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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО   

МЕНЕДЖЕРА 

 

У статті розглядаються підходи та моделі формування управлінських 

компетенцій менеджера на основі фундаментальних знань та умінь      

орієнтуватися в інформаційному середовищі.  
 

В статье рассматриваются подходы и модели формирования            

управленческих компетенций менеджера на основе фундаментальных 

знаний и умений ориентироваться в информационной среде. 
 

The article reviews the approaches and models of management competencies 

manager based on fundamental knowledge and skills to navigate in the         

information environment.  
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Постійні зміни, що відбуваються в інформаційному середовищі, роблять 

практично неможливою підготовку людини до професійної діяльності на весь 

період трудового життя. Щорічно оновлюється 5% теоретичних і 20% профе-

сійних знань. Зокрема, прийнята в США одиниця виміру старіння знань спе-

ціаліста, так званий „період напіврозпаду компетентності" (період зниження 

компетентності на 50%) у результаті появи нової інформації підтверджує, що 

за багатьма професіями цей поріг наступає менше ніж через 5 років, тобто в 

умовах нашої країни, із закінченням процесу навчання ОКР «бакалавр». За 

підрахунками спеціалістів, перепідготовка та підвищення кваліфікації зумов-

лена тим, що знань, отриманих у вузі, достатньо на перші 3-5 років, а квалі-

фікація працівників може бути втрачена кожні 10 років. 

З огляду на це, вирішення проблеми вбачається в переході на освіту 

впродовж усього життя, де базова освіта періодично доповнюється програ-

мами додаткової освіти, а сама здійснюється не як кінцева, завершена, а лише 

як базова, доповнена іншими програмами, при цьому теж ступенева. 

Експерти Світового банку стверджують, що „ здатність суспільства ство-

рювати, відбирати, адаптувати, перетворювати на джерело прибутковості й 

використовувати знання має вирішальне значення для стійкого економічного 

зростання і підвищення рівня життя населення. Знання перетворюються у 

найбільш важливий чинник економічного розвитку". 
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За таких умов, як зазначає Н.Г. Ничкало, потрібен новий підхід, згідно з 

яким освіта у ХХІ столітті спрямовується на забезпечення неперервності в 

усіх ланках навчання, створення необхідних умов для доступу кожної люди-

ни до оволодіння новими знаннями, цінностями, відносинами, компетенціями 

і вміннями [1]. 

Радою Європи,на симпозіумі 1996 року, було прийнято визначення п’яти 

ключових компетенцій, якими повинні бути озброєні молоді європейці. 

Ключові компетенції, які мають забезпечити готовність до життя та праці, 

представлені у вигляді таких груп: 

– політичні та соціальні компетенції, такі як здатність приймати відпові-

дальність, брати участь у розробці групових рішень, вирішувати конфлікти 

без насильства, підтримувати та покращувати демократичні інституції; 

– компетенції, що пов’язані з життям у культурному середовищі, а саме: 

готовність контролювати прояв расизму, ксенофобії та розвитку клімату не-

толерантності, оволодівати міжкультурними компетенціями, такими як при-

йняття розбіжностей, повага до інших та здатність жити з людьми інших ку-

льтур, мов та релігій; 

– комунікативні компетенції, які особливо важливі для роботи та соціаль-

ного життя, з акцентом на те, що тим людям, які не володіють ними, погро-

жує соціальна ізоляція, а також володіння більше, ніж однією мовою; 

– компетенції, що пов’язані зі зростанням інформатизації суспільства: во-

лодіння інформаційними технологіями, розуміння їх застосування, слабких і 

сильних сторін та засобів, критичного судження по відношенню до інформа-

ції, що розповсюджується мас-медійними засобами та рекламою, здатність 

вчитися впродовж життя у контексті як особистого, професійного, так і соці-

ального життя. 

Необхідність підвищення якості підготовки менеджерів зумовила дослі-

дження професійних компетенцій менеджерів як самостійної проблеми.  

Термін «компетентність» – поняття, яке висвітлює аспекти поведінки лю-

дини, пов'язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику осо-

бистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у діяльності. Це 

характеристика індивідуальної специфіки кожного окремого суб'єкта як носія 

компетенції, вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характе-

ристика, необхідні для успішного виконання певної роботи. 

Професійна компетентність – практична реалізація професійних здібнос-

тей та ділових якостей працівника в їх синергетичному взазаємозв'язку і вза-

ємозалежності. Доцільність введення поняття "професійна компетентність" 

обумовлена широтою його змісту, інтегративною характеристикою, що поєд-

нує такі поняття, як "професіоналізм", "кваліфікація", "професійні здібності" 

тощо [2]. 

М. Євтух, Л. Дибкова представили технологію реалізації в навчальній дія-

льності форм і методів індивідуального підходу у формуванні професійної 

компетентності майбутніх економістів. Г. Тюлю розподілила компетенції ме-
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неджера на: освітні, особистісно-індивідуальні, соціально-лідерські, спеціа-

льні (у галузі професійних знань та умінь) [3].  

