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Постановка проблеми. Орієнтація суспільства на ринкову економіку, основою 
якої є конкуренція, підприємництво, різноманітні форми власності, потребує відмови 
від стереотипів у професійній підготовці економістів та зміщення акцентів з опануван¬
ня ними знань, умінь і навичок на формування компетентності. 

Підготовка компетентного економіста, який відповідає вимогам сьогодення, має 
якості, знання та вміння, що необхідні для конкурентоспроможності та життєздатності, 
неможлива без побудови відповідної системи економічної освіти. Для підвищення яко¬
сті навчання фахівців у галузі економіки і фінансів пропонуємо створити систему інте¬
гративної професійної підготовки майбутніх економістів (СНІП МЕ) , що інтегрує існу¬
ючі вітчизняні та закордонні концепції навчання економістів і визначена нами як дина¬
мічна, цілеспрямована, нерівноважна, відкрита, нелінійна система, яка може бути як 
керованою, так і самоорганізуючою; відповідна попитам сучасного ринку праці, здатна 
мобільно реагувати на зміни в політичній, економічній та соціальній ситуації, на зміни 
в освіті, передбачати перспективний розвиток спеціальності. Метою СІПП М Е є фор¬
мування компетентності економіста як професіонала й особистості. 

Розробка названої системи включає створення методики оцінювання результатів 
її функціонування, тобто визначення рівнів сформованості компетентності економіста 
та отримання даних первинної діагностики задля підтвердження або корекції теоретич¬
них досліджень щодо побудови СІПП М Е . 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз науково-практичної літератури з пи
тань професійної підготовки економістів та її результатів (О.А. Булавенко [1], 
О.М. Гончарова [2], Л.М. Дибкова [3], Ю.О. Семенчик [5] та ін.) засвідчив наявність 
досліджень з визначення та формування окремих складників компетентності економіс¬
та: інформатичних компетентностей, лексичної компетенції, професійної компетентно¬
сті тощо та методів діагностування відповідних компетентностей. Разом з тим, методи¬
ці діагностування компетентності економіста (як її розуміємо в межах нашого дослі
дження) достатньої уваги приділено не було. Натомість проведений аналіз разом із до¬
слідженнями ринку освітніх послуг та ринку праці фахівців у галузі економіки та фі¬
нансів дав нам змогу визначити критерії (сформованість ключових компетенцій, сфор-
мованість професіоналізму, сформованість соціальної компетентності) та рівні сформо-
ваності компетентності економіста (елементарно-інтегративний (Е-І), достатньо-
інтегративний (Д-І) та високо-інтегративний (В-І)). 

Метою статті є виклад результатів діагностики рівнів сформованості компетен¬
тності економіста у студентів-бакалаврів, які ми отримали при проведенні первинної 
діагностики студентів вищих навчальних закладів Міністерства фінансів України. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення вихідних рівнів сформова-
ності компетентності економіста було проведене діагностування, в якому взяли участь 
студенти ІІІ курсу Одеського інституту фінансів Українського державного університету 
економіки і фінансів загальною кількістю 120 осіб (експериментальна група), які здо
були кваліфікацію "Молодший спеціаліст" та за результатами тестування продовжили 
навчання для отримання кваліфікації "Бакалавр", та 120 осіб з вищих навчальних за¬
кладів Міністерства фінансів України (контрольна група). 

Для діагностики вихідних рівнів сформованості компетентності економіста нами 
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використовувалися різноманітні методики за критеріями цієї якості, а також спостере¬
ження, метод компетентних суддів та самооцінки студентів згідно із "Методикою оці¬
нювання компетентності економіста в системі інтегративної професійної підготовки 
майбутніх економістів" [4]. 

Результати досліджень будемо наводити відповідно до розподілу студентів на 
дві групи: контрольну та експериментальну. 

