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ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА ЧАСУ 

Анотація. У статті розглядаються проблеми та сучасний зміст і структура еконо-мічної 

компетентності майбутніх менеджерів освіти на сучасному етапі роз-витку даного напрямку 

освіти у вищих навчальних закладах. Сьогодні вища освіта покликана дати системні знання про 

професійну сферу діяльності, її специфіку, має формувати особистісні якості спеціаліста. 

Майбутній менеджер повинен володіти міцними та глибокими знаннями, професійним 

мисленням, мати власну професійно-особистісну позицію, економічну компетентність,яка є 

ознакою сучасної профе-сійної освіти. 

Ключові слова: менеджер, освіта, професійна підготовка, ефективність, економічна 

компетентність, аналіз. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Анотация. В статье рассматриваются проблемы и современное содержание и 

структура экономической компетентности будущих менеджеров образования на современном 

этапе развития данного направления образования в высших учебных заведениях. Сегодня 

высшее образование призвано дать системные знания о профессиональной сфере 

деятельности, ее специфике, должен фор-мировать личностные качества специалиста. 

Будущий менеджер должен вла-деть крепкими и глубокими знаниями, профессиональным 

мышлением иметь собственную профессионально-личностную позицию, экономическую 

компетент-ность, которая является признаком современного профессионального образования. 

Ключевые слова: менеджер, образование, профессиональная подготовка, 

эффективность, экономическая компетентность. 
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TABLE OF CONTENTS AND STRUCTURE OF ECONOMIC COMPETE NCE FUTURE 

MANAGERS OF EDUCATION AS A NECESSARY REQUIREMENT OF  TIME 

Annotation. In the article problems and modern maintenance and structure of economic 

competence of future managers of education are examined on the modern stage of development of this 

direction of education in higher educational establishments. Today higher education is called to give 

system knowledge about the professional sphere of activity, her specific, must form the personality 
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internalss of specialist. A future manager must own strong and deep knowledge, professional thought 

to have own professionally-personality position, economic competence which is the sign of modern 

trade education. 

Key words: manager, education, professional preparation, efficiency, economic competence, 

analysis. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні, її 

інтеграція до Євросоюзу та орієнтація на європейський освітній простір, швидкі 

зміни інформаційних технологій вплинули на зміну інфраструктури ринку праці 

та зростання вимог до підготовки компетентних фахівців. Як зазначають західні 

експерти, креативна освіта — перспектива майбут-нього, а модель спеціаліста 

— не кваліфікаційна, а компетентнісна Для сучасного економічного розвитку 

держави вкрай необхідні енергійні, ініціативні, економічно підго-товлені, 

налаштовані на творчий пошук менеджери, які володіють навичками ефектив-ного 

управління виробничим і технологічним процесами, комунікативних зв’язків у 

колективі тощо.  

У нашій державі питання підготовки економічно компетентних менеджерів 

і ме-неджерів освіти зокрема, особливо актуальне у зв’язку з тим, що сьогодні 

більшість керівних посад обіймають люди, які не мають спеціальної управлінської 

підготовки. Це пояснюється тим, що професійних управлінців почали готувати у 

вузах України, бізнес-ліцеях, школах лише на початку 90-х років. Однак, до цього 

часу чітко продуманої, відлагодженої системи професійної орієнтації та відбору 

студентів, визначення змісту і форм навчання, ефективного використання 

менеджерів на вітчизняному ринку праці ще не створено.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковане 

розв’язання даної проблеми. У «Новому словнику української мови» зазначені 

терміни мають таке пояснення: «Компетентний. — 1. Який має достатні знання в 

якій-небудь галузі; який з чимось добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на 

знанні; кваліфікований. 2. Який має певні повноваження; повноправний, 

повновладний. Компетенція — це добра обізнаність із чим-небудь, коло 
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повноважень якої-небудь організації, установи або особи» [1, 305].  

