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Забезпечення якісної професійної підготовки 

фахівців передбачає спрямованість вітчизняної 

освіти на формування гармонійно розвиненого 

спеціаліста, який володіє професійною компетен-

тністю. В економічній освіті намітились чіткі 

тенденції до посилення загальногуманітарної 

складової, до удосконалення на цій основі підго-

товки спеціалістів, що володіють комунікатив-

ною компетентністю, яка є важливою складовою 

професійної компетентності фахівця. Необхідним 

є формування не лише спеціальних знань та 

вмінь, а й надпрофесійних знань, вмінь, навичок і 

якостей, що необхідні при створенні конкуренто-

спроможного продукту діяльності маркетолога. 

У загальній системі всіх підструктур професійної 

діяльності фахівця з маркетингу системоутворю-

вальним елементом виступає комунікативна ком-

петентність, яка створює соціально-психологічну 

основу взаємодії і сприяє інтенсивному включен-

ню особистості у виробничу діяльність, забезпе-

чуючи її якісний результат. Проблемі досліджен-

ня комунікативної компетентності присвячено 

праці таких вітчизняних та російських науковців, 

як Ю.М. Ємельянов, В.Л. Захаров, М.М. Заб-

роцький, С.Д. Максименко, Л.А. Петровська, 

С.В. Петрушин, а також роботи західних дослід-

ників К. Ларсона, Ф. Бекланда, М. Редмонда, 

А. Барбора, Дж. Вімана, Б. Шпіцберга. Поняття 

комунікативної компетентності в різних профе-

сійних контекстах розглядається в дослідженнях 

Є.П. Герасименко, Г.В. Данченко, О.А. Жирун, 

Є.В. Прозорової, В.П. Черевко, С.В. Курашевої, 

С.Д. Гамідової. Водночас проведений аналіз     

наукових робіт показав, що структура комуніка-

тивної компетентності фахівця з маркетингу ще 

не розроблена. Зогляду на викладене, нашим за-

вданням є розробка вказаної структури. 

Як показали результати аналізу наукових дос-

ліджень існують різні наукові підходи щодо виріз-

нення компонентів структури комунікативної ком-

петентності фахівця. Так, Є.В. Прозорова в струк-

турі комунікативної компетентності виділяє два 

компоненти. До першого входять комунікатив-ні 

цінності, орієнтація та специфіка мотивації кому-

ніканта, його потреби в спілкуванні. Другий ком-

понент визначає прояви комунікативної компетен-

тності безпосередньо в спілкуванні, комунікатив-

ній поведінці та містить дві складові, а саме: дії 

під час акту комунікації (уміння та навички спіл-

кування) та знання про спілкування [11]. 

Традиційним вважається виділення трикомпо-

нентної структури комунікативної компетентно-

сті. Компонентами вказаної структури, що розроб-

лена Б. Шпітсбергом та В. Купахом [16], виступа-

ють знання (усвідомлення того, яка комунікатив-

на поведінка є найбільш влучною в конткретній 

ситуації), уміння (здатність застосувати цю пове-

дінку в даному контексті) та мотивація (пра-

гнення ефективної та компетентної комунікації). 

Досліджуючи домени комунікативного навчання, 

Дж. МакКроскі виділяє такі з них, які можна 

співвіднести з наступними компонентами кому-

нікативної компетентності: когнітивним, який 

передбачає знання та розуміння законів комуні-

кації; психомоторним, який містить уміння буду-

вати та використовувати граматично, ситнаксич-

но, фонетично та стилістично коректні вислов-

лювання, підтримувати зоровий контакт та ін.; та 
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афективним, що пов’язаний зі ставленням того, 

хто навчається до набутих знань та вмінь [15]. 

Ю.М. Жуков у структурі комунікативної ком-

петентності виокремлює три ієрархічні рівні, а 

саме: стратегічний, тактичний і технічний. Суку-

пність осноновних орієнтацій особистості щодо 

спілкування, як, наприклад, орієнтація на діалог 

або монолог, на інтимно-особистісну або функці-

онально-рольову взаємодію, ставлення до спілку-

вання як до мети чи як до засобу, становить стра-

тегічний рівень комунікативної компетентності. 

