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Нова економіка характеризується принципово новими трендами, які позначаються, перш
за все, експоненціальним зростанням інформації та високою динамікою її оновлення. Відпо-
відно виникають якісно нові вимоги до професійного профілю сучасного економіста. За ре-
зультатами спостереження за трендами на ринку праці та аналіз запитів роботодавців можна
стверджувати, що формування професійних компетенцій сучасного економіста та/або мене-
джера відбувається у таких сферах: робота з інформацією (Big Data, ВІ, аналітика, візуаліза-
ція тощо); робота в команді; робота онлайн. При чому необхідно визнати, що фокус уваги у
профілі сучасного фахівця зміщується з сутто професійних знань та вмінь убік так званих
«soft skills» — «м’яких навичок».

Підвищена увага до формування «soft skills» у підготовці економістів викликана тим, що
відповідні технології навчання не є усталеними для вищої школи. Такі компетентності є
комплексними та інтердисциплінарними, що поєднують уміння у сферах економіки, психо-
логії, соціології, нейролінгвістики тощо. «М’які навики» формуються лише за умови розши-
рення знань спеціалістів щодо суміжних наук.

У пошуку ефективних навчальних технологій формування «soft skills» у магістратурі ви-
кладачі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» впроваджують в освітній процес різні форми
та технологічні засоби проведення занять [1]: бізнес-симуляції (на зразок Vial+ [2], Sigam-
Market [3]), традиційні ERP-системи (програмні продукти сімейства 1С [4]), бізнес-
модулятори (на зразок Diamond FMS [5]), інформаційно-комунікаційні платформи (на зразок
Microsoft Office 365).

У ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проблеми інтеграції теоретичних знань і прак-
тичних навичок студентів вирішуються за допомогою тренінг-курсів, таких як «Аналіз і про-
гноз діяльності фірми» (на основі фінансового модулятора Diamond FMS [6]), «Формування і
використання інформаційно-аналітичної бази даних в 1С» [7], «Культурні виміри та профе-
сійні стратегії» [4].

Успішне вирішення завдань модернізації економічної освіти неможливе без створення в
університетах спеціальних структурних підрозділів, на які покладаються функції розвитку
навчально-дослідницької бази, впровадження новітніх освітніх концепцій (зокрема, «відкри-
тої» та «змішаної» освіти), підвищення якості освіти та конкурентоспроможності випускни-
ків на ринку праці, а також модернізації навчального процесу з огляду на світові інноваційні
тенденції у сфері освіти. Саме на вирішення таких завдань спрямована діяльність створеної
на факультеті економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Лабораторії
інноваційних освітніх технологій [8], яка є своєрідним «майданчиком» для апробації різно-
манітних новацій (відео-презентацій і відео-лекцій, вебінарів, онлайн-конференцій тощо) та
їх впровадження у навчальний процес університету.

Формування у випускників університету «soft skills» не вичерпується лише новими фор-
мами організації навчального процесу. Кафедрою стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» за підтримки Лабораторії інноваційних освітніх технологій факультету
економіки та управління активно реалізується модель «змішаного навчання», у тому числі на
платформі Moodle, із застосуванням соціальних мереж (Facebook, Google+), а також здійсню-
ється апробація спеціальних навчальних платформ у межах міжнародних освітніх проектів
(на зразок Adobte Connect і Web Knowledge), наданих канадськими партнерами з Університе-
ту Онтаріо — Інституту технологій під час реалізації спільного освітнього курсу із застосу-
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ванням принципів коллаборативного навчання [4]). Подібні підходи дозволяють виховувати
нове покоління фахівців з компетенціями у сфері ефективної дистанційної взаємодії, критич-
ного та стратегічного мислення, міжкультурного партнерства.

Необхідність переходу вітчизняної економіки до постіндустріального етапу не залишає
вибору для вишів. Або моделі та технології освіти будуть докорінно змінено, або вища шко-
ла втратить свою роль у суспільстві та поступиться принципово іншим форматам розвитку
продуктивних сил.
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Необхідність адаптації системи підготовки менеджерів та економістів, здатних ефективно
виконувати професійні функції за умов високо динамічного ринкового середовища, обумов-
лює необхідність пошуку результативних моделей і технологій освітнього процесу у вищих
навчальних закладах. Однією із визначальних тенденцій модернізації вітчизняної вищої
школи є запровадження моделі змішаного навчання.

Змішане навчання — це органічне поєднання традиційної (офлайн) форми передачі знань
і формування навичок з так званим електронним (або онлайн) навчанням. Найчастіше серед
причин, які визначають актуальність онлайн-навчання, згадуються такі [1, с. 272]:


