організовано 
тренінги ,,Особистісний і професійний розвиток”, ,,Ефективна співбесіда з 
працедавцем”, майстер-класи ,,Ефективне працевлаштування”, ,,Відкриття та 
ведення свого бізнесу”, ,,Складання відеорезюме”, ,,Ділове інтерв’ю”, ,,Командна 
робота”, презентації інтегрованої платформи ,,SmartJob”. Студенти 
експериментальної групи також мали можливість долучитися до конкурсної 
програми ,,Підприємницький кластер”, організатором якої був міський центр 
,,Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” за ініціативою компанії 
BEC Vantage та підтримки компанії VISA; узяти участь у конкурсі бізнес-ідей і 
проєктів ,,Startup-проєкт”, проведеного на базі Вірменського державного 
економічного університету; а також у проєктах ,,Соціальний діалог”, ,,Разом у 
майбутнє”, ,,Вода в долонях”, ,,Гендерний аудит міського простору”. 

Формування рефлексивних умінь майбутніх фахівців муніципальної 
економіки здійснювалося як під час навчальних занять, так і в межах самостійної 
діяльності студентів. У результаті реалізації рефлексивних методик майбутні 
фахівці муніципальної економіки вчились усвідомлювати власні цілі, оцінювати 
рівень готовності до професійної реалізації, визначати особисті ресурси, що 
можуть допомогти в пошуку й отриманні місця роботи, досягати адекватності 
самооцінювання щодо рівня особистої конкурентоспроможності. Для 
формування рефлексивно-оцінного компонента конкурентоспроможності фахівця 
було розроблено та проведено тренінг розвитку професійної самосвідомості 
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фахівця, ділову гру ,,Рефлексивна мішень”, процедуру аналізу кожного 
результату працевлаштування (на рівні резюме, співбесіди або позитивного 
рішення працедавця).  

Із метою з’ясування ефективності впровадження науково-методичної 
системи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки було проведено контрольний зріз, результати якого 
засвідчують суттєві позитивні зрушення за всіма критеріями, загальну динаміку 
рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки. Результати експерименту подано в таблиці 1. 
Зрушення, що відбулися на рівні сформованості показників визначених критеріїв 
сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 
економіки, дають уявлення про ефективність реалізації в програмі професійної 
підготовки фахівця зазначеного профілю коригування змісту навчальних програм 
навчальних дисциплін, обраних для актуалізації теми конкурентоспроможності 
особистості фахівця та його компетентності на ринку праці.  

Відзначено досить позитивну динаміку у сформованості як фахових 
компетентностей, так і загальнопрофесійної (іншомовної) компетентності в 
студентів експериментальної групи. Підвищення високого рівня відповідно до 
встановлених показників відбулося на 30,9 % та 11,1 % у студентів ЕГ, тоді як у 
студентів контрольної групи змінення високого рівня за показниками указаного 
критерію становить 7,5 % та 5,3 % відповідно. Незважаючи на не надто високу 
динаміку змінювання показника сформованості іншомовної компетенції, 
майбутні фахівці муніципальної економіки досить позитивно оцінили спецкурс 
,,Керівництво з будування кар’єри” (,,Career search guide”), у межах якого 
студенти долучалися до створення чотирифазної моделі розвитку кар’єри.  

 
Таблиця 1 

Результати сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки (%) 

Рівні 
ЕГ (126 осіб) КГ (134 особи) 

До 
експ.  

Після 
експ.  

При-
ріст 

До 
експ.  

Після 
експ.  