Здійснивши аналіз зазначених термінів у словниках (іншомовних слів 

(1951 р.) [2, 329], С. Ожегова [3, 288], Оксфордському [4, 725], педагогічному [5, 

18], сучас-ному словнику іншомовних слів [6, 295]) ми визначили, що поняття 

«компетент-ність» визначається як авторитетність, обізнаність, 

поінформованість, адекватна кваліфікація, достатні вміння, якість, стан; 

«компетентний» як здібний до вирішення справи, досвідчений у певній галузі, 

колі питань,  а «компетенція» — це коло повноважень, питань, обов’язків у 

якому посадова особа володіє знаннями, вміннями, досвідом.  

Розглянемо значення вище зазначених термінів у психолого-педагогічних 

працях зарубіжних і вітчизняних науковців.  

Д. Равен у праці «Компетентність у сучасному суспільстві» (1984 р.) 

вперше дав розгорнуте пояснення поняттю «компетентність», зазначивши, що 

воно включає в себе велику кількість незалежних один від одного компонентів. 

Одні компо-ненти він відносить до когнітивної сфери, а інші — до емоційної. 

Д. Равен вважає, що окремі компоненти тієї чи іншої сфери можуть заміняти 

один одного як складові ефективної поведінки. Тому науковець розрізняє види 

компетентності, вважаючи їх суттю мотивованих здібностей [7].  

Поняття «компетентність» експерти державних і недержавних освітніх 

органі-зацій Швейцарії, США та Канади DESECO з різних галузей (здоров’я, 

освіти, бізнесу) визначають, як здатність забезпечити індивідуальні та соціальні 

потреби, виконувати поставлені завдання. Вони вважають, що компетентність 

ґрунтується на поєднанні цінностей, емоцій, ставлень і практичних навичок, 

поведінкових компо-нентів, знань і вмінь, всього того, що мобілізує до активної 

дії. Експерти також вказують на провідне значення ключових компетентностей. 

Серед них найбільш значи-мими вони виділяють автономну діяльність, уміння 

функціонувати в соціальних гетерогенних групах, інтерактивне використання 

засобів [13, 8].  

Російські науковці дають наступне трактування вище зазначеним 
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поняттям. Зокрема, С. Вишнякова визначає: «компетентність (від лат. competens 

— належний, здібний): 

1) міра відповідності знань, умінь і досвіду осіб певного соціально-

професій-ного статусу реальному рівню складності виконуваних ними задач і 

вирішуваних проблем. На відміну від терміну «кваліфікація», включає поміж 

сугубо професійних знань і вмінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, 

як ініціатива, співробіт-ництво, здатність працювати у групі, комунікативні 

здібності, уміння вчитись, оціню-вати, логічно думати, відбирати і 

використовувати інформацію; 

2) коло повноважень керуючого органу, посадової особи; питання, у межах 

яких мають право прийняття рішення. Територія повноважень тих чи інших 

органів і осіб установлюється законами, іншими нормативними актами, 

положеннями, інструкціями, статутами;  

«компетенція»: (від лат. competentia – належність по праву): 

1) коло повноважень, прав і обов’язків конкретного державного органу; 

2) коло питань, у якому ця посадова особа володіє знаннями, досвідом» [8, 

130–131].  

С. Шишов і В. Кальней вважають, що на противагу ЗУНам (знання, уміння, 

навички), які передбачають дію за зразком, аналогією «компетентність» 

необхідно розуміти як самостійну діяльність, здатність і уміння діяти на основі 

набутих знань. Науковці зазначають, що важливо відмовитись від отримання 

знань «про всяк випадок», а розуміти, що є «знання як такі». «Компетенцію» 

вони розуміють як інтегративне поняття, яке включає готовність до: 

цілепокладання, дії, оцінювання і рефлексії [9].  

Мета статті полягає у визначенні змісту і структури економічної 

компетент-ності майбутніх менеджерів освіти у вищих навчальних закладах 

України та визна-ченні нових підходів до підготовки управлінських кадрів 

нового типу.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні умови розвитку ринку потребують 
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від менеджерів інноваційних методів управління та відмову від принципів 

максимізації результатів будь-якою ціною. Особливо це стосується галузі освіти. 