Теоретичні і практичні дослідження з проблеми формування професійної 

компетентності менеджера виявили вражаючу тенденцію – сформувати необ-

хідні якості майбутнього професіонала вважається неможливим навіть теоре-

тично. Літературні джерела визначають найбільш важливі:   

1) морально-психологічні якості менеджера (високі життєві ідеали, гума-

нізм, чесність і правдивість, справедливість і об'єктивність, воля і мужність, 

розвинуте почуття обов'язку і відповідальності, інтелігентність і толерант-

ність, тактовність у взаємовідносинах, емоційна стриманість, ввічливість, 

безмежна терпеливість, комунікативні здібності, ділова та особиста репута-

ція); 

2) педагогічні якості менеджера (уміння здійснювати навчання підлеглих, 

розвивати потрібні професійні навички персоналу, організовувати загально-

культурне, естетичне, фізичне виховання, чітко та логічно формулювати роз-

порядження, аргументувати свої погляди); 

3) професійні якості (мистецтво керівництва, навички роботи з людьми, 

політична культура, комплексний системний підхід до роботи, здібність ге-

нерувати ідеї, трансформувати їх у практичні дії, творчість (креативність), 

сучасне економічне мислення, комп'ютерна грамотність, правильний стиль 

життя, культура спілкування, іноземні мови);  

4) ділові якості – управлінські вміння: діагностувати організаційну систе-

му, інтерпретувати ситуацію і робити правильні висновки, оперативно прий-

мати і реалізовувати нестандартні рішення, мотивувати персонал до високоп-

родуктивної праці, раціонально організовувати працю, забезпечувати високу 

трудову дисципліну, об'єктивно підбирати, оцінювати, розставляти кадри, за-

безпечувати самоорганізацію трудового колективу, орієнтуватися в людях, 

розуміти їх характери, здібності і психологічний стан, встановлювати ділові 

відносини з іншими керівниками, вміти вести розмову, виразно, переконливо, 

аргументовано проводити переговори, мати почуття гумору, високу еруди-

цію, здатність ефективно діяти в умовах економічного ризику, практичний 

розум і здоровий глузд, комунікабельність, заповзятливість, ініціативність і 

енергійність, вимогливість і дисциплінованість, висока працездатність, воля, 

цілеспрямованість, організаційні здібності, вміння організувати командну 

роботу, здібності до лідерства, стратегічне мислення, самостійність, ініціати-

вність; 

5) аспекти теоретичної підготовки сучасного менеджера: фундаментальні 

знання з макро- і мікроекономіки, наукового менеджменту, теорії розпоряд-

ництва і лідерства, соціології, психології та права, інформаційної технології і 

комп'ютерної техніки. 

Крім цього, цікавим є твердження американського психоаналітика Макусі 

щодо виникнення нового "соціального типу" менеджера, якому притаманні 
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вміло контрольована агресивність, гнучкість, холоднокровність при великому 

напруженні, здатність оцінювати все в світі конкуренції, прагнення завжди 

бути переможцем, честолюбство, прагнення реалізувати кар'єрні плани. 

Наведемо приклади моделей компетенцій світових стандартів (базові типи 

компетенцій). 

Модель SHL (міжнародні стандарти керування – фахівець, менеджер, ке-

рівник групи) виділяє наступні типи компетенцій: 

1) підприємницькі якості (бізнес, творчий підхід, рішучість, стратегія);  

2) якості керівника (лідерство, планування й організація, орієнтація на 

якість, переконливість);  

3) професійні якості (спеціальні знання, аналіз і вирішення проблем, усна 

й письмова комунікація);  

4) особисті якості (міжособистісне розуміння, гнучкість, стабільність, 

особиста мотивація). 

Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde (розробка моделі компетенцій на ма-

теріалах компанії) виділяє такі типи компетенцій:  

1) розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування 

ідей);  

2) досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, постановка 

цілей);  

3) аналіз – робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень);  

4) люди (робота в команді, вплив, керування відносинами). 

Модель Society for Human Resource Management (модель для керування 

колективом) виділяє наступні типи компетенцій: знання бізнесу; персональна 

дієздатність; стратегічний внесок; практичні навички та володіння технологі-

ями менеджменту. 

Модель "Корпоративні фінансові технології" виділяє такі типи компетен-

цій: системне мислення; прийняття рішень; орієнтація на результат; аналіти-

чні здатності; креативність; гнучкість, швидка й адекватна реакція; здатності 

до навчання; організаторські здібності; делегування повноважень; уміння 

планувати час; уміння слухати інших, підтримувати зворотний зв'язок; нави-

чки проведення презентацій і переговорів; здатність ретранслювати знання й 

навички. 

Вищенаведений комплекс якостей, що характеризують професійну ком-

петенцію менеджера, на наш погляд, безумовно, спонукає до вдосконалення 

сучасного освітнього процесу. 

Людина розвивається не тільки в результаті того, що прагне набути нові 

знання й навички за допомогою освіти і професійної підготовки, навчання, а 

й значною мірою тому, що в людини як у особистості з'являється більше впе-

вненості в собі, розуміння сутності своєї діяльності, місця й ролі в житті, піс-

ля того як вона спостерігала й аналізувала життя інших, усвідомила все це і 

критично оцінила те, що відбулося, знайшла шляхи зростання. 
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Професійне зростання відбувається в процесі життя, але за допомогою 

особливих методів, які дають змогу навчатися, робити висновки, адаптувати-

ся, тобто розвивати особисті якості, потенційні можливості так, щоб вони ві-

дповідали новим вимогам. До вищого навчального закладу майбутній мене-

джер приходить із сформованим початковим потенціалом особистості і уні-

верситет має створити можливості для його розвитку, враховуючи прагнення 

особистості до самореалізації. 

Професійна підготовка повинна, на основі фундаментальних знань та 

взаємодії людини з відкритим інтелектуальним середовищем, навчити фахів-

ців орієнтуватись у потоці інформації, створюючи умови для їх безперервно-

го саморозвитку. Тільки на таких засадах можна вести розмову про форму-

вання та розвиток управлінських компетенцій як основи інтелектуального 

потенціалу суспільства, збереження інтелектуальної активності спеціаліста 

вищої кваліфікації впродовж усієї професійної діяльності. 
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