Діагностика за критерієм "сформованість ключових компетенцій". 
Результати розподілу студентів за рівнями сформованості ключових компетен-

цій наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники вихідного рівня сформованості ключових компетенцій (ІКкк) 

студентів-економістів (%) 

Оцінки ІК ІК ІК ІК ІК ІККК Оцінки 

И и 
И « и 

И « и 
И « и 

И « Рі
вень 

и 
И « 

0,90 £ ІК £ 1 0 0 0 0 2 3 22 30 0 0 В-І 0 0 

0,70 £ ІК < 0,90 43 30 42 42 68 73 54 47 12 13 Д-І 53 55 

0 £ ІК < 0,70 
в тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 

58 70 58 58 31 25 24 23 88 87 Е-І 48 45 0 £ ІК < 0,70 
в тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 29 39 45 47 15 13 15 16 33 38 38 37 

Дані таблиці свідчать, що необхідно спрямувати зусилля студентів на оволодін¬
ня політичними компетенція ми. Це дозволить їм дотримуватися прав і обов 'язків гро¬
мадянина, бути вільними та відповідальними, впевненими у собі, вирішувати конфлік¬
ти ненасильницьким шляхом, підтримувати демократичні інститути тощо. 

Стосовно компетенцій, пов 'язаних із життям у багатокультурному суспільстві, 
результати виявились такими: значення інтегративного показника ( ІК К Б С ) від 0,9 до 1 
не діагностовано в жодного студента, оцінку від 0,7 до 0,9 виявлено в однакової кілько
сті респондентів Е Г та КГ - 42 %, також однакова кількість оцінок ІККБС опитуваних 
Е Г та КГ потрапила у проміжок від 0 до 0,7, а саме: 58 %, у тому числі оцінку більшу за 
0,6 отримали 45 % респондентів ЕГ та 47 % КГ. Отже, студенти КГ мають дещо силь¬
ніші можливості щодо підвищення сформованості компетенцій, пов 'язаних із життям в 
багатокультурному суспільстві. Аналіз одержаних результатів демонструє недостат¬
ність сформованості зазначених компетенцій, що неприпустимо в полікультурному сві¬
ті, та обмежує можливості працевлаштування та просування кар 'єрними сходами. 

Щ о д о компетенцій, пов 'язаних із володінням усною та письмовою комунікаці
єю, то значення інтегративного показника ( І К ^ П К ) від 0,9 до 1 діагностовано в 2 % 

опитуваних Е Г та 3 % КГ, від 0,7 до 0,9 - у 68 % студентів Е Г та 73 % КГ, від 0 до 0,7 -
у 31 % респондентів ЕГ та 25 % КГ, у тому числі у 15 % опитуваних ЕГ та 13 % КГ ви¬
явлено потенційні можливості переміститись на більш високий рівень сформованості 
компетенцій, пов 'язаних із володінням усною та письмовою комунікацією. 

Наступний інтегративний коефіцієнт (ІК К І ) діагностував сформованість компе-
тенцій, пов 'язаних зі зростанням інформатизації суспільства, та виявив такі значення: 
від 0,9 до 1 діагностовано в 22 % опитуваних Е Г та 30 % КГ, від 0,7 до 0,9 - у 54 % сту¬
дентів Е Г та 47 % КГ, від 0 до 0,7 - у 24 % респондентів Е Г та 23 % КГ, у тому числі 
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у 15 % опитуваних Е Г та 16 % К Г виявлено оцінку не меншу ніж 0,6; отже, компете
нції, щ о пов 'язан і зі зростанням інформатизаці ї суспільства, і в цьому разі сформо
вані у студентів найкращим чином порівняно з іншими складниками ключових ком
петенцій. 

Останній складник ключових компетенцій пов 'язаний зі здатністю вчитися 
впродовж життя. Значення інтегративного коефіцієнта ( І К К В В Ж ) виявились такими: від 
0,9 до 1 не діагностовано, від 0,7 до 0,9 виявлено у 12 % студентів ЕГ та 13 % КГ, від 0 
до 0,7 - у 88 % респондентів Е Г та 87 % КГ, у тому числі в 33 % опитуваних Е Г та 38 % 
КГ виявлено оцінку не меншу ніж 0,6. Отже, показники сформованості здатності вчи¬
тися впродовж життя відповідають тенденціям, виявленим при пілотажному дослі¬
дженні, та потребують суттєвої корекції. 

