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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ЕКОНОМІСТА В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

У статті розглянуто сутність і структуру професійної компетентності майбутніх економістів в економічній освіті, дано характеристику структурних компонентів.
Ключові слова: професійна компетентність, економічна діяльність, професійна діяльність, вимоги до економіста.

Глобалізація світової економіки, її загальна інформатизація зумовлюють формування нових, жорсткіших вимог до професійної компетентності сучасних фахівців, переосмислення процесу їх професійної підготовки, його відповідності реаліям сьогодення. Стратегічні завдання та вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців відображені в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ ст.) та основних засадах розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Більшість складових компетентності фахівця формуються і розвиваються в процесі освіти та професійної підготовки. 
Проблема модернізації змісту освіти пов’язана з оптимізацією засобів і технологій організації освітнього процесу. Приєднання України до реалізації принципів Болонської декларації (утворення єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі, забезпечення якісного освітнього рівня фахівців і відповідності їх підготовки умовам міжнародного ринку праці) посилює актуальність питання формування професійної компетентності сучасного фахівця. Останнім часом поширюється CBE (competence-based education) – освіта, яка базується на визначених і обґрунтованих компетенціях особистості. 
Проблему аналізу і розвитку професійної компетентності сучасного фахівця та її складових нині розглядають Дж. Равен, В. Хутмахер, С. Гончаренко, І. Зимня, І. Зязюн, Т. Іванова, Н. Коломінський, К. Корсак, А. Маркова, Н. Ничкало, А. Хуторськой, С. Шишов та ін. 
Метою нашої статті є уточнення сутності та структури професійної компетентності майбутнього економіста в економічній освіті, що допоможе визначити шляхи її формування та удосконалення у студентів як майбутніх економістів.
Зміни у розвитку економічних процесів, виникнення різних форм власності і нових економічних відносин, розвинута інфраструктура сучасної економічної системи потребують від майбутнього фахівця фундаментальної економічної освіти, сформованості економічного мислення, опанування значною кількістю професійних компетенцій. 
Парадигма освіти ХХІ століття спрямована на удосконалення фахової підготовки в поєднанні з особистісним розвитком кожного студента. Лише розглядаючи кожного студента як індивідуальність, яка має властиві лише їй особистісні риси та якості, можна адекватно організувати навчальну діяльність, підібрати необхідні педагогічні методи і прийоми для розвитку його як особистості та підвищення результатів навчання і, відповідно, для ефективнішого формування професійної компетентності. Конкурентоздатність майбутніх економістів залежить не тільки від якості оволодіння ними сучасними економічними знаннями, ступеня їх економічної та інформаційної культури, уміння мислити і діяти в категоріальній системі ринкової економіки, а й значною мірою від рівня сформованості їх самооцінки, мотивації, суб’єктивного контролю. 
Тренінгові форми навчання відзначаються багатьма дослідниками як особливо привабливі з точки зору формування різноманітних складових професійної компетентності фахівця . Ми розуміємо професійну компетентність як активну спроможність спеціаліста реалізовувати всі компоненти діяльності, яка зумовлюється його знаннями, навичками, уміннями, а також здібностями і психічними властивостями. Це здатність усвідомлено використовувати знання у практичній діяльності, яка оцінюється за результатами виконання роботи відповідно до стандартів. Професійна компетентність має полі компонентну структуру, що зумовлює складність її багатофакторного аналізу, можливостей її розвитку у ході професійної освіти і спеціальної діяльності. 
У кожній професійній області є орієнтовні національні стандарти компетентності. Це здатність усвідомлено використовувати знання і майстерність у практичній діяльності, яка оцінюється за результатами виконання роботи відповідно до стандартів. Моделі компетентності є інструментом розробки індивідуальних планів професійного розвитку з урахуванням специфіки кожної посадової позиції . Вони описують інтелектуальні й ділові якості працівника, його навички міжособистісної комунікації та дозволяють планувати розвиток персоналу у двох напрямках: пристосування до існуючої корпоративної культури та оволодіння знаннями, уміннями, навичками, необхідними для успішної роботи в спеціалізованій професійній сфері діяльності [2, 42].
Протягом 60-80-х рр. ХХ ст. багатьма вченими, зазвичай на дослідницькій базі корпоративних науково-освітніх центрів, було виділено кілька десятків видів професійної компетентності різних рівнів та кілька тисяч описів професійної поведінки, що їх характеризують. Описи були структуровані у кілька десятків (33) категорій, що групувалися потім до 15-16 професійних вимог. Однак цю роботу і досі не можна вважати завершеною. Так виділені цілі ряди необхідних, на перший погляд, навичок для молодих працівників у сфері економіки та бізнесу: вміння зрозуміти загальний зміст роботи і визначити в ньому своє місце, здатність співпрацювати з іншими, вміння планувати свою роботу, розвивати впевненість у собі, ініціативність, здатність навчатися за власною ініціативою відповідно до своїх здібностей, вміння розбиратися в організації та функціонуванні соціальних структур [3, 55].
