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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА: ІННОВАЦІЙНИЙ 

ТА ПРОЕКТНИЙ АСПЕКТ 
 

Сучасні компетентності професії менеджера трансформуються од-

ночасно зі змінами в ринковому середовищі та посиленням конкурентної 

боротьби між підприємцями. 
 

На сьогоднішній день вже недостатньо розуміти підходи до фор-

мування організаційної структури, перелік основних функцій управлін-

ня, зміст розподілу праці та ключові питання ієрархії та комунікації. Су-

часного менеджера орієнтують на ефективну роботу в мінливому 

середовищі, стимулюють до розвитку додаткових навичок та вмінь щодо 

вирішення поточних та стратегічних завдань. 
 

Критичне мислення (аналітичні навички), здатність будувати гнуч-

кі динамічні структури, використовувати сучасні технології та бути 

стресостійким є тим переліком ключових компетентностей, що потре-

бують наповнення навчального процесу вишів практичними складовими 

та якісного перегляду теоретичної складової навчальних планів. 
 

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а заклади 

вищої освіти (ЗВО), які продукують освітні послуги, створюють приват-ні і 

суспільні блага, виступають на ринку в якості корпорацій. На сього-дні 

загальновизнаним є функціонування сфери вищої освіти як ринку освітніх 

послуг, який визначається як складне економічне явище, що хара-

ктеризується попитом і пропозицією, їх взаємодією, наявністю механізму 
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формування ринкової рівноваги та встановленням рівноважної ціни на 

освітні послуги. В якості суб’єктів цього ринку виступають: окремі осо-

би або групи осіб – споживачі освітніх послуг; державні або приватні 

навчальні заклади, а також юридичні або фізичні особи – вироб-ники 

освітніх послуг; держава, яка проводить освітню політику і вико-нує 

функції регулювання ринку. 
 

Кожен із цих суб’єктів реалізує певні економічні інтереси: спожи-

вач – студент – прагне отримати рівень знань, адекватний вимогам су-

часного ринку праці; виробник – навчальний заклад – запропонувати та-

кі освітні послуги, які є конкурентоспроможними на ринку, держава – 

створити такі умови на ринку освітніх послуг і у сфері освіти у цілому, 

щоб забезпечити зростання частки висококваліфікованих спеціалістів у 

економічній системі, підвищити якість людського капіталу. 
 

Конкуренція серед ЗВО – нормальний стан, викликаний дією рин-

кових механізмів, а також основний принцип діяльності сучасних уніве-

рситетів. Прагнення залучити студентів приводить навчальні заклади до 

необхідності підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг, а та-

кож їх диверсифікації [1]. 
 

Кожен університет обирає свою конкурентну стратегію. Але на 

першому місці завжди залишається навчальний процес. Тут можна гово-

рити і про інтерактивні методи навчання, і про дистанційне навчання, і 

про інноваційні технології, розраховуючи на отримання студентами від-

повідних компетентностей за спеціальністю, які очікує від них ринок. 

Тому навчальний процес слід орієнтувати не лише на сучасні формати 

його проведення, а й наповнювати його сучасним змістом [2]. 
 

По-перше, це новий формат навчальних занять та організації нача-

льного процесу. Сучасні заклади вищої освіти вже зорієнтовані на ство-

рення центрів компетентностей в межах спеціальності. 
 

По-друге, це перегляд підходів до поєднання теорії і практики в 

межах спеціальних дисциплін. 
 

По-трете, це створення паралельних з навчальним процесом інте-

лектуальних платформ – освітніх площадок, що дозволяють долучати до 

освітнього середовища кращих фахівців ззовні. Тут студентство отримує 

додаткові прикладні компетентності, включаючи суміжні професії. 
 

Додатково не слід виключати партнерство між різними ЗВО, залу-

чення до співпраці підприємницьких організацій етс. 
 

Ринкова конкуренція спирається на постійне впровадження нова-

цій у підприємницьку діяльність, коли вона перетворюється в кінцевий 
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результат і стає інновацією. Реалізація ж масового виробництва досяг-

нень науково-технічного прогресу здійснюється за рахунок проектної 

діяльності. Тобто проектний підхід – це одна з найсучасніших форм ви-

рішення стратегічних цілей і поточних завдань. 
 

Американський фахівець з управління Пітер Друкер вказував, що 

«інновації (або новаторство) – це особливий засіб підприємців, за допо-

могою якого вони досліджують зміни в економіці та суспільстві з метою 

використання їх у бізнесі чи різних сферах обслуговування». Отже, за 

допомогою інновації організація здатна конкурувати на ринку, що пот-

ребує пильної уваги менеджерів усіх рівнів до формування системи уп-

равління новаціями [3]. 
 

Інновація переводить виробничий організм у новий стан. 
 

 економіку сучасної України інтенсивно входить відносно нова для 

неї концепція управління проектами (Project Management). Основу цієї 

концепції становить погляд на проект як на цілеспрямовану зміну 

вихідного стану кожної (не обов’язково соціотехнічної) системи, 

пов’язану з витратою часу і засобів. А процес цих змін, здійснюваних за 

заздалегідь розробленими правилами в рамках бюджету і тимчасових 

обмежень, – це управління проектами. Управління проектами стало ви-

знаною в усіх розвинутих країнах методологією інвестиційної діяльнос-

ті, частиною якої є й нововведення [4].  
У державі, наприклад, під назвою «проект» реалізується значна кі-

лькість конкретних справ – оригінальних, епізодичних, самодостатніх. 

Часто вони не сприймаються як фрагменти певної стратегії чи програми, 

не складають системи. Стосуються різноманітних сфер і напрямів діяль-

ності. Тому роль державного управління повинна зводитись до ефектив-

ного управління проектами, з’ясування спільних тенденцій різновектор-

них проектів; до узагальнення безсистемних та хаотичних проектів; до 

виявлення реальної потреби суспільства у запровадженні проектів [5].  
Використання проектно-орієнтованих схем управління дає змогу 

оптимізувати використання потенціалу підприємства, активізуючи інте-

лектуальні, фінансові ресурси. Це дозволяє досягти визначену мету у 

встановлені терміни з отриманням відповідного результату.  
Формування відповідних компетентностей щодо управління прое-

ктами інноваційної спрямованості можливе лише в новому освітньому 

просторі. Де створення студентських стартапів, робота центрів компете-

нтностей та спільні проекти з комерційними установами доводять пот-

ребу в отриманні актуальних компетентностей сучасного менеджера. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Проблема управління якістю актуальна для будь-якого сучасного 

підприємства не залежно від його сфери діяльності. Найчастіше систему 

управління якістю впроваджують підприємства, які виготовлять та ре-

алізують товар чи послугу. Це обґрунтований крок, адже за сучасних 

умов ведення бізнесу для отримання конкурентних переваг виробникам 

необхідно запропонувати споживачу виключно якісний продукт, при-

чому за прийнятну ціну[1]. Україна прагне інтегруватися до європейсь-

ких і світових економічних структур. Це вимагає засвоєння нових пра-

вил гри, які диктує ринкова економіка, де виживає те підприємство 

(організація), що має найбільш сучасні технології, вищу якість продук-

ції, найнижчі ціни і високі орієнтири на найвимогливішого споживача. 
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