Зібравши дані за всіма показниками критерію "сформованість ключових компе
тенцій", ми змогли обчислити його інтегративний коефіцієнт - ІКШ - для кожного 
студента. Розподіл оцінок критерію "сформованість ключових компетенцій" для студе
нтів ЕГ і КГ наведено в табл. 1, дані якої свідчать: інтеграційні коефіцієнти ( І К Ш ) від 

0,9 до 1, що відповідає високо-інтегративному рівню, не виявлено в жодного респонде
нта Е Г та КГ, від 0,7 до 0,9 (достатньо-інтегративному) діагностовано в 53 % студентів 
ЕГ та 55 % КГ та від 0 до 0,7 (елементарно-інтегративному) - 48 % опитуваних ЕГ та 
45 % КГ, у тому числі 38 % респондентів ЕГ та 37 % КГ виявили потенційні можливос¬
ті щодо розвитку ключових компетенцій. 

М о ж н а відзначити, що інтегративні коефіцієнти сформованості ключових ком-
петенцій кращі у студентів-економістів контрольної групи, хоча окремі складники (зо¬
крема, політичні компетенції) сформовані краще в респондентів ЕГ. 

Діагностика за критерієм "сформованість професіоналізму". Одержані резуль¬
тати наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Показники вихідного рівня сформованості професіоналізму (ІКкк) 

студентів-економістів (%) 

Оцінки ІКПС ІКПК ІКПВ ІКПМ ІКП Оцінки 

U И « и « u и « u и « Рівень u и « 
0,90 £ ІК £ 1 0 0 43 40 0 0 0 0 В-І 0 0 

0,70 £ ІК < 0,90 37 32 42 46 8 5 12 13 Д-І 32 31 

0 £ ІК < 0,70 
в тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 

63 68 16 14 93 95 88 87 Е-І 68 69 0 £ ІК < 0,70 
в тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 40 51 6 4 73 71 24 26 52 55 

Я к видно з таблиці, інтегративний показник сформованості професійної спрямо¬
ваності ( ІКПС ) у студентів-економістів виявився таким: від 0,9 до 1 не діагностовано, 

від 0,7 до 0,9 виявлено в 37 % студентів Е Г та 32 % КГ, від 0 до 0,7 - у 63 % респонден¬
тів Е Г та 68 % КГ, у тому числі в 40 % опитуваних Е Г та 51 % КГ виявлено оцінку не 
меншу ніж 0,6. Такі дані відповідають тенденціям пілотажного дослідження, але мо¬
жуть бути скореговані в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх еко¬
номістів завдяки правильному формуванню критеріїв відбору студентів та постійній 
роботі кураторів, тьюторів та викладачів спеціальних дисциплін у цьому напрямі. 
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Результати діагностування професійної компетентності засвідчили, що значення 
інтегративного показника ( ІК П К ) від 0,9 до 1 виявлено в 43 % студентів ЕГ та 40 % КГ, 
від 0,7 до 0,9 виявлено в 42 % студентів-економістів Е Г та 46 % КГ, від 0 до 0,7 - у 
16 % респондентів Е Г та 16 % КГ, у тому числі в 6 % опитуваних Е Г та 4 % КГ виявле¬
но оцінку не меншу ніж 0,6, тобто, оцінки в межах предметів циклу професійної підго¬
товки у студентів досить добрі, що підтверджує наші прагнення зберегати традиційні 
види навчання в СІПП МЕ. 