Приріст 

Мотиваційний критерій 
Мотивація професійного навчання 

 високий 9,5 24,6 +15,1 10,4 13,4 +3,0 
 середній 28,6 54,0 +25,4 29,1 34,3 +5,2 
 низький 61,9 21,4 -40,5 60,5 52,3 -8,2 

Мотивація на успіх / невдачу 
 яскраво виражена 
мотивація на успіх 11,9 29,4 +17,5 11,2 21,6 +10,4 

 середні показники 
мотивації на успіх (надія) 36,5 56,3 +19,8 38,1 47,0 +8,9 

 мотивація на невдачу 51,6 14,3 -37,3 50,7 31,4 -19,3 
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Потреба в досягненнях 
 високий 11,1 31,7 +20,6 11,9 17,9 +6,0 
 середній 38,1 53,2 +15,1 36,6 42,5 +5,9 
 низький 50,8 15,1 -35,7 51,5 39,6 -11,9 

Когнітивно-діяльнісний критерій 
Сформованість фахових компетентностей 

 високий 6,4 37,3 +30,9 5,2 12,7 +7,5 
 середній 25,4 51,6 +26,2 28,4 51,5 +23,1 
 низький 68,2 11,1 -57,1 66,4 36,6 -30,6 

Сформованість іншомовної компетентності 
 високий 10,3 21,4 +11,1 11,9 17,2 +5,3 
 середній 32,6 49,2 +16,6 35,1 46,3 +11,2 
 низький 57,1 29,4 -27,7 53,0 36,5 -16,5 

Здатність до адаптації 
 високий 8,7 22,2 +13,5 7,5 11,9 +4,4 
 задовільний 46,0 62,7 +16,7 47,0 53,7 +6,7 
 низький 45,3 15,1 -30,2 45,5 34,4 -11,1 

Особистісний критерій 
Здатність до творчості 

 високий 11,9 23,0 +11,1 14,2 17,2 +3,0 
 середній 50,8 61,1 +10,3 51,5 58,9 +7,4 
 низький 37,3 15,9 -21,4 34,3 23,9 -10,4 

Самостійність 
 високий 6,3 26,2 +19,9 7,5 15,8 +8,3 
 середній 42,9 58,7 +15,8 41,8 52,2 +10,4 
 низький 50,8 15,1 -35,7 50,7 32,0 -18,7 

Уміння йти на ризик 
 висока 7,1 23,0 +15,9 8,2 13,4 +5,2 
 задовільна 21,4 54,0 +32,6 22,4 33,6 +11,2 
 низька 71,5 23,0 -48,5 69,4 53,0 -16,4 

Комунікабельність 
 адекватна 14,3 25,4 +11,1 15,7 17,9 +2,3 
 неадекватно-
екстравертована 44,4 53,2 +8,8 46,3 50,7 +4,4 

 неадекватно-
інтровертована 41,3 21,4 -19,9 38,0 31,3 -6,7 

Рефлексивний критерій 
Рефлексивність 

 високий 15,1 27,8 +12,7 17,2 20,9 +3,7 
 середній 50,8 64,3 +13,5 47,8 53,0 +5,2 
 низький 34,1 7,9 -26,2 35,0 26,1 -10,7 
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Зрушення за показником здатність до адаптації (+13,5 % високого рівня) 
у студентів ЕГ стало можливим унаслідок поєднання завдань навчальних 
дисциплін ,,Українська мова за професійним спрямуванням” та ,,Економіка 
підприємства”, у межах яких відбувалася підготовка до процесу 
працевлаштування. У межах мовної підготовки студенти вчилися створювати 
резюме, а на заняттях з ,,Економіки підприємства” готувалися до проходження 
співбесіди. Загалом така діяльність активізувала вміння майбутніх економістів 
орієнтуватися на вимоги потенційних працедавців. У студентів КГ позитивні 
зрушення в межах зазначеного показника становили лише 4,4 %. 

Узагальнення одержаних результатів дало змогу визначити також кількість 
студентів на початку й наприкінці експериментальної роботи, сформованість 
конкурентоспроможності яких відповідала одному з визначених рівнів: високому, 
середньому чи низькому. Під час розподілу студентів за рівнями (високий, 
середній, низький) ураховано те, що здобувачі освіти, які перебувають на 
високому рівні, виявили в процесі дослідження від 75 % високих показників за 
всіма критеріями й до 25 % середніх показників; середній рівень мають ті 
студенти, які виявили до 25 % високих показників або 50–75 % середніх і 25 % 
низьких показників; низький рівень – у тих студентів, які виявили до 75 % 
низьких показників, навіть якщо в них було до 25 % високих або близько 50 % 
середніх і 50% низьких показників. Отже, отримані відомості про розподіл 
студентів за рівнями сформованості конкурентоспроможності майбутнього 
фахівця муніципальної економіки на початку експерименту узагальнено на рис. 2. 

