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індивідуалізації результату здобуття особою бажаних компетентностей. Відповідальність уні-
верситетів за якість навчання є імперативом їх діяльності на освітньому ринку [2].

Аналізуючи світовий досвід ми дійшли висновків, що європейська і американська системи
вищої освіти відрізняються і що, навіть, серед країн-учасниць Болонського процесу існують роз-
біжності у підходах до побудови освітньої моделі, а, наведені у путівнику проекту «Тюнінг»
пропозиції, мають лише рекомендаційний характер [4]. Отже, кожна країна — учасниця Болон-
ського процесу будує свою освітню модель, враховуючи національну специфіку і особливості.
Але об’єднує їх те, що всі вони зорієнтовані на єдину мету і побудовані в контексті реалізації су-
часної освітньої парадигми, що базується на таких принципах: навчання має бути студентоцент-
рованим, орієнтованим на результати, а в побудові та реалізації навчальних програм має викори-
стовуватися компетентнісний підхід. Причому наголос у новій освітній моделі робиться саме на
студентоцентризмі, що зумовлено гуманістичною сутністю сучасної парадигми освіти. А це
означає, що освітня модель ХХІ століття ставить у центр уваги розвиток студента, його інтелек-
туальні потреби і міжособистісні відносини. Таким чином, головна мета парадигми студентоце-
нтрованої освіти для ВНЗ — це забезпечення умов для особистого та професійного зростання
студента, індивідуального і вільного самовизначення майбутнього фахівця в обраній професій-
ній діяльності, повноцінного розкриття потенційних можливостей особистості. Саме тому всі
змістовні, процесуальні та технологічні компоненти освіти мають бути спрямовані на різнобіч-
ний розвиток студента, на формування у нього критичного мислення [1].

Побудована на основі даної парадигми сучасна модель освіти повинна мати міцний фун-
дамент. Якщо мислити образно, то «трьома китами», на яких вона грунтується мають бути:
студентоцентрований, компетентнісний і результато-орієнтований підходи. Вони мають бути
взаємозалежними і взаємодоповнюючими, тому що на практиці жоден з цих підходів, будучи
застосований відокремлено, не дає ефективних результатів.
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Інноваційні процеси, які відбуваються в українській економіці та соціальному житті сус-
пільства, зміна цінностей і орієнтацій, зростання потреби в індивідуальній активності та від-
повідальності студентів, ставлять нові завдання перед вітчизняною системою вищої освіти.
З’являється необхідність кардинальних змін у професійній підготовці майбутніх економістів
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і менеджерів, від особистості яких значною мірою залежить успішний економічний і соціаль-
ний розвиток України.

Проблема дотримання норм професійної поведінки та етики у вітчизняному бізнесі зали-
шається актуальною, що обумовлено низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема
низький рівень культури бізнесу, високий рівень тіньової економіки, нестабільне правове
поле, а також недостатній рівень освітньої підготовки за цим напрямом.

Тому метою дослідження є визначення ролі стандартів професійної поведінки та етики в
процесі ідентифікації, формування та оцінювання професійної компетенції сучасних еконо-
містів і менеджерів.

Професійна компетентність економіста — це інтегрована властивість, що складається з
низки взаємопов’язаних компетенцій, які включають здатність актуалізувати наявні власні
можливості для ефективного виконання професійних обов’язків, достатній рівень фундамен-
тальних знань та вмінь, високий рівень інформаційної компетенції, наявність розвинутих
аналітичних здібностей, уміння проводити адекватну самооцінку, володіння ефективними
комунікативними технологіями, тощо.

Важливими рисами у професійної діяльності сучасних бухгалтерів, аудиторів, фінансових
менеджерів, інвестиційних аналітиків, маркетологів, проектних менеджерів та інших спеціалі-
стів у сфері економіки є розуміння стандартів професійної поведінки та етичних норм, якій є
складовою суспільної поведінки. Працювати в бізнесі може далеко не кожна людина, оскільки
професійна діяльність цих фахівців відбувається в умовах невизначеності, ризику та супрово-
джується постійною економічною, професійною, психологічною та соціальною конкуренцією.
Тому важливим компонентом сучасної бізнес-освіти має стати формування особистої культури
студентів, яка спирається на систему загальнолюдських і професійних цінностей.

За результатами міжнародного дослідження, проведеного в 2015 році професійною асоці-
ацією фахівців у сфері управлінського обліку СІМА (Chartered Institute of Management
Accountants), в якому прийняло участь майже дві з половиною тисячі фінансових спеціаліс-
тів, кількість компаній, які мають кодекс корпоративної етики або інший подібний документ,
який регламентує етичні норми поведінки становить 82 %. При цьому 72 % учасників опиту-
вання відмітили, що в компанії існують покарання за неетичну поведінку [1].

