
72

співробітники легко знаходять спільну мову, бачать свою цін-
ність та значимість в колективі, відчувають довіру та надійність
компанії
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ROLE OF PROFESSIONAL CERTIFICATION
IN THE FORMATION AND EVALUATION

OF ECONOMISTS AND MANAGERS COMPETENCES

Одним із стратегічних завдань сучасного економічного уні-
верситету є формування і розвиток у студентів професійних ком-
петенцій найвищого рівня і створення можливостей для розвитку
їх кар’єри як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках
праці. Можливість студентами паралельно з отриманням дипло-
му про вищу освіту робити перші кроки на шляху до професійної
кар’єри значно підвищує їх затребуваність і розширює можливо-
сті працевлаштування.

Тому метою нашого дослідження є визначення ролі професій-
ної сертифікації для ідентифікації, оцінки і формування профе-
сійних компетенцій студентів вищих навчальних закладів еконо-
мічного спрямування.

Ідентифікація і формування знань, навичок, компетенцій еко-
номістів і менеджерів не можлива в сучасному глобальному біз-
нес-середовищі без їх професійної оцінки. Професійна сертифі-
кація сьогодні стала невід’ємною частиною процесу розвитку і
перевірки компетенцій фахівців, які працюють у різних сферах
економіки, зокрема у фінансах, бухгалтерському обліку, марке-
тингу, управлінні проектами, управлінні персоналом, управлінні
ризиками та інших сферах [1]. У світовій практиці наявність
профеійної сертифікації підвищує конкурентоспроможність ви-
пускників університетів на ринку праці, а для деяких посад вона
часто є однією з необхідних умов при влаштуванні на роботу,
адже підтверджує компетентність спеціаліста.

Роботодавцям потрібна впевненість, гарантія, що спеціаліст
має високий рівень сучасних знань, практичних умінь і компете-
нцій і допомагатиме примножувати доходи компанії. І таку впев-
неність дають професійні об’єднання, які на основі незалежних
іспитів сертифікують своїх членів, підтверджують їх здатність
якісно виконувати складні завдання, гарантують, що фахівець
постійно підвищує свій професійний рівень [2].

В Україні рівень культури добровільної професійної сертифі-
кації на сьогоднішній день значно нижчий у порівнянні з розви-
неними країнами [3]. Тому у вітчизняній бізнес-освіті переважно
представлені сертифікаційні програми закордонних професійних
асоціацій та інститутів. Зокрема, у сфері бухгалтерського обліку
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це програми СIPA (Certified International Professional Accountant),
АССА (Association of Chartered Certified Accountants), у сфері фі-
нансового менеджменту — CFI (Chartered Financial Institute), СІ-
МА (Chartered Institute of Management Accountants), CGMA
(Chartered Global Management Accountant), у сфері маркетингу —
СІМ (Chartered Institute of Marketing), CIPR (Chartered Institute of
Public Relations), у сфері управління проектами — ІРМА (Interna-
tional Project Management Association), PMI (Project Management
Institute), у сфері управління ризиками — GARP (Global Asso-
ciation of Risk Professionals), PRM (Professional Risk Manager
International Associations), у сфері управління персоналом —
HRCI (Human Resource Certification Institute) та багато інших.

У європейських країнах одними з ключових вимірників якості
університетської освіти є питома вага випускників, що здобули
професійні сертифікати, і питома вага викладачів у професорсь-
ко-викладацькому складі університетів, що мають професійні
сертифікати на додаток до вчених ступенів і звань. Так, напри-
клад, у найбільших університетах Польщі, зокрема в Краківсько-
му та Вроцлавському економічних університетах, студенти разом
з дипломами бакалавра і магістра можуть пройти два рівні про-
фесійної сертифікації для фахівців з управлінського обліку (СІ-
МА Certificate in Business Accounting, CIMA Diploma in Manage-
ment Accounting).

Імплементація підготовки до професійної сертифікації у на-
вчальні плани вищих навчальних закладів забезпечує студентам
цих університетів:

— формування необхідних знань, навичок, компетенцій для
майбутньої професійної діяльності, оскільки програми професій-
ної сертифікації формуються професіоналами для професіоналів,
а їх зміст враховує останні тенденції сучасного глобального біз-
несу;

— незалежну і об’єктивну оцінку знань і компетенцій, що за-
безпечується формою і жорсткими умовами проведення профе-
сійної атестації (навчання проводить університет, іспити прово-
дить — незалежна екзаменаційна мережа, а сертифікати і
дипломи видають професійні об’єднання);

— міжнародне визнання професійного сертифікату, мобіль-
ність і незалежність від географічних кордонів при працевлашту-
ванні, підвищену довіру роботодавців, переваги при працевлаш-
туванні та підвищену заробітну плату.

Основними перевагами для вищих навчальних закладів від
участі у програмах професійної сертифікації своїх випускників є:
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— отримання додаткових конкурентних переваг на ринку
освітніх послуг;

— доступ до якісних навчальних матеріалів, що відповідають
потребам сучасного глобального бізнесу, адже програми профе-
сійної сертифікації використовують найкращі підручники та інші
матеріали, розроблені відповідно до високих професійних стан-
дартів;

— підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладаць-
кого складу університету та залучення до навчального процесу
практиків.

Університети, що готують студентів до участі у програмах
професійної сертифікації, позиціонують себе на ринку освітніх
послуг як такі, що пропонують освітній продукт з підвищеною
споживною цінністю. Їх внесок у розвиток кар’єри випускників
не закінчується врученням диплома про вищу освіту. Сприяючи
участі своїх студентів і випускників у програмах професійної
сертифікації, університети тим самим допомагають їм зробити
наступний крок у розвитку власної кар’єри — крок з рівня дип-
ломованих випускників з базовою вищою освітою на рівень сер-
тифікованих практиків і професіоналів.

Але у вітчизняній практиці впровадження програм професій-
ної сертифікації в університетах має певні труднощі, зокрема:

— університетам потрібно дотримуватися балансу між під-
тримкою пріоритетності фундаментальних знань і формуванням
професійних навичок і компетенцій через інтеграцію спеціальних
курсів професійної сертифікації в існуючі навчальні плани,

— висока вартість таких програм, яка передбачає сплату сту-
дентами реєстраційних внесків, оплату вартості проходження не-
залежних сертифікаційних тестів або екзаменів за кожною дис-
ципліною програми, сплату щорічних платежів до відповідних
професійних асоціацій за членство в них.

Отже, професійна сертифікація стає невід’ємною частиною
отримання сучасної економічної освіти, що дозволяє ефективно
сформувати і об’єктивно оцінити компетентнісні профілі сучас-
них економістів, менеджерів і підприємців.
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PERSONNEL EVALUATION SYSTEM:
THE EXPERIENCE OF UKRAINIAN HOLDINGS

У сучасній науково-теоретичній базі існує неймовірно велика
кількість систем оцінювання співробітників, не таємниця, що бі-
льшість з них так і залишаються теоретичними, ніколи не вико-
ристовуються на підприємствах, або їх використання досить об-
межене. Постає актуальне питання, як керівництву компанії
вибрати найефективнішу систему оцінювання персоналу, яка б не


