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Ефективність функціонування системи вищої освіти визнача-
ється ефективністю роботи вищих навчальних закладів. За своєю
суттю, ВНЗ є організацією, яка акумулює матеріальні, фізичні,
інтелектуальні ресурси і трансформує їх у кінцевий продукт —
знання і навики, сформовані у випускників ВНЗ. Під ефективні-
стю розуміється максимізація якості знань і навиків випускників
при мінімізації витрати ресурсів, витрачених на забезпечення якіс-
ного навчального процесу. Розрахунок ефективності інституцій-
них змін у внутрівузівському механізму управління є складним,
але необхідним процесом для оптимізації функціонування вищо-
го навчального закладу. Ефективний менеджмент підвищує кон-
курентоспроможність освітньої установи і є ключовим чинником
адаптації ВНЗ до сучасних соціально-економічних умов.

Роль ефективного менеджменту зростає у міру збільшення мас-
штабів виробництва. До тих пір, поки кількість співробітників і
споживачів невелика, можуть виявитися ефективними неформаль-
ні зв’язки всередині організації. У міру збільшення чисельності
споживачів у системі вищої освіти (це, перш за все, студенти),
неформальні зв’язки перестають працювати і керівництву необ-
хідно переходити до формальних методів моніторингу і контро-
лю. У системі вищої освіти України, як у державному, так і в не-
державному секторах, спостерігається зростання студентів у серед-
ньостатистичному ВНЗ. Дана обставина підсилює значущість
внутрівузівських інституціональних механізмів як способу адап-
тації ВНЗ до сучасних соціально-економічних умов.

Ефективність роботи вищого навчального закладу визначаєть-
ся як навколишнім або інституційним середовищем, в якому діє
ВНЗ, так і внутрішньовузівським менеджментом. Ефективний
менеджмент припускає наявність чіткого розділення обов’язків
між співробітниками ВНЗ.

І адміністрація, і викладачі повинні чітко розуміти, в чому по-
лягають їх ключові функції. Задача ВНЗ — створювати умови
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для ефективної діяльності співробітників. Дана проблема полягає
у правильній організації управління персоналом. При організації
управління персоналом у ВНЗ виникає кілька ключових проблем.

Сама складна з цих проблем полягає в чіткому розподіленні
обов’язків між співробітниками ВНЗ. При ухваленні управлінсь-
кого рішення необхідно визначати компетенцію кожного струк-
турного підрозділу, кожного співробітника. На практиці часто
зустрічаються випадки, коли одні і ті ж функції виконуються різ-
ними підрозділами, що в результаті приводить до зниження ефек-
тивності роботи персоналу і, кінець кінцем, погіршує положення
ВНЗ на ринку освітніх послуг.
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Жорсткі умови динамічного розвитку ринку праці вимагають
посилення конкурентних позицій студентів — випускників ВНЗ у
системі взаємодії з роботодавцями. Така реальна взаємодія можлива
за умови вивчення потреб і вимог роботодавців щодо оцінювання
професійних компетенцій персоналу у певній сфері діяльності.

Саме з метою швидкої адаптації студентів — випускників ВНЗ
до конкурентного середовища на ринку праці слід правильно фор-
мувати у фахівців магістерського рівня професійні компетенції,
відповідно до сучасних вимог роботодавців. І зрозуміло, що за
останнє десятиріччя в Україні термін «компетенції» набув широкої
популярності не тільки при оцінюванні персоналу роботодавцями,
але й при складанні науково-методичного забезпечення їх форму-
вання у студентів ВНЗ. Компетенції потрібні для визначення нави-


