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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

Розглянуто сучасні підходи до визначення професійної компетентності та її складових. 
В результаті дослідження було виокремлено основні елементи професійної компетентності 
майбутніх фахівців з економіки. Наголошується на тому, що розвиток мислення має вагоме 
значення у формуванні особистості майбутнього економіста. Досліджено зарубіжний досвід 
навчання економістів у вищій школі та акцентовано увагу на тому, що існує необхідність 
створення такої моделі підготовки фахівців, яка відповідатиме українським соціокультурним 
та економічним реаліям. 

Ключові слова: професійна компетентність, структурні компоненти професійної 
компетентності, вища економічна освіта, модель професійної підготовки економістів.  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Рассмотрены современные подходы к определению профессиональной компетентности 
и ее составляющих. В результате исследования были выделены основные элементы 
профессиональной компетентности будущих специалистов по экономике. Подчеркивается 
то, что развитие мышления имеет большое значение в формировании личности будущего 
экономиста. Исследован зарубежный опыт обучения экономистов в высшей школе и 
акцентировано внимание на том, что существует необходимость создания такой модели 
подготовки специалистов, которая будет отвечать украинским социо-культурным и 
экономическим реалиям. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, структурные компоненты 
профессиональной компетентности, высшие экономическое образование, модель 
профессиональной подготовки экономистов. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Процеси глобалізації та інтеграції світової спільноти 

потребують від сучасних економістів не лише високої кваліфікації, а й спроможності 
працювати в міжнародній економіці. Це означає, що вищі навчальні заклади повинні 
формувати професійну компетенцію своїх випускників, аби ті були готові до вирішення 
нетрадиційних економічних задач, провадження діяльності в іншомовному середовищі, 
налагодження ділових контактів та самоосвіти. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дослідженню проблеми модернізації 
професійної підготовки фахівців з економіки у вищій школі присвячені праці Войнаровської 
Н.В. [5], Поясок Т.Б. [11], Гейзерської Р.А. [7], Вульфсон Б.Л. [6], Ельбрехт О.М. [8] та 
багатьох інших. Однак недостатньо висвітленою залишається проблема формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки. Мета статті полягає у розгляді 
особливостей процесу формування професійної компетентності студентів-економістів та 
узагальненні існуючих підходів на основі вивчення зарубіжного досвіду. 

У сучасних умовах особливого значення набуває підготовка фахівців нової формації у 
галузі економіки. Вищий навчальний заклад, орієнтуючись на розвиток особистості студента, 
має озброїти його необхідними знаннями, уміннями та навичками, тобто сформувати 
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належну професійну компетенцію. Під професійною компетентністю фахівця розуміють 
співвідношення його професійних знань та умінь з психологічними якостями і 
суб’єктивними можливостями особистості. 

Щоб мати змогу визначити структуру професійної компетентності фахівців з 
економіки, розглянемо трактування поняття «професійна компетентність» українськими та 
зарубіжними дослідниками (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Трактування поняття «професійна компетентність» 

№ з/п Автор Визначення Базова характеристика 

1 Т. Браже [3], 
Н. Запрудський [9] 

сукупність знань, навичок та 
умінь, а також професійнозначущі 

якості особистості 

виконання 
професійних 

обов’язків 

2 В. Введенський[4] 

професійнозначуща якість, 
компонентами якої виступають не 
лише знання та досвід роботи, а й 

комунікативні уміння 

багатокомпонентна 
структура 

3 І. Зимня [10] 
сукупність когнітивних, 

мотиваційних і смислових 
складових та професійний досвід 

поведінкові 
компетенції, що 

стають особистісними 
якостями 

4 О. Айрапетова[2] 
спрямованість, компетентність, 

індивідуально-психологічні 
властивості і здібності Особистісні якості 

5 С. Адам [1] 
комунікативно-функціональна 
система якостей, що включає 

рефлективну складову 
 
Здійснене узагальнення підходів дозволяє виокремити структурні компоненти 

професійної компетентності. Проте варто зазначити, що структура компетентності є 
динамічним явищем, оскільки у сучасних умовах професійна діяльність будується у тому 
числі і на основі взаємодії з оточуючими та здатності до комунікації. Відповідно, професійна 
компетентність майбутніх фахівців з економіки – це важлива характеристика 
професіональної діяльності та інтегративна якість економіста водночас, що є поєднанням 
особистісних та професійних якостей. 