Стосовно професійної відповідальності значення інтегративного показника 
( ІКПВ ) від 0,9 до 1 не діагностовано, від 0,7 до 0,9 виявлено в 8 % студентів ЕГ та 5 % 
КГ, від 0 до 0,7 - у 93 % респондентів Е Г та 95 % КГ, у тому числі у 73 % опитуваних 
Е Г та 71 % КГ виявлено оцінку не меншу ніж 0,6. Результати діагностики свідчать, що 
такі показники практично унеможливлюють професійну діяльність майбутніх економі¬
стів, адже жоден керівник не погодиться взяти на роботу випускника, позбавленого 
здатності передбачати результати власної професійної діяльності, відповідальності за 
якість виконаної роботи та за збереження конфіденційної інформації, психологічної го¬
товності нести відповідальність за результати власної професійної діяльності та дія¬
льності в ситуації ризику, отже, зазначена якість потребує суттєвого покращення . 

Розподіл оцінок діагностики професійної мобільності студентів, наведений в 
табл. 2, засвідчує такі значення інтегративного коефіцієнта ( ІКПМ ): від 0,9 до 1 не діаг¬
ностовано в жодного респондента, від 0,7 до 0,9 виявлено у 12 % опитуваних ЕГ та 
13 % КГ, від 0 до 0,7 - у 88 % респондентів ЕГ та 87 % КГ, в тому числі у 24 % студен¬
тів Е Г та 24 % КГ виявлено оцінку не меншу ніж 0,6. Такі показники демонструють ни¬
зькі рівні здатностей змінювати кваліфікацію, спеціалізацію та сферу діяльності, прак¬
тичну відсутність інтегративності знань та нелінійності мислення, а також психологіч¬
ної готовності до зміни фаху, що звісно призведе до ускладнення адаптації випускників 
до умов сучасного ринку праці та умов соціального життя із кризовими тенденціями. 

Остаточні результати дали нам змогу обчислити інтеграційні коефіцієнти за 
критерієм „сформованість професіоналізму" - ІКП - кожного з досліджуваних. Розпо¬
діл оцінок сформованості професіоналізму, який нами розглядався як критерій компе¬
тентності економіста, наведено в табл. 2. 

Одержані дані свідчать, що інтеграційні коефіцієнти ( І К П ) від 0,9 до 1, що від¬
повідає високо-інтегративному рівню, не виявлено в жодного респондента, від 0,7 до 
0,9 (достатньо-інтегративному) діагностовано у 32 % опитуваних Е Г та 31 % КГ, від 0 
до 0,7 (елементарно-інтегративному) - у 68 % респондентів Е Г та 69 % КГ, у тому числі 
у 52 % студентів Е Г та 55 % КГ, діагностованих на елементарно-інтегративному рівні, 
показник сформованості професіоналізму піднявся за позначку 0,6. Таким чином, ре¬
зультати діагностики продемонстрували недостатню сформованість професіоналізму 
студентів-економістів: не зважаючи на досить добрі оцінки з предметів циклу профе¬
сійної підготовки, такі важливі якості, як професійна спрямованість, професійна відпо¬
відальність та професійна мобільність, лишились поза увагою як тих, хто навчає, так і 
тих, хто навчається. Отже, формування професіоналізму має стати першочерговим за¬
вданням, якщо ми прагнемо випускати компетентного економіста, конкурентоспромо¬
жного на ринку праці. 

Результати діагностики за критерієм "сформованості соціальної компетент¬
ності" наведено в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Показники вихідного рівня сформованості соціальної компетентності (ІКСК) 

студентів-економістів (%) 

