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У даній статті розглядається особливості підготовки управлінського персоналу в Україні. Основний акцент був 

поставлений на: компетентність управлінського персоналу; професіоналізм; моральні та особистісні якості. 
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Рівень якості вищої освіти України Сучасна 

освіта в Україні згідно з результатами зовніш-

нього оцінювання характеризується низьким 

рівнем якості. Про це свідчить ряд фактів. 

Жоден український вуз не входить в список 

кращих університетів світу. У щорічний 

рейтинг репутації світових ВНЗ World 

Reputation Rankings британської газети Times, 

як і в список авторитетного британського 

рейтингу QS World University Rankings не 

ввійшов жоден український вуз [3]. У першій 

п'ятірці, як і в минулому, лідирують навчальні 

заклади США і Великобританії. Однак, слід 

зазначити той факт, що одним з 6 показників, 

які враховувалися в побудові рейтингів є 

Академічна репутація, яка становить 40% від 

загальної оцінки. А показником рівня цитова-

ності публікацій співробітників університету, 

відводиться лише 20% від загального бала. У 

той же час слід зазначити, що досягнення 

українських фахівців (викладачів і вчених) 

поки ще не мають широко визнання в 

міжнародному науковому співтоваристві. Це 

пов'язано з тим, що в силу ряду соціально-

економічних і політичних чинників вони не 

завжди мають можливість брати участь на все-

світньо відомих конференціях і публікуватися 

в провідних наукових виданнях [2]. 

Постановка проблеми в загальному 

вигляді. Проаналізувавши велику кількість 

публікації і дослідження, в які у великій 

кількості стали з'являтися, підтверджують 

значимість даного питання на сьогоднішній 

день. Але дана проблема вимагає більш 

глибокого наукового вивчення. 

Хотілося б відзначити, що з моменту 

народження все люди різні як за 

індивідуальними якостями, так і за соціально-

економічними. Тому однією з метою даної 

статті є особистісні якості людини. 

Метою даної статті так само є визначення 

шляхів підвищення професіоналізму 

управлінського персоналу в Україні. 

Постановка завдання. Розробка єдиної 

процедури оцінювання якості вищої освіти, що 

задовольняє міжнародним вимогам, є 

актуальним завданням. Одним з підходів 

вирішення даного завдання є оцінювання 

компетентності та компетенції фахівців. 

У процесі формування управлінського 

персоналу існує ряд проблем. Управлінець 

повинен бути наділений не тільки 

професійними компетенціями, які грають 

відносно не вирішальну роль, в управлінській 

кар'єрі. Відданість професії грає важливу роль 

при прийомі на роботу і при просування по 

службі управлінця. На службове просування, 

освіту і стаж, грає тільки незначну роль, але і 

певної системи просування по службі на даний 

момент в Україні не існує [7 c. 34]. 

Висновки: Кожна країна зацікавлена в 

наявність висококваліфікованих фахівцях. За 

численними дослідженнями доведено, що 

благополуччя людей безпосередньо пов'язано з 

їх освіченістю. Підвищення рівня якості вищої 

освіти, не тільки зачіпає економічну сторону 

держави, відкриває для студентів і викладачів 

нові можливості обміну досвідом з 

розвиненими країнами, але і є фундаментом 

національної безпеки. 
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Однак, для підвищення якості рівня 

підготовки фахівців необхідні також відповідні 

вимірювальні процедури і сучасні засоби 

діагностики. Рішення даного завдання не є 

тривіальним, неможливо розробити і 

впровадити оптимальну систему якості за один 

день. Тому, перспективним є подальше 

вивчення проблем оцінки якості підготовки 

фахівців в кайданах за різними напрямками і 

розробка ефективних методів і управління 

навчальним процесом. 

Перспективи подальших розробок. В 

Україні повинна бути розширена системи 

кваліфікації управлінських кадрів в усіх 

галузях через твердження пріоритету освіті. 

Так само необхідно удосконалення системи 

посад, повинна бути вибудувана чітка система 

ієрархії посад і показників до них. 
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Гилко О.К. 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В УКРАИНЕ 
В данной статье рассматривается особенности подготовки управленческого персонала в Украине. Основной 
акцент был поставлен на: компетентность управленческого персонала; профессионализм; моральные и 
личностные качества. Были проанализированные пути усовершенствования управленческого персонала. Уровень 
качества высшего образования Украины Современное образование в Украине согласно результатам внешнего 
оценивания характеризуется низким уровнем качества. Об этом свидетельствует ряд фактов. Ни один 
украинский вуз не входит в список лучших университетов мира. В ежегодный рейтинг репутации мировых вузов 
World Reputation Rankings британской газеты Times, как и в список авторитетного британского рейтинга QS 
World University Rankings не вошел ни один украинский вуз [3]. В первой пятерке, как и в прошлом, лидируют 
учебные заведения США и Великобритании. Однако, следует отметить тот факт, что одним из 6 показателей, 
которые учитывались в построении рейтингов является Академическая репутация, которая составляет 40% от 
общей оценки. А показателю уровня цитируемости публикаций сотрудников университета, отводится лишь 20% 
от общего балла. В тоже время следует отметить, что достижения украинских специалистов (преподавателей 
и ученых) пока ещё не имеют широко признания в международном научном сообществе. Это связано с тем, что 
в силу ряда социально-экономических и политических факторов они не всегда имеют возможность участвовать 
на всемирно известных конференциях и публиковаться в ведущих научных изданиях [2].  
Ключевые слова: оценка качества высшего образования, стандарты высшего образования, компетентность 
управленческого персонала. 
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MANAGEMENT TRAINING SYSTEM IN UKRAINE 
This article deals with the futures training management  personnel in Ukraine. The main emphasis was made on: the 
competence of management personnel; professionalism; moral and personal qualities. The ways of improvement of 
managerial staff were analyzed. Having  analyzed a large number of publications of reseachers which are appearing 
largely, the significance of this issue is confirmed today. But this problem requires a more profound scientific study. I 
would like to note that from the moment of birth all people are different both in terms of individual qualities and social and 
economic. Therefore, one of the purposes of this article is the personality of the person. 
Key words: quality assessment of higher education, standards of higher education, competence of management personnel. 
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