Бізнес будь-якої організації, щоб бути успішними та прибутковими, повинен 

розвиватися у середовищі економічної культури, враховувати громадську думку та 

піклуватися про власний імідж. Адже, порушення принципів еко-номічної 

культури веде до значних затрат, зростанню корупції та економічного сва-вілля і, 

як результат, перетворення країни із заможної в бідну, призупинення її інно-

ваційного та економічного розвитку. 

Економічна культура — ціннісно-мотиваційна система, проекція культури 

(гло-бальної, національної та регіональної) на сферу соціально-економічних 

відносин. Вона включає цінності, установки, моделі та норми поведінки, що 

виникають у результаті господарської діяльності, освіти і простого спілкування 

між людьми. Підґрунтям формування економічної культури є економічна 

компетентність. Тому економічна куль-тура, економічна освіта, економічна 

компетентність є важливими складовими підго-товки майбутніх менеджерів 

освіти. Саме соціально-економічні перетворення, які відбуваються в державі, 

актуалізують проблему формування економічної компетентності майбутніх 

менеджерів освіти.  

Сучасний менеджер освіти — це професійно підготовлений спеціаліст, який 

має достатню економічну підготовку і розвинуте економічне мислення, здатний 

виявляти проблеми, приймати управлінські рішення і нести відповідальність за їх 

реалізацію, продукує ідеї та аргументовано відстоює свою точку зору, проявляє 

ініціативу та має підприємницький хист, досягає позитивних результатів у роботі. 

У зв’язку з цим виникає потреба у визначенні поняття «економічна компетентність 

менеджера освіти».  

Українські науковці постійно проводять дослідження проблем 

використання компетентнісного підходу в освіті. Зокрема, можна виділити такі 

напрями досліджень: 

• компетентнісний підхід в освіті (Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун); 
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• професійна підготовка на основі стандарту компетентності 

(В. Аніщенко, А. Михайличенко); 

• професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального 

закладу (В. Бондар, Г. Єльникова, В. Маслов); 

• професійна компетентність учителів (М. Елькін, Н. Лісова, В. Саюк, 

В. Стрель-ніков, Л. Шевчук); 

• окремі види компетентностей: життєтворча компетентність 

(І. Єрмаков, І. Ящук), етична компетентність (Л. Хоружа), економічна 

компетентність (О. Ануфрієва, Г. Дмитренко, В. Саюк, О. Семеньков), соціальна 

компетентність (В. Ковальчук), циві-лізаційна компетентність (К. Корсак).  

У праці «Професійна підготовка на основі стандарту компетентності» 

В. Ані-щенко та А. Михайличенко розглядають поняття «компетентність» 

ширше ніж по-няття «кваліфікація». Вони підкреслюють, що компетентність — 

це реальна здат-ність досягати мети або результату у професійній діяльності, 

тоді як кваліфікація — потенційна здатність професійно виконувати завдання. 

На думку науковців, компе-тентність включає в себе професійні знання, 

навички, досвід, ставлення до справи та особистісні якості . 

Н. Бібік, вважає поняття «компетенція» похідним і вужчим порівняно з 

понят-тям «компетентність». Науковець вважає, що «компетенція» — це 

соціально закріплений освітній результат, а «компетентність» — оцінна 

категорія, яка визначає людину як суб’єкта професійної діяльності, її здатність 

успішно виконувати свої функції [10, 47–49].  

Під «економічною компетентністю» О. Ануфрієва розуміє «сукупність 

економіч-них знань та практичних умінь, досвіду, економічної культури та 

мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності» 

[11, 87]. 

В. Саюк вважає, що економічна компетентність керівника ЗНЗ — це 

«інтегрована професійно-особистісна характеристика управлінця, яка включає 

ціннісні орієнтації, економічні знання, вміння, навички використовувати 
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економічні важелі управління та особистісні якості для досягнення ефективного 

результату діяльності навчального закладу в ринкових умовах» [12, 512]. 

Узагальнюючи дані визначення та опираючись на власний досвід 

сформулюємо визначення економічної компетентності майбутнього менеджера 

освіти як здат-ність результативно здійснювати управлінську діяльність у галузі 

освіти, на основі ґрунтовних економічних знань, умінь, навичок і особистісних 

якостей, для ефектив-ного розвитку організації (установи) в умовах ринкової 

конкуренції.  