Оцінки ІКЯ-К ІКЛ - Л І К Л - с ІКЛ - Д 
Рівень 

ІКСК Оцінки 
Рівень 

0,90 £ ІК £ 1 0 0 0 0 0 0 3 3 В-І 0 0 

0,70 £ ІК < 0,90 2 3 2 1 21 21 62 63 Д-І 7 5 

0 £ ІК < 0,70 
у тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 

98 97 98 99 79 79 35 34 Е-І 93 95 0 £ ІК < 0,70 
у тому числі 
0,60 £ ІК < 0,70 

53 53 31 31 44 42 27 28 66 62 

Дані таблиці свідчать, що інтегративний показник сформованості позитивного 
самовідношення (Я-концепція) ( І К Я - К ) студентів-бакалаврів виявився таким: практич
но всі респонденти ЕГ та КГ (98 % та 97 % відповідно) отримали оцінку від 0 до 0,7, у 
тому числі в 53 % студентів у кожній групі виявлено оцінку не меншу ніж 0,6, 0 % опи
туваних обох груп - в межах від 0,9 до 1,2 % опитуваних ЕГ та 3 % КГ - від 0,7 до 0,9. 
Такі результати підтверджують тенденції пілотажного дослідження та потребують ко
рекції сформованості позитивного самовідношення (Я-концепція) економіста під час 
реалізації С Ш П МЕ. 

Аналіз результатів сформованості ЗУН та досвіду вибудовування відносин "лю-
дина-людина" засвідчив, що значення інтегративного показника ( І К Л - Л ) від 0,9 до 1 не 
виявлено в жодного студента, від 0,7 до 0,9 виявлено в 2 % опитуваних ЕГ та 1 % КГ, 
від 0 до 0,7 - у 98 % респондентів ЕГ та 99 % КГ, у тому числі в 31 % студентів в кож¬
ній групі виявлено оцінку не меншу ніж 0,6. Такі результати свідчать про неприпусти¬
мо низький рівень сформованості навичок міжособистісних відносин, здатності встано¬
влювати доцільні контакти з рідними, близькими, друзями, колегами по роботі, вмінь 
працювати у команді, здатності до критики, праці в міждисциплінарній команді, спіл¬
кування з фахівцями з інших галузей, що суттєво знижує можливість працевлаштуван
ня в умовах європейської та світової інтеграції та глобалізації суспільства. 

Наступний інтегративний коефіцієнт ( ІКЛ-с ) демонстрував сформованість ЗУН 

та досвіду вибудовування відносин "людина-суспільство". Дані діагностики свідчать, 
що в більшості респондентів Е Г та КГ (79 % в кожній групі) виявлено значення коефі¬
цієнта від 0 до 0,7, у тому числі в 44 % студентів Е Г та 42 % КГ виявлено оцінку не ме¬
ншу ніж 0,6; значення від 0,9 до 1 не діагностовано в жодного респондента, від 0,7 до 
0,9 виявлено в 21 % опитуваних в обох групах. Таким чином, нами підтверджено тен¬
денції пілотажного дослідження та необхідність урахування в системі інтегративної 
професійної підготовки майбутніх економістів можливостей набуття студентами З У Н 
та досвіду вибудовування відносин "людина-суспільство". 

Останній складник соціальної компетентності пов 'язаний із ЗУН та досвідом 
вибудовування відносин "людина-довкілля". Значення інтегративного коефіцієнта 
( ІКЛ-Д) виявились такими: від 0,9 до 1 діагностовано однакову кількість респондентів 

ЕГ та КГ - 3 %, від 0,7 до 0,9 виявлено в 62 % опитуваних Е Г та 63 % КГ, від 0 до 0,7 -
у 35 % респондентів ЕГ та 34 % КГ, у тому числі у 27 % студентів Е Г та 28 % КГ вияв¬
лено оцінку не меншу ніж 0,6. Результати діагностики демонструють, що дана компе-
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тенція сформована досить добре порівняно з іншими складника соціальної компетент¬
ності. 

Одержані дані дозволили визначити інтегративний коефіцієнт за критерієм 
"сформованість соціальної компетентності" ІКСК для кожного із студентів. Розподіл 
оцінок критерію "сформованість соціальної компетентності" наведено в табл. 3. 