На контрольному етапі дослідження виявлено позитивну динаміку 
сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 
економіки за всіма показниками, зокрема на високому рівні – у 26,98 % та на 
середньому рівні – у 56 % студентів ЕГ, тоді як у студентів контрольної групи 
відзначено високий і середній рівні конкурентоспроможності відповідно 16,42 % 
та 47,76 %.  

 

 
 

Рис. 2. Порівняльні гістограми змін у рівнях сформованості 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 
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Для підтвердження достовірності здобутих результатів експерименту 
використано методи математичної статистики. Визначення статистичної 
значущості проведено шляхом використання критеріїв Стьюдента та Фішера. 
Доведено, що для високого, середнього та низького рівнів експериментальних 
груп вимірне значення критерію Фішера більше від критичного табличного, 
тобто конкурентоспроможність майбутнього фахівця муніципальної економіки 
після експерименту в ЕГ статистично значущо позитивно змінилася. З іншого 
боку, для високого, середнього та низького рівнів КГ одержано, що вимірне 
значення критерію Фішера менше від критичного табличного, тобто 
конкурентоспроможність майбутнього фахівця муніципальної економіки після 
експерименту в КГ статистично несуттєво змінилася. Отже, можна зробити 
висновок про статистичну значущість одержаних результатів. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дало можливість 
засвідчити статистичну значущість динаміки змінювання за всіма критеріями та 
зробити висновок про ефективність розробленої науково-методичної системи 
формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 
економіки. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У результаті комплексного дослідження проблеми формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки зроблено 
такі висновки: 

1. Виявлено ступінь розроблення проблеми професійної підготовки 
конкурентоспроможного фахівця у вітчизняній і зарубіжній науковій думці у 
філософському, соціальному, психологічному, педагогічному аспектах. 
З’ясовано, зокрема, що особливостями конкурентоспроможності фахівця є 
активність життєвої позиції, самоефективність, спрямованість на успіх у 
діяльності, усвідомлення корисності власної діяльності та її суспільної 
затребуваності, самоповага й самоутвердження, а також доведено, що 
конкурентоспроможність особистості в межах її професійної діяльності 
необхідно розвивати впродовж усього життя. 

2. Методологічними засадами дослідження проблеми формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 
визначено системний, синергетичний, компетентнісно-середовищний, 
особистісно-діяльнісний (особливо прагматичний компонент), акмеологічний, 
аксіологічний, соціокультурний наукові підходи, на основі яких стало можливим 
цілісно схарактеризувати особистість майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця.  

3. Виокремлено й схарактеризовано особливості професійної підготовки 
майбутнього фахівця муніципальної економіки, що виявляються в необхідності 
орієнтування на сучасні законодавчі документи, вимоги до фахівців, подані у 
вакансіях на посади організацій територіальних громад та експертів з програм 
реформування муніципального сектору, що фінансуються міжнародними 
фондами, освітні стандарти щодо підготовки фахівців у галузі муніципальної 
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економіки. Аналіз досвіду сучасних зарубіжних і вітчизняних закладів вищої 
освіти, зокрема тих, що здійснюють професійну підготовку фахівців 
муніципальної економіки, дав змогу виявити загальні тенденції у світовому 
просторі вищої освіти та безпосередньо визначити особливості професійної 
підготовки фахівця, затребуваного на ринку праці: практичну спрямованість 
освіти; тісну співпрацю з працедавцями, професійними асоціаціями та радами 
випускників у підготовці та акредитації навчальних програм; створення спільних 
(дуальних) програм на замовлення компаній; організацію практики на 
підприємствах й у фірмах-партнерах з подальшим працевлаштуванням; 
інтегрованість у глобальний ринок праці; інтернаціоналізацію освіти, 
результатом якої є мобільність студентів і викладачів; неперервність процесу 
навчання, що реалізується шляхом залучення студентів до участі в професійних, 
наукових і соціальних проєктах; індивідуалізацію навчання; розвиток професійно 
та соціально значущих якостей майбутніх фахівців під час роботи в бізнес- і 
соціальних проектах; розвиток ,,м’яких навичок” і саморефлексії; інноваційність 
засобів освіти; репрезентованість ЗВО в національних і міжнародних рейтингах 
як підтвердження високої якості професійної підготовки; гнучкий графік занять, 
що сприяє частковому працевлаштуванню, проходженню стажування й тренінгів; 
активне сприяння зміцненню навичок працездатності за допомогою діяльності 
центрів кар’єри, консультантів, коучерів, які розробляють програми допомоги 
щодо планування й побудови професійної кар’єри. 