Здійснюючи управлінську діяльність менеджер освіти виконує різні види 

економічної діяльності: працює з фінансовою документацією, займається 

плануванням, організацією і контролем навчально-виховного процесу, керує 

персоналом, проводить маркетинговий аналіз, здійснює підприємницьку 

діяльність тощо. Тобто, здійснюючи різні види економічної діяльності, він виконує 

певні функції: кадрову, менеджерську, маркетингову, підприємницьку, фінансову. 

Водночас зазначені види економічної діяль-ності потребують від менеджера 

освіти відповідних знань, умінь, навичок, певної моти-вації і особистісних якостей, 

які сприяють досягненню ефективних результатів розвитку організації (установи). 

Це актуалізує значення компетентнісного підходу для нашого дослідження. Тому, 

конкретизувавши ознаки, які визначають специфіку еконо-мічної компетентності 

менеджера освіти та його економічні функції, ми можемо визна-чити її структуру 

та зміст.  

Основу компетентності складають чотири головні компоненти: мотиваційний 

(М), когнітивний (К), операційний (О) і особистісний (Ос). Кожен із зазначених 

компонентів складається із відповідних елементів: мотиваційний (мотиви, потреби, 

ціннісні орієн-тації), когнітивний (знання), операційний (уміння, навички), 

особистісний (особистісні якості). Схематично структуру економічної 

компетентності менеджера освіти відобра-жено на рис. 1. Розглянемо детальніше 

зміст складових економічної компетентності менеджера освіти.  
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Рис. 1. Структура економічної компетентності менеджера освіти 

 

Мотиваційний компонент. 

Виконуючи ту чи іншу економічну функцію, менедже-ру необхідні певні 

мотиви, знання, уміння, навички і особисті якості, щоб досягти пози-тивного 

результату економічної діяльності. Своєрідними індикаторами, які дають пош-

товх до економічної діяльності менеджера освіти є мотиви, потреби, ціннісні 

орієнтації, які складають мотиваційний компонент економічної компетентності. 

Саме вони висту-пають головними стимулами до засвоєння нових економічних 

знань, готовності до економічної діяльності, особистісного та професійного 

розвитку. На думку психологів, мотивація визначає поведінку особистості і 

виступає акумулятором особистісного досвіду. Відомий російський психолог 

С. Рубінштейн зазначав, що мотиви складають ядро особистості. Знаючи 

особливості людини можна судити про її мотиваційну сфе-ру. Вивчаючи 

мотиваційну сферу, ми тим самим вивчаємо і саму особистість.  

У структурі економічної компетентності когнітивний компонент 

розглядати-мемо як певні знання, а операційний, як уміння і навички кожної 
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функції економічної діяльності менеджера освіти. Знанієвий компонент, у нашому 

дослідженні, включатиме знання з економіки. Набуття і застосування економічних 

знань ефективними стають тоді, коли вони вмотивовані індивідуально-

особистісними потребами. Економічні знання менеджерів освіти перетворюються 

у професійні у тому випадку, коли вони вибудовуються в індивідуальну модель 

практичного розв’язання економічних і соціальних завдань. Підвалинами 

успішного виконання професійних функцій менеджерів освіти в умовах 

конкуренції є глибокі теоретико-методологічні знання з основ еконо-міки, 

освітнього менеджменту, фінансів, маркетингу, підприємницької діяльності, а 

також законодавчо-нормативної бази фінансово-економічної діяльності, 

управління персоналом тощо. Забезпечити теоретичний та практичний рівень 

розвитку економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти допоможуть 

такі дисципліни:  

• загальноекономічної підготовки: економічна теорія, макроекономіка, 

мікроеко-номіка, теорія економічного аналізу; 

• професійно-орієнтованої підготовки: економіка освіти, економіка 

підприємства, фінанси, бухгалтерський облік і аудит, підприємницьке право, 

маркетинг в освіті, менеджмент в освіті, логістика, управління установами та 

закладами освіти, міжнародні економічні відносини тощо. 