У ході професійного навчання, на нашу думку, ми маємо допомогти студентами виявити необхідні складові компетентності, сформувати і розвивати їх, і навчити дозовано використовувати. Адже такі можливості залежать від організаційної структури та корпоративної культури установи/ фірми. Часто керівники декларують потребу в ініціативних та відповідальних працівниках, у лідерах. Але при цьому не готові мати таких людей у своїх підрозділах, а тим більше випустити з рук тактичний/оперативний контроль, який згодом переростає у дріб’язкову опіку.
Ще одним цікавим аспектом професійної компетентності є виявлення мотиваційних диспозицій майбутніх працівників, що самі по собі мають здатність каталізувати самоорганізацію та цілеспрямоване структурування окремих елементів компетентності та моделей поведінки . Першим кроком у цій роботі може стати аналіз професійних очікувань стажистів у ході виробничої практики.
Професійна компетентність економіста включає такі основні складові: спеціальну, предметну, методичну, психологічну, комунікативну, організаційно-управ-лінську, інформаційну. Ці складові професійної компетентності економіста носять всезагальний характер.
Отже, спираючись на дослідження вчених, які займалися проблемою визначення компетентності, можна зробити висновок, що професійна компетентність економіста – це інтегроване особистісне утворення, що складається з досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, особистісних якостей, що забезпечує готовність професіонала до ефективного виконання економічної діяльності [1,3].
Однак професійна компетентність економіста не вичерпується вузькопрофесійними рамками, бо від нього вимагається осмислення широкого спектра проблем, пов`язаних з рішенням економічних завдань. Крім того, поняття професійної компетентності є динамічним, змістовне наповнення і якісний рівень якого залежать від багатьох чинників. 
На основі аналізу наукових джерел визначено, що рівень професійної компетентності визначається здатністю особистості реалізуватися як успішний та ефективний фахівець. Поняття компетентності є ширшим, ніж знання чи вміння, і передбачає здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації набуті знання, вміння, навчальний та життєвий досвід, володіння ним методами пошуку необхідної інформації, вмінням її аналізувати, бачити проблеми і шляхи їх розв’язання, самоефективність, а також розуміння необхідності навчатися протягом усього життя. Таким чином, успішне виконання фахівцями своїх функціональних обов’язків передбачає наявність у них сукупності спеціальних знань та певних професійно значущих якостей особистості. Ці компоненти професійної компетентності взаємопов’язані. 
Нами визначено структуру професійної компетентності майбутніх економістів, яка має такі компоненти: 
- компетенції у сфері економічної діяльності (економічне мислення, володіння методами економічного аналізу та проектування економічної діяльності, наявність системного уявлення про структури і тенденції розвитку української і світової економіки, знання принципів прийняття й реалізації економічних та управлінських рішень на мікро- і макрорівнях, створення і розвиток власної економічної позиції тощо); 
- компетенції у інших сферах професійної діяльності (система знань з фінансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту тощо); 
- інформаційна компетенція (ефективне застосування інформаційних технологій та відповідних програм); 
- комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ конфліктології, толерантність до існування інших поглядів, ефективна групова взаємодія, позитивна установка щодо себе і оточуючих та ін.); 
- компетенція у сфері самовизначення і саморегуляції особистісних якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, самоефективність, високий рівень мотивації до досягнень, визнання необхідності неперервної освіти протягом життя тощо).
Головними критеріями набуття таких компетенцій майбутніми економістами під час навчання у ВНЗ є успішність в навчальній діяльності та особистісний розвиток кожного студента. Сучасний розвиток суспільства відбувається під впливом глобальної інформатизації, яка зумовлює те, що отримані знання є тільки базою для подальшого самовдосконалення, і саме рівень розвитку особистісних якостей кожного студента стає визначальним у становленні його як фахівця. 
Висновок. Бути професіоналом, виконувати професійну роль означає не просто виконувати певні обов`язки, але виправдовувати весь комплекс очікувань щодо професійної поведінки, включаючи і манери, і стиль, і способи її здійснення у галузі професійної діяльності економіста. Тому впровадження форм і методів педагогічного впливу з метою підвищення професійної компетентності студентів в економічній освіті як майбутніх економістів сприятиме підвищенню ефективності їх всебічної підготовки .
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