Основні складові професіональної компетенції економіста такі ж, як і більшості 
професій типу «Людина-Знакова система»: операційна складова передбачає оволодіння 
предметною областю фаху, інформаційна – оволодіння інформаційними технологіями, 
комунікативна – навичками спілкування. 

Водночас процес формування особистості майбутнього економіста – складний і 
тривалий процес, оскільки, виконуючи професійну діяльність, потрібно швидко, лаконічно 
та оригінально вирішувати складні завдання, пов’язані із сприйняттям та обробкою великих 
об’ємів інформаційних потоків на рідній та іноземній мовах. Саме розвиток мислення має 
вагоме значення у формуванні особистості майбутнього економіста. 

Поняття «професійне мислення» означає мислення, що формується при вирішенні 
специфічних професійних задач (предметний аспект) та наявний високий професійно-
кваліфікаційний рівень фахівця (якісний аспект). Відомо, що мислення людини передбачає 
постановку питання, що формує задачу, на розв'язання якої спрямовується сам процес 
мислення. При цьому певну роль відіграють уміння зосередитися на питанні, інтерес та 
зацікавленість у його розв'язанні, а також виникнення ідей у вигляді здогадок. 
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Професії економічного спрямування пов’язані з вивченням і переробкою інформації, 
що потребує хорошої оперативної пам’яті, логічного мислення, розподілу уваги та 
посидючості. Відповідно, усі ці якості потрібно розвивати у студентів у процесі оволодіння 
ними знаннями з фаху. Щодо специфіки самих завдань, які постають перед економістами, то 
це, насамперед, проблемні ситуації практичного характеру. Це означає, що у процесі 
підготовки фахівців економічного спрямування важливо не лише діагностувати їх професійні 
якості, а й сприяти розширенню особистого досвіду, інтуїції та індуктивного мислення, 
якими він керується у конкретних навчально-виховних ситуаціях. 

Важливою складовою виступає також необхідність оволодіння іноземною мовою, 
зокрема англійською. В Україні наприкінці XX століття розпочався процес поповнення 
економічного лексикону англіцизмами, чому сприяло розширення партнерських відносин із 
західними країнами у галузях торгівлі, фінансів та банківської справи. Сьогодні похідні 
економічні терміни становлять важливий пласт будь-якої національної мови, оскільки 
функціонують у економічних сферах законодавства, діловій документації, наукових 
публікаціях. 

Крім того, важливо сприяти формуванню у студентів власного ставлення до 
загальноекономічних проблем. Професійне мислення має формуватися у студентів у 
змістовому та процесуальному аспектах. Зміст професійного мислення майбутніх 
економістів багато в чому визначає демократизація та гуманізація педагогічного процесу. 
Посилення міжособистісної взаємодії педагогів та студентів на заняттях дає можливість 
навчально-виховну роботу пов'язувати з позааудиторною, наприклад шляхом створення і 
розгляду проблемних ситуацій. При цьому вирішення економічних завдань як цілісний і 
різнобічний процес можна представити у вигляді послідовності таких одиниць розумової 
діяльності: ключові ідеї, конструктивно-методичні схеми, вирішення оперативних 
економічних завдань. 

В Україні вимоги до професійної компетентності студентів економічного профілю 
визначено в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі, які 
слугують основою розроблення навчальних програм у вищих навчальних закладах. Така 
регламентованість звужує можливості вузьких спеціалізацій чи вільного вибору дисциплін, 
що є однією з причин існування на ринку праці дисбалансу у професійній підготовці 
економістів та вимогах роботодавців. Отже, в сучасних умoвaх університетська oсвітa є 
одним з нaйвaжливіших чинників, які визнaчaють майбутнє нації. Для всебічного розгляду 
особливостей процесу формування професійної компетентності студентів-економістів варто 
дослідити моделі професійної підготовки студентів економічних спеціальностей за 
кордоном. 

На основі узагальнення зарубіжного досвіду з метою порівняння української моделі 
організації підготовки майбутніх фахівців з економіки, розглянемо також європейську, 
американську та японську моделі. 

Американська модель [9] навчання бакалаврів з економіки базується на наступних 
засадах: 

– основний навчальний курс включає вивчення мікро- та макроекономіки та кількісних 
методів економічного аналізу; 

– допоміжні та додаткові курси охоплюють міжнародну економіку, економіку 
державного сектору та побудову адекватних економіко-математичних моделей; 

– ключова роль відводиться творчим науково-пошуковим завданням; 
– основними навичками визнаються навички дедуктивного міркування, комплексне 

розуміння економічних відносин, уміння використовувати техніки прийняття рішень та 
поглиблені знання спеціалізованих дисциплін. 