4. Визначено сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки – інтегральної комплексної системної характеристики 
особистості майбутнього фахівця, яка є поєднанням професійно та соціально 
значущих особистісних якостей, становить сформованість його професійної 
спрямованості, компетентності, мобільності, майстерності, підвищує рейтинг і 
професійну затребуваність (щодо вимог працедавців серед інших учасників 
конкуренції) на ринку праці й у цілому позначається на професійному статусі.  
На підставі аналізу змісту конкурентоспроможності створено модель 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, складниками якої 
визначено професійну майстерність, мобільність, спрямованість і компетентність 
фахівця, що набуваються завдяки сформованості професійно значущих та 
соціально значущих особистісних якостей. Результатом досягнення особистістю 
рівня конкурентоспроможності в професії можна вважати її професійний статус, 
затребуваність на ринку праці та професійну успішність. 

Обґрунтовано структурні компоненти конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки: потребово-мотиваційний 
(мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на досягнення, успіх і 
розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень), когнітивно-операційний 
(професійно значущі, соціально значущі особистісні якості; професійні 
компетентності, професійна мобільність та активність у професійному 
самовиявленні), оцінно-результативний (рефлексія якості процесу й результату 
професійної діяльності з позицій вимог ринку; самооцінювання, самоконтроль, 
самоаналіз власного професійного потенціалу, управління саморозвитком і 
професійним зростанням, усвідомлення й оцінювання рівня власної 
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конкурентоспроможності, а також причин, що гальмують її розвиток). 
 5. На основі характеристик компонентів конкурентоспроможності 

розроблено науково-методичну систему формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, у якій виділено 
множину взаємопов’язаних елементів (мета, завдання, методологічні підходи, 
провідна ідея, принципи, організаційні форми, методи, компоненти, етапи 
реалізації, критерії оцінювання, рівні сформованості та результату). Доведено, що 
проектування та реалізація науково-методичної системи формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки мають 
здійснюватися з використанням принципів прагматичності навчання, 
інтегрованості, гармонійного поєднання (стимулювання) умінь когнітивної, 
афективної та психомоторної сфер особистості, комплементарності, кооперації та 
динамізму, комплекс яких сприяє успішному формуванню зазначеного 
утворення. 

 Експериментальна реалізація науково-методичної системи 
формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 
економіки відбувалася на визначених етапах: пропедевтичному (координування 
діяльності викладачів щодо проблеми дослідження, визначення навчального 
курикулуму для формування комплексу професійних компетентностей майбутніх 
фахівців за допомогою модульної (додавання спеціальних тем, модулів до 
навчальних дисциплін) і доповнювальної (робота поза межами навчальних 
занять) моделей уведення до навчального процесу інформації про 
конкурентоспроможність сучасного фахівця муніципальної економіки); 
діагностичному (аналіз рівня сформованості компонентів досліджуваного 
утворення в студентів); змістово-діяльнісному (формування кожного із 
зазначених компонентів конкурентоспроможності студентів: потребово-
мотиваційного (вправи з активізації мотиваційного потенціалу особистості, 
робота з мотиваційним словником, тренінги щодо постановки цілей і їх 
успішного досягнення), когнітивно-операційного (уведення до програми 
підготовки майбутніх фахівців навчальних дисциплін, зміст яких коригувався 
відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності, формування 
системи знань про конкурентоспроможність і комунікативних умінь), 
рефлексивно-оцінного (використання в навчальній та позанавчальній діяльності 
прийомів, спрямованих на формування вмінь студентів усвідомлювати власні 
цілі, оцінювати рівень готовності до професійної реалізації, визначати 
особистісні ресурси, що можуть допомогти в пошуку та отриманні місця роботи, 
досягати адекватності самооцінювання щодо рівня особистої 
конкурентоспроможності); результативному (аналіз якісних і кількісних змін у 
сформованості досліджуваного утворення в студентів, залучених до 
експерименту). 

