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Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо 

затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньо-

професійної програми «Адміністративний менеджмент». Було 

проаналізовано одинадцять сервісів працевлаштування щодо затребуваних 

посад, обов’язків, навичок та компетентностей. Однією з головних вимог на 

керівні посади навчальних закладів роботодавці вказують вищу освіту у 

сфері педагогіки, психології та менеджменту/управління персоналом. Збір 

даних кількості та складових вакансій управлінців в освітній сфері дозволив 

зробити висновок, що найбільша частка вакансій спеціальності 

«Менеджмент» у сфері освіти припадає на сервіс Work.ua (на відмінну від 

Державної служби зайнятості де переважна частка вакансій у сфері освіти це 

вчителі та підсобні робітники). Щодо співвідношення запропонованих 

вакансій то спостерігається тенденція левової частки з приватного освітнього 

сектору. 

Було встановлено, що при виникненні вакантних посад у державних 

закладах освіти, їх закриття намагаються забезпечити власними ресурсами, з 

поміж штатних  працівник, які відповідають вимогам на зайняття керівних 

посадах, а саме наявність освіти у сфері управління. Або ж зверненням до 

регіональних управлінь освіти та призначенням на керівні посади працівників 

інших закладів освіти, які відповідають вимогам. Саме тому, задля 

безперешкодного кар’єрного зростання педагоги мають здобувати освіту у сфері 

управління.  

Результати проведеного опитування керівників закладів освіти дозволили 

представити ранжування основних проблем, які виникають в роботі закладів 

освіти. Зокрема, це керівництво і моніторинг якості освіти, внутрішній аудит, 



розроблення стратегії розвитку закладу освіти, фінанси та фінансова автономія, 

ефективна командна робота та інше. 

Детальний аналіз розбіжності оплати праці за різними вакансіями дав 

можливість встановити пряму кореляційну залежність між оплатою праці, 

вимогами, компетентностями до кандидатів на посаду та їх обов’язками. Тобто 

заробітна плата прямо пропорційна професіональній складовій та 

відповідальності майбутніх управлінців в освіті. 

Аналіз регіональних даних дозволив виокремити чітку тенденцію високих 

заробітних плат керівних посад освітньої сфери у столиці, а от найнижчі 

заробітні плати спостерігаються у віддалених регіонах, що чітко окреслено 

відсутністю приватного освітнього сектору. 

Проаналізувавши більше 100 вакансій було виділено 9 топ-вимог до 

кандидатів  на керівні /адміністративні посади у сфері освіти: вища освіта (в 

сфері педагогіки/психології та менеджмент/управління персоналом); досвід 

роботи в системі освіти від 2-х до 5-ти років; досвід управління в закладах освіти; 

прийняття самостійних рішень; інтеграція  нових ідей та технологій; досвід 

впровадження проєктних технологій (поєктний менеджмент); орієнтація в 

сучасних освітніх трендах; комунікабельність, креативність; організаторські та 

лідерські здібності. 

Виділено ключові фактори, що мають вплив на ринок праці управлінців в 

освітній сфері: обмежена кількість вакансій; вимога педагогічної освіти та освіти 

у сфері управління; лідерські якості; критичне мислення; досвід в сфері 

управління та адміністрування. 