На жаль, у вітчизняній системі економічної освіти, недостатньо уваги приділяється фор-
мування професійної поведінки та етики у студентів, хоча вона є однією з важливих проблем
майбутнього розвитку країни. Від порядності еліти суспільства — фахівців із вищою освітою
— залежить те, які стосунки будуть складатися в економіці, бізнесі та соціальній сфері.

Навчальні програми українських університетів сконцентровані на формуванні так званих
«технічних» компетенцій [2]. Дуже мало уваги приділяється формуванню таких важливих
поведінкових компетенцій, як лідерство, самоконтроль, впевненість у собі, відкритість, креа-
тивність, орієнтація на результат, продуктивність, надійність, вміння вести переговори, ро-
зуміння професійних цінностей і етики, вміння залагоджувати конфлікти тощо [2].

Більшість студентів не задумується, що їх особисті переконання та цінності можуть впливати
на прийняття ними рішень у складних професійних ситуаціях. Тому на думку багатьох роботодав-
ців і професійних асоціацій важливо формувати у студентів під час навчання не лише професійні
«технічні» компетенції, але й професійну поведінку через систему етичних норм і цінностей.

Етичні проблеми характерні практично всім видам економічної діяльності — фінанси, облік,
аудит, маркетинг, управління персоналом, управління виробництвом, управління проектами, тощо.
Дотримання професійних етичних норм у бізнесі означає свідоме застосування засобів справедли-
вості та моральності підчас ухвалення управлінських рішень як окремими особами, так і компанія-
ми в цілому, таким чином професійна етика полягає перед усім у тому, щоб «чинити правильно».

Провідні національні та міжнародні професійні асоціації, зокрема УАМ, АССА, СІМА,
CFA, CGMA, PMI, ІРМА, постійно розробляють, оновлюють і поширюють найвищі стандар-
ти професійної етики, освіти і досконалості з найбільшою користю для суспільства та конт-
ролюють їх дотримання всіма членами своїх асоціацій [3―5].

Наприклад, CFA Institute (США), який здійснює міжнародну сертифікацію фінансових аналі-
тиків, вважає, що основними етичними нормами кандидата на отримання звання сертифікованого
фінансового аналітика CFA (Chartered Financial Analyst) мають бути такі поведінкові компетенції:

– діяти згідно із принципами добропорядності, компетентності, старанності, та поваги,
дотримуючись етичних норм по відношенню до суспільства, існуючих та потенційних клієн-
тів, працедавців, працівників, колег та інших учасників ринків;

– ставити дотримання норм добропорядності і чесності в професії та інтереси клієнтів
понад власні особисті інтереси;
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– діяти з належною увагою та приймати незалежні професійні рішення під час проведен-
ня інвестиційного аналізу, надання рекомендацій щодо інвестування, вчинення інвестицій-
них дій і здійснення іншої професійної діяльності;

– діяти професійно та відповідно до етичних норм, а також заохочувати інших діяти та-
ким чином, підтримуючи власну професійну репутацію та довіру до професії;

– підтримувати та вдосконалювати власний професійний рівень і докладати зусиль для під-
тримання і вдосконалення професійного рівня інших спеціалістів інвестиційної справи [6].

Саме тому важливою компонентою підготовки фахівців-економістів і менеджерів має бу-
ти формування відповідних поведінкових компетенцій через загальноприйняті міжнародні
норми професійної поведінки та етики, що обумовлює необхідність впровадження відповід-
них курсів (наприклад, дисциплін «Основи бізнес-етики», «Етика ділового спілкування»,
«Соціальна відповідальність в бізнесі») до навчального процесу у вищих навчальних закла-
дах економічного спрямування. Також, щоб сформувати високий рівень культури професій-
ного спілкування майбутніх фахівців у навчальному процесі мають переважати активні фор-
ми індивідуальної та групової роботи студентів, зокрема ділові ігри, індивідуальні та групові
презентації, групові дискусії, бізнес-тренінги та бізнес-симуляції.

Отже, лише поєднання фундаментальних і практичних знань економіки зі стандартами про-
фесійної поведінки, етики та культурою професійного спілкування, дає можливість студентам
здобути таку університетську освіту, яка сприятиме ефективному здійсненню їх професійної ді-
яльності. Майбутнім економістам важливо мати власні ідеали, цінності, розуміти цінність і соці-
альну значущість своєї професії, дотримуватись правових та етичних норм суспільства, прийма-
ти відповідальні рішення та діяти не лише у власних інтересах, а й в інтересах суспільства.
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