Формування економічних знань майбутніх менеджерів освіти повинно 

здійсню-ватися за чітко продуманою системою аудиторних (лекції, семінари, 

практичні) і позааудиторних (тренінги, ділові ігри, форуми, конференції, лекторії, 

вечори запитань і відповідей на економічну тематику) занять. У майбутньому набуті 

знання з економічних дис-циплін стануть підгрунттям для проходження виробничої 

практики і самостійної роботи.  

Важливе значення у формуванні економічної компетентності керівників 

навчаль-них закладів і педагогічних працівників мають не лише знання економіки, 

але й оперу-вання економічними уміннями і навичками. 
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Економічні уміння і навички у нашому дослідженні виступають як елементи 

операційного компоненту економічної компетентності менеджера освіти. 

Операцій-ний компонент дає змогу розглядати економічну компетентність у 

межах діяльнісного і функціонального підходів. Він охоплює способи дій (засоби, 

форми, методи, прийоми економічного впливу), особистісну поведінку у процесі 

економічної взаємодії, професійний такт, комунікативні здібності, вміння 

безконфліктного вирішення професійних ситуацій тощо. Операційний компонент 

не може існувати автономно, а лише у вза-ємодії з іншими.  

Для прикладу розглянемо взаємодію когнітивного й операційного 

компонентів економічної компетентності менеджера освіти, залежно від 

виконуваних функцій. Однією з найважливіших управлінських функцій 

менеджера освіти є кадрова. Саме від знань і умінь менеджера освіти залежить: 

формування і розвиток колективу закладу (установи) освіти; використання 

можливостей співробітників для досягнення цілей організації; задоволення потреб 

працівників, що, в свою чергу, сприяє підвищенню ефективності діяльності 

організації тощо. Для цього керівник повинен володіти такими знаннями: 

• кадрового менеджменту; 

• наукових підходів до управління персоналом; 

•  інструментів кадрової роботи; 

• культури ділового спілкування  

• здійснювати планування, відбір і розвиток персоналу; 

• мотивувати діяльність колективу; 

• створювати умови для роботи з персоналом; 

• аналізувати та оцінювати діяльність трудового колективу; 

• організовувати атестацію персоналу тощо. 

Одним із головних завдань менеджера освіти є організація навчального про-

цесу. Для цього він повинен знати: 

• основи менеджменту;  

• функції менеджменту;  
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• особливості функціонування закладу (установи) освіти; 

• методи і форми управління закладом освіти;  

• менеджмент інновацій тощо; володіти відповідними уміннями: 

• розробляти концепції і програми розвитку навчального закладу;  

• аналізувати управлінські ситуації та приймати відповідні рішення;  

• організувати діяльність навчального закладу та колективу; 

• контролювати діяльність організації тощо.  

В умовах ринкової конкуренції діяльність менеджера освіти спрямовується і 

на створення попиту та досягнення цілей закладу (установи) освіти через 

максимальне задоволення потреб споживачів. Досягти цього можна проводячи 

маркетингову діяльність. Для цього  менеджеру освіти  необхідно визначити цілі, 

розробити маркетингову стратегію закладу (установи) освіти, провести аналіз, 

планування, реалізацію планів та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 

встановлення, зміцнення і під-тримку освітніх послуг. Досягти поставлених цілей 

менеджер освіти зможе, маючи від-повідні знання: 

• зміст та особливості маркетингу в освіті; 

• нормативи надання освітніх послуг; 

• методика проведення маркетингових досліджень; 

• способи реалізації маркетингових процесів тощо 

та уміння: 

• організувати моніторинг і контроль освітніх послуг; 

• аналізувати ринок освітніх послуг; 

• формувати політику освітніх послуг; 

• організувати систему комунікацій,  

• створювати імідж організації; 

• ефективно  розподіляти прибутки організації 

• аналізувати ринок освітніх послуг тощо. 
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Маючи відповідні ресурси (матеріальні, земельні, трудові, грошові), 

ефективні менеджери освіти можуть займатися підприємницькою діяльністю. Для 

цього вони повинні знати: 

• нормативно-правову базу для здійснення підприємницької діяльності; 

• теоретичні основи підприємницької діяльності; 

• механізми організації підприємницької діяльності,  

а також уміти: 

• давати обґрунтовану оцінку підприємницькій діяльності;  

• знаходити нестандартні рішення вирішення проблем;  

• визначати і оцінювати нові комерційні ідеї;  

• оцінювати зовнішні  і внутрішні умови підприємницької діяльності;  

• проводити переговори і укладати договори;  

• отримувати зароблене тощо. 