6. Уточнено критерії та показники сформованості конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки: мотиваційний (мотивація 
професійного навчання, мотивація на успіх / невдачу та потреба в досягненнях); 
когнітивно-діяльнісний (сформованість фахових компетентностей, іншомовна 
компетентність, здатність до адаптації); особистісний (здатність до творчості, 
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самостійність, уміння йти на ризик, комунікабельність); рефлексивно-оцінний 
(рефлексивність). Відповідно до визначених критеріїв схарактеризовано рівні 
сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 
економіки: високий (гармонійність розвитку всіх її складників); середній 
(загальнодопустимий ступінь розвитку її складників); низький (залежить від 
низького рівня сформованості більшості показників і відсутності в майбутнього 
економіста можливості реалізовуватись у професії). 

7. Розроблено організаційно-методичне забезпечення процесу формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 
(навчальний посібник ,,Англійська мова для студентів економічних 
спеціальностей” та система завдань, репрезентованих у додатках до дисертації). З 
метою адаптування реалізованої науково-методичної системи формування 
конкурентоспроможного майбутнього фахівця для спеціалістів інших галузей 
розроблено та використано навчальні посібники в процесі професійної 
підготовки на 1–4-х курсах навчання (,,Англійська мова для студентів 
енергетичних спеціальностей”, ,,Англійська мова для студентів технічних 
спеціальностей”, ,,Англійська мова для студентів спеціальності ,,Геодезія та 
землеустрій””) і систему навчально-методичних матеріалів для студентів 
спеціальностей ,,Туризм” та ,,Готельно-ресторанна справа”. 

Отже, мету дослідження досягнуто, визначено теоретичні й методичні 
засади формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 
економіки, доведено доцільність теоретичних, методологічних і методичних 
підходів відповідно до теми дослідження, експериментально перевірено 
ефективність реалізації запропонованої науково-методичної системи формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. У 
подальших наукових розвідках потребує розв’язання проблема доповнення 
навчальних програм із фахових дисциплін методами й засобами формування 
конкурентоспроможності фахівця. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Ільєнко О. Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у 
технічному університеті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний 
вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2020. 

У дисертації на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях 
досліджено проблему професійної підготовки майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному 
університеті. З’ясовано суть конкурентоспроможності майбутнього фахівця 
муніципальної економіки – інтегральної комплексної системної характеристики 
особистості майбутнього фахівця як єдності професійно та соціально значущих 
особистісних якостей, що становить сформованість його професійної 
спрямованості, компетентності, мобільності, майстерності, підвищує рейтинг і 
професійну затребуваність (щодо вимог працедавців серед інших учасників 
конкуренції) на ринку праці та в цілому позначається на професійному статусі. 

Теоретично обґрунтовано науково-методичну систему формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки (із 
наданням мети, завдань, принципів, методологічних підходів, структурних 
компонентів, етапів реалізації, методів, організаційних форм, критеріїв 
сформованості, рівнів оцінювання й результатів); експериментально доведено 
результативність її впровадження в процес професійної підготовки фахівців 
зазначеної галузі. Доведено ефективність принципів прагматичності навчання, 
інтегрованості, гармонійного поєднання (стимулювання) умінь когнітивної, 
афективної та психомоторної сфер особистості, комплементарності, кооперації та 
динамізму для проєктування та реалізації означеної науково-методичної системи. 
Уточнено критерії, показники та рівні сформованості конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця муніципальної економіки. Репрезентовано процес 
упровадження науково-методичної системи формування майбутнього 
конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки на пропедевтичному, 
діагностичному, змістово-діяльнісному та результативному етапах. 