Аналіз результатів засвідчив: інтеграційні коефіцієнти ( ІКсК ) від 0,9 до 1, що 
відповідає високо-інтегративному рівню, не виявлено в жодного респондента, від 0,7 до 
0,9 (достатньо-інтегративному) діагностовано в 7 % опитуваних ЕГ та 5 % КГ, від 0 до 
0,7 (елементарно-інтегративному) - у 93 % респондентів ЕГ та 95 % КГ, у тому числі в 
66 % студентів ЕГ та 62 % КГ, діагностованих на елементарно-інтегративному рівні, 
показник сформованості соціальної компетентності піднявся за позначку 0,6. 

Таким чином, результати діагностики продемонстрували: соціальна компетент¬
ність є найбільш "незахищеною" з боку існуючої системи професійної підготовки май¬
бутніх економістів, що звісно не сприяє ефективній соціалізації особистості в сучасних 
умовах. Навпаки, СІПП М Е містить педагогічно адаптований соціальний досвід 
розв 'язання пізнавальних, світоглядних, етичних, політичних та інших проблем завдяки 
специфічним стратегіям і методам спілкування. 

У такий спосіб діагностувальний матеріал дав змогу визначити вихідні рівні 
компетентності економіста за її критеріями: сформованість ключових компетенцій; 
сформованість професіоналізму; сформованість соціальної компетентності. Спираю¬
чись на оцінку експертів, викладачів, результати самооцінки студентів, а також дослід¬
ницькі методи та методики, що були використані, вдалось одержати дані, що відобра¬
жають результати діагностики компетентності економістів на констатувальному етапі 
експерименту (табл. 4). 

Таблиця 4 
Показники вихідного рівня сформованості компетентності економіста (ІККЕ) 

студентів-економістів (%) 

Рівні сформованості компетентності ЕГ КГ 
економіста 

Високо-інтегративний 0 0 
Достатньо-інтегративний 24 28 
Елементарно-інтегративний 76 72 
у тому числі 0,60 £ ІК < 0,70 62 62 

Н а високо-інтегративному рівні не було діагностовано жодного студента. Н а до¬
статньо-інтегративному рівні було виявлено в експериментальній групі 24 % студентів 
та 28 % у контрольній групі. Н а елементарно-інтегративному рівні було діагностовано 
76 % респондентів експериментальної групи та 72 % контрольної, у тому числі в 62 % 
студентів обох груп, діагностованих на елементарно-інтегративному рівні, показник 
сформованості компетентності економіста піднявся за позначку 0,6. 

Треба підкреслити, що відсоткові показники порівняно з контрольними й експе¬
риментальними групами за рівнями були майже однаковими. Незначні відхилення в 
кращий бік спостерігались у контрольній групі. 

Висновки й перспективи подальших розвідок. Аналіз одержаних результатів 
дозволив стверджувати, що формування компетентності економіста в системі інтегратив¬
ної професійної підготовки майбутніх економістів потребує серйозної роботи щодо корегу¬
вання виявлених недоліків професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців галу-
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зі економіки і фінансів, що ми пов'язуємо з необхідністю впровадження запропонованої 
нами системи та відповідних педагогічних умов формування компетентності економіста. 

Зважаючи на викладене, ми дійшли висновку, що подальшу роботу в аспекті фо¬
рмування компетентності економіста ми вбачаємо в побудові та реалізації експеримен¬
тальної моделі системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЕЙ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

Статья посвящена описанию результатов первичной диагностики уровней сформиро-
ванности компетентности экономиста студентов высших учебных заведений Мини¬
стерства финансов Украины согласно методики оценивания компетентности экономи¬
ста в системе интегративной профессиональной подготовки будущих экономистов. 

Y . Ivanchenko 

RESULTS OF DIAGNOSTICS LEVELS OF FORMED 
OF ECONOMIST'S COMPETENCE 

The article presented description of primary diagnostic's results levels of formed of econo
mist's competence of students of higher educational establishments of Ministry of finance o f 
Ukraine in obedience to the method of evaluation of economist's competence in the system of 
integrativ professional preparation of future economists. 
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