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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ 

ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Без висококваліфікованих, творчо обдарованих управлінських кад-

рів, здатних нестандартно вирішувати складні проблеми сьогодення, не-
можливо подолати економічну кризу, зберегти незалежність, побудувати 
демократичну і правову державу та вийти на рівень високорозвинутих кра-
їн. Це повною мірою стосується і професійної вищої освіти, яка органічно 
пов’язана із суспільним виробництвом і забезпечує відтворення робітничо-
го потенціалу держави та є одним з важливих чинників підвищення проду-
ктивності праці й забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції. 

Підготовка сучасних управлінських кадрів вищої кваліфікації відпо-
відно до вимог ринкового середовища потребує удосконалення змісту, 
форм і методів навчального процесу. Суспільству потрібен соціально мо-
більний фахівець, здатний професійно переміщуватись як угору по верти-
кальних ієрархічних сходинках у своїй галузі, так і по паралелі – із однієї 
галузі до іншої. Такі фахівці повинні володіти комплексом професійних 
знань, умінь та навичок, що відповідають інтенсифікації виробництва, пе-
редовим досягненням науки і техніки. Вони повинні бути здатними творчо 
вирішувати сучасні проблеми сьогодення, брати на себе роль лідера, вести 
за собою інших. 

Ці вимоги зумовлюють необхідність зростання професійних знань з 
дисциплін управлінського циклу: менеджменту, психології та конфлікто-
логії та ін. Тому сучасна дидактика повинна адекватно реагувати на соціа-
льне замовлення, сприяти формуванню творчої особистості фахівця в різ-
них галузях народного господарства, активізації його навчально-творчої 
діяльності (НТД). 

Для ефективного засвоєння змісту дисципліни і формування творчо 
обдарованих керівників і спеціалістів вищої освіти необхідно побудувати 
навчальний процес на активних методах навчання, довести до слухачів ди-
дактичні закономірності, принципи, методи і форми навчання.  

Формування економіко-управлінського мислення є складовою час-
тиною ширшої проблеми економічного виховання – системи цілеспрямо-
ваного впливу суспільства на людину з метою формування в неї гуманіс-
тичного світогляду, розвинутого економічного мислення, високої культури 
економічного поводження. Сутністю економічного виховання, його вищою 



метою і головним завданням є формування зрілої економічної свідомості. 
Суспільство повинно сприяти виробленню високої свідомості, культури, 
професіоналізму в кожної людини.  

Зміст економічного виховання розкривається у формуванні економі-
чної психології, високій культурі економічного мислення і поведінки. 

Одним з найважливіших завдань формування економіко-
управлінського мислення на сучасному етапі є здатність мислити категорі-
єю «ефективність», зіставляти витрати і результати, розкривати і викорис-
товувати наявні резерви. Важливо відзначити, що економічні і управлінсь-
кі знання найповніше реалізуються на практиці тільки тоді, коли управлін-
ська праця ґрунтується не тільки на знаннях, вміннях та навичках, а й на 
досвіді творчої діяльності, який є результатом сукупності інтелектуально-
евристичних умінь, та суспільно-орієнтованому, науково-практичному сві-
тогляді. 

Економіко-управлінське виховання покликане об’єднати суспільно-
економічні знання, мотиви діяльності, ціннісні орієнтації і норми профе-
сійної поведінки. У контексті управління, виховання – це процес цілеспря-
мованого формування ціннісних орієнтацій керівників і спеціалістів підп-
риємств і організацій, які покликані науковообґрунтовано розв’язати про-
тиріччя в соціально-економічних системах. Економіко-управлінське мис-
лення ґрунтується на формуванні ціннісних орієнтацій господарника – 
ефективного виробника, споживача і реалізатора матеріальних цінностей. 
Ціннісні орієнтації менеджера закріплюються в таких економічних якостях 
особистості, як: працьовитість, ощадливість, справедливість, принципо-
вість, ініціативність, заповзятливість, діловитість, дисциплінованість, від-
повідальність, орієнтація на найкращий кінцевий результат тощо. 

Одним з факторів формування економіко-управлінського мислення є 
економічна дійсність (практика господарювання, рівень життя людей, пси-
хологічний мікроклімат в колективі, особистий авторитет керівника та ін.). 
У зв’язку з цим варто домагатися реалістичної оцінки досягнутого, не пе-
ребільшуючи і не применшуючи його. При цьому бажано опиратися на ре-
альні умови та ресурси, якими володіє підприємство. Відомий французь-
кий спеціаліст у галузі менеджменту А. Файоль зазначав: «Керувати — 
означає «вести» підприємство до своєї мети, вишукуючи максимум мож-
ливостей із наявних ресурсів». 
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