Таким чином, американська система професійної підготовки бакалаврів з економіки є 
найбільш ліберальною, оскільки характеризується можливістю вільного вибору дисциплін.  
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Магістерська програма підготовки у США [8] надає студентам-економістам можливість 
поглибленого вивчення спеціалізованих дисциплін (наприклад економетрика та статистика), 
а також додаткових курсів (наприклад, з міжнародної економіки, організації галузевих 
ринків, економіки міста тощо). 

У США поширені декілька педагогічних підходів до підготовки майбутніх фахівців 
економічного профілю [5], які на практиці застосовуються у синтезі один з одним. Зокрема: 
ChalkandTalk (формат лекцій), Peakonomics (проблемний підхід), Writingintensive (письмовий 
підхід задля глибшого оволодіння знаннями), ProficiencyApproach (підхід професійності, що 
передбачає практичне застосування отриманих знань). 

Система вищої економічної освіти країн Європи наближена до американської [6]: у 
Великобританії відсутній єдиний державний перелік дисциплін для студентів фінансово-
економічного профілю; у Франції  випускники здобувають фахові знання та навички за 
конкретними економічними спеціальностями, а основний акцент навчання – на практичному 
спрямуванні; у Німеччині освітній процес побудований таким чином, аби студенти 
економічних спеціальностей починали працювати якомога раніше. 

Японська модель передбачає відсутність вузької спеціалізації, а основним завданням 
навчання і підготовки фахівців з економіки визнається забезпечення розвитку особистості з 
високими моральними якостями, готової до вирішення нагальних і стратегічних завдань [7]. 

Oтже, сьoгoдні відбувaється прoцес пристoсувaння oсвітніх систем, щo зaбезпечує 
зрoстaння мoбільнoсті серед студентів, і як нaслідoк, пoсилення мігрaційних прoцесів 
трудoвих ресурсів. Сaме тoму, зaвдaнням предстaвників професійної oсвіти Укрaїни є 
ствoрення кoнкурентoспрoмoжнoї, якіснoї системи oсвіти з aдaптaцією дoсягнень тa дoсвіду 
oсвітньo-рoзвинених крaїн для зaдoвoлення пoтреб ринку прaці тa, в умoвaх демoгрaфічнoї 
кризи, примнoження студентськoгo пoтенціaлу. У нових соціально-економічних умовах все 
більш очевидним стають протиріччя між змістом економічної освіти і зміною потреб галузей 
економіки і соціальної сфери, між рівнем професійної економічної освіти та можливістю 
працевлаштування молодих фахівців [11, 34]. Сучасна професійна українська освіта будує 
модель підготовки фахівців економічного профілю на основі аналізу всіх типів задач і 
виключення елементів, які повторюються, що вміщує навчальні плани та розгорнуті 
програми окремих предметів. Але на час закінчення підготовки фахівця, модель значно 
застаріває в реальному економічному секторі, що призводить до зниження 
конкурентоспроможності українського випускника економічної спеціальності.  

ВИСНОВКИ. Пряме запозичення будь-якої моделі європейської професійної 
підготовки економістів неможливе в українській системі освіти. Досвід розвинутих країн з 
підготовки фахівців економічного профілю свідчить, що основні моделі запроваджують з 
урахуванням економічних умов функціонування країни та її традицій. Враховуючи, що 
загальновизнаними світовими моделями професійної підготовки вважаються американська, 
європейська та японська моделі підготовки фахівців економічного профілю, необхідно 
адаптувати власну модель підготовки з врахуванням власних національних стандартів та 
світових вимог. Відповідно, існує необхідність розробки та впровадження такої моделі 
підготовки фахівців, яка відповідатиме українським соціокультурним та економічним 
реаліям, що становить перспективу подальших досліджень. 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF 
STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES 

In the article the modern approaches to the definition of professional competence and its 
components are considered. As a result of the research, the main elements of the professional 
competence of future economists were identified. It is emphasized that the development of thinking 
has a great importance and the influence on shaping the personality of the future economist. The 
foreign experience of training economists in higher education has been studied. Attention is also 
focused on the fact that there is a need to create such model of training specialists that will meet the 
Ukrainian socio-cultural and economic realities. 

Keywords: professional competence, structural components of professional competence, 
higher economic education, model of professional preparation of economists. 
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