Важливою функцією менеджера освіти є фінансова. Адже, якої б форми 

влас-ності не був навчальний заклад, керівник повинен дбати про фінансовий стан 

закладу (установи) освіти та піклуватися про фінансово-матеріальне становище 

своїх співро-бітників. Вчасне матеріальне забезпечення працівників сприятиме 

професійній відпо-відальності за надання освітніх послуг, поліпшенню якості 

освіти і ефективності роботи закладу (установи) освіти загалом. Тому менеджеру 

освіти необхідні знання з: 

• теорії фінансів; 

• фінансового менеджменту;бухгалтерського обліку;  

• фінансового планування;  

• фінансово-економічного аналізу тощо.  

Водночас менеджер освіти повинен уміти: 

• складати кошторис;  

• вести бухгалтерський облік;  

• аналізувати результати фінансової діяльності;  
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• розробляти фінансовий план;  

• укладати договори, контракти;  

• складати фінансовий звіт;  

• раціонально використовувати фінанси тощо. 

Особистісний компонент. Як було зазначено вище, діяльність і поведінка 

ме-неджера освіти мотивується внутрішніми потребами, усвідомленням свого 

місця у житті суспільства і колективу. Але від того, якою буде особистість 

менеджера освіти, залежить майбутнє нашої освіти, навчального закладу, освітньої 

установи. Тому у структурі економічної компетентності ми виділяємо 

особистісний компонент. Його значення розкриватимемо через особистісні якості 

менеджера освіти.  

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу ми визначили, що 

професійно-особистісні якості керівника поділяються на: 

• якості, необхідні у практичній діяльності для взаємодії з усіма 

учасниками нав-чально-виховного процесу; 

• якості, необхідні для професійного і особистісного зростання керівника 

школи, його самовдосконалення; 

• якості, що регулюють вольову поведінку керівника ЗНЗ  

Висновки. Переосмислення теорії менеджменту, поява нових функцій у 

менеджерів освіти зумовлює нові вимоги до підготовки управлінських кадрів. 

Враховуючи сучасні вимоги до професійної компетентності менеджерів освіти, 

найважливішим у їх підготовці є забезпечення належного рівня економічної 

компетентності, застосу-вання у навчальному процесі різних форм 

інтерактивного навчання, проведення виробничої практики з урахуванням 

функціональної діяльності фахівця, особливос-тей його праці в освітній галузі, 

дослідження чинників конкурентоспроможності закладів і установ освіти. 

Чимало є і загальних характеристик якостей менеджера, про це ми зазначали у 

першому розділі. Однак, важливо визначити саме такі особистісні якості 

менеджера освіти, які впливатимуть на його економічну діяльність. Такими 



 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 

якостями є: потяг до знань, професіоналізм, новаторство, наполегливість, 

упевненість у собі, відданість своїй справі, нестандартне мислення, винахідливість, 

ініціативність і здатність генерувати ідеї, комунікабельність і відчуття успіху, 

емоційна врівноваже-ність, стресостійкість, відкритість, гнучкість, адаптивність 

до змін, лідерство, відпові-дальність за діяльність і прийняття рішення, здатність 

працювати в колективі. 

Отже, розглянувши структуру і зміст економічної компетентності 

менеджера освіти, можна зробити висновок, що вона є інтегрована на 

функціональному рівні система, яка розкриває змістову основу економічної 

діяльності менеджера освіти. Водночас визначена структура складає основу для 

розробки різних методик визначення рівня економічної компетентності 

майбутнього менеджера освіти та вибору ефективних технологій її розвитку. 
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