Розроблено організаційно-методичне забезпечення процесу формування 
майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 
навчальний посібник „Англійська мова для студентів економічних 
спеціальностей” та систему завдань із навчальних дисциплін, що забезпечували 
реалізацію експерименту. 

Експериментально доведено позитивний вплив обґрунтованої науково-
методичної системи на формування майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, майбутній фахівець, 
муніципальна економіка, науково-методична система, критерії, компоненти, 
модель конкурентоспроможного фахівця, принципи професійної підготовки 
конкурентоспроможного фахівця. 
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Ильенко Е. Л. Теоретико-методические основы профессиональной 
подготовки будущего конкурентоспособного специалиста муниципальной 
экономики в техническом университете. – Квалификационная научная работа 
на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Государственное высшее учебное заведение ,,Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

В диссертации на методологическом, теоретическом и технологическом 
уровнях исследована проблема профессиональной подготовки будущего 
конкурентоспособного специалиста муниципальной экономики в техническом 
университете. Выяснено суть конкурентоспособности будущего специалиста 
муниципальной экономики – интегральной комплексной системной 
характеристики личности будущего специалиста, составляющей единство 
профессионально и социально значимых личностных качеств, предполагающей 
сформированность его профессиональной направленности, компетентности, 
мобильности, мастерства, что повышает рейтинг и профессиональную 
востребованность (у работодателей по отношению к другим участникам 
конкуренции) на рынке труда и в целом сказывается на профессиональном 
статусе. 

Теоретически обоснована научно-методическая система формирования 
будущего конкурентоспособного специалиста муниципальной экономики (с 
изложением цели, задач, принципов, методологических подходов, структурных 
компонентов, этапов реализации, методов, организационных форм, критериев 
сформированности, уровней оценки и результатов); экспериментально доказана 
результативность ее внедрения в процесс профессиональной подготовки 
специалистов данной отрасли. Доказана эффективность принципов 
прагматичности обучения, интегрированности, гармоничного сочетания 
(стимулирования) умений когнитивной, аффективной и психомоторной сфер 
личности, комплементарности, кооперации и динамизма для проектирования и 
реализации указанной научно-методической системы. Уточнены критерии, 
показатели и уровни сформированности конкурентоспособности будущего 
специалиста муниципальной экономики. 

Представлен процесс внедрения научно-методической системы 
формирования будущего конкурентоспособного специалиста муниципальной 
экономики на пропедевтическом, диагностическом, содержательно-
деятельностном и результативном этапах. 

Разработано организационно-методическое обеспечение процесса 
формирования будущего конкурентоспособного специалиста муниципальной 
экономики: учебное пособие ,,Английский язык для студентов экономических 
специальностей” и система заданий по учебным дисциплинам, которые 
обеспечивали реализацию эксперимента. 

Экспериментально доказано положительное влияние разработанной 
научно-методической системы на формирование будущего 
конкурентоспособного специалиста муниципальной экономики. 
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Ключевые слова: конкурентоспособность, будущий специалист, 
муниципальная экономика, научно-методическая система, критерии, 
компоненты, модель конкурентоспособного специалиста, принципы 
профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста. 

 
O. Ilienko. Theoretical and methodological foundations of professional 

training of a future competitive professional for the urban economy at a technical 
university. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Doctor’s of Pedagogics degree in the specialty 13.00.04 – Theory 
and Methodology of Professional Education. – State Higher Educational Establishment 
“Donbass State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

 The dissertation investigates on the methodological, theoretical and technological 
levels the problem of training of the future competitive professional of municipal 
economy at the technical university. The essence of the competitiveness of the future 
professional of the municipal economy is specified as an integrated complex systemic 
characteristic of the individual that forms a unity of professionally and socially 
significant personality qualities representing the formation of professional direction, 
competence, mobility, and proficiency, raises the rating and professional demand 
(regarding the demands of employers among other competitors) on the labor market 
and generally has an impact on the professional status. The model of the competitive 
professional of the municipal economy is presented, the components of which 
determine the proficiency, mobility, professional direction and competence of the 
professional, acquired through the formation of professionally significant and socially 
significant personality traits that are the basis for achieving a person's level of 
competitiveness in the profession: professional status, demand in the labor market and 
success. The structural components of the competitiveness of the future professional for 
the municipal economy are distinguished: needs-motivational (motivation for 
professional realization, orientation to achievement, success and career development, 
adequate level of endeavor), cognitive-operational (professionally significant, socially 
important professional competences; mobility and activity in professional self-
expression), reflective-evaluative (reflection of the quality of the process and the result 
of professional activity from the standpoint of market requirements; self-assessment, 
self-control, self-analysis of one's own professional potential, management of self-
development and professional growth, understanding and evaluation of the level of 
one's own competitiveness, as well as the reasons that hinder its development. 

 The scientific and methodological system for training of the future competitive 
professional of the municipal economy (providing the purpose, tasks, principles, 
methodological approaches, structural components, stages of implementation, methods, 
organizational forms, criteria of formation, levels of assessment and results) is 
theoretically substantiated; the effectiveness of its implementation in the process of 
professional training of future professionals in the specified field is experimentally 
proved. The effectiveness of the principles of pragmatic learning, integration, 
harmonious combination (stimulation) of skills of cognitive, affective and psychomotor 
spheres of the personality, complementarity, cooperation and dynamism for designing 
and realization of the specified scientific and methodological system are substantiated. 
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The efficiency of methods and means for forming the competitiveness components of 
the future professional of the municipal economy is experimentally justified. In 
particular, the needs-motivational component should be formed through the 
introduction of a set of tasks to activate the motivational potential of the individual, 
working with a motivational vocabulary, having trainings on goal setting and their 
successful achievement; the cognitive-operational component is activated by a gradual 
introduction into the program of training of future professionals the academic 
disciplines, the content of which is adjusted in accordance with the actualization of the 
problem of competitiveness and possibilities of realization of the acquired 
competences, provided within the university environment; the reflective-evaluative 
component is trained using in the academic process and extracurricular activities the 
techniques aimed at forming the ability of the students to realize their goals, evaluate 
the level of readiness for professional realization, identify personal resources that can 
help in finding and obtaining a job, to achieve the adequacy in self-esteem of the level 
of competitiveness. It has been elucidated that the efficiency of formation of a complex 
of professional competences of future specialists is conditioned by the application of a 
modular (adding special topics, modules to the academic disciplines) and a 
supplementary (working outside the academic training activities) models of introducing 
information about competitiveness into the process of professional training of a 
specialist of  the municipal economy. 

The criteria and indicators of the competitiveness forming of the future 
professional are specified as motivational (motivation for professional training, 
motivation for success / failure and the need for achievement); cognitive-operational 
(formation of professional competences, foreign language competence, ability to 
adapt); personal (ability to creativity, independence, ability to run risks, sociability), 
and reflective-evaluative (reflexivity). Besides, the levels of competitiveness forming 
are determined. In particular, a high level is characterized by a harmonious 
development of all the competitiveness components ; an average level determined by a 
generally acceptable degree of development of the competitiveness components; a low 
level, which means a bottom level of formation of the majority of the competitiveness 
criteria and indexes and absence of a chance  for the professional to be actualized in the 
field of municipal economy). 

 Organizational and methodological support for the process of the professional 
training of the future competitive professional of the municipal economy is developed: 
a textbook ,,English for the students of Economics”  and a system of tasks for the 
academic disciplines that provided the implementation of the experiment. The positive 
influence of the substantiated scientific and methodological system on the formation of 
the future competitive professional of the municipal economy has been experimentally 
proved. 

 Keywords: competitiveness, future professional, municipal economy, scientific 
and methodological system, criteria, components, model of the competitive 
professional, principles of training of the competitive professional. 
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