Знання основних правил організації спілкування 

репрезентують тактичний рівень. На технічному 

рівні відбувається реалізація стратегічних орієн-

тацій і тактичних планів, отже, під технічним 

рівнем комунікативної компетентності дослідник 

розуміє конкретні комунікативні навички та 

вміння [5, с. 66-67]. 

С.В. Петрушин розглядає комунікативну ком-

петентність як складне утворення, яке включає 

пізнавальний, поведінковий та емоційний компо-

ненти. До змісту когнітивного (пізнавального) 

компонента він відносить орієнтованість, психоло-

гічні знання та перцептивні здібності фахівця. Роз-

виток цього компонента також передбачає самопі-

знання особистості та пізнання партнерів зі спіл-

кування, окрім необхідних знань у сфері спілку-

вання. До змісту поведінкового компонента кому-

нікативної компетентності С.В. Петрушин відно-

сить уміння ефективно використовувати різні за-

соби вербального та невербального спілкування. 

Розкриваючи зміст емоційного компонента, дослі-

дник наголошує на важливості досвіду різноманіт-

ного спілкування, позитивному ставленні та на-

лаштуванні на партнера зі спілкування [10]. 

Н.Б. Завіниченко в структурі комунікативної 

компетентності майбутнього практичного психо-

лога виділяє: 

гностичний компонент (система знань про 

сутність, структуру, функції та особливості спіл-

кування взагалі та професійного зокрема; знання 

про стилі спілкування, зокрема про особливості 

власного комунікативного стилю; фонове знання, 

тобто загальнокультурна компетентність, яка, не 

маючи безпосереднього відношення до професій-

ного спілкування, дозволяє вловити, зрозуміти 

приховані натяки, асоціації тощо, тобто зробити 

розуміння глибшим, більш емоційним, особисті-

сним; творче мислення, внаслідок якого спілку-

вання виступає як різновид соціальної творчості);  

конативний компонент (загальні та специфіч-

ні комунікативні вміння, які дозволяють успішно 

встановлювати контакт з іншою людиною, аде-

кватно пізнавати її внутрішні стани, керувати 

ситуацією взаємодії з нею, застосовувати конс-

труктивні стратегії поведінки в конфліктних си-

туаціях; культура мовлення; експресивні уміння, 

які забезпечують адекватний висловлюванням 

міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-реф-

лексивні уміння, які забезпечують можливість 

пізнання внутрішнього світу партнера спілкуван-

ня та розуміння самого себе; домінуюче застосу-

вання організуючих впливів у взаємодії з людьми 

(порівняно з оцінюючими і, особливо, дисциплі-

нуючими);  

емоційний компонент (гуманістична установ-

ка на спілкування, інтерес до іншої людини, готов-

ність вступати з нею в особистісні, діалогічні 

взаємини, інтерес до власного внутрішнього сві-

ту; розвинуті емпатія та рефлексія; високий рі-

вень ідентифікації з виконуваними професійними 

та соціальними ролями; позитивна Я-концепція; 

адекватні вимогам професійної діяльності психо-

емоційні стани) [6, с. 41-42]. 

В.П. Черевко на основі аналізу особливостей 

професійного спілкування менеджера, визначає 

структуру його комунікативної компетентності, 

яка містить когнітивний (теоретичні знання з 

психології спілкування; адекватна орієнтація 

менеджера в собі, у партнерові, у ситуації профе-

сійного спілкування, у конкретних професійно-

комунікативних цілях), емоційно-оцінний (мо-

тиви вибору професії менеджера, інтерес до об-

раної професії, прийняття себе та інших, комуні-

кативні установки на участь у тренінгах, роботу з 

комунікативного самовдосконалення), поведінко-

вий (володіння технікою спілкування (вер-бальні 

та невербальні засоби), перцептивні уміння, во-

лодіння прийомами атракції та фасцинації, умін-

ня конструктивного розв’язування конфліктів, 

діалогічний стиль взаємодії в комунікативних 

професійних ситуаціях, ситуативна адаптивність 

у професійно-значущих ситуаціях) компоненти 

[14, с. 11]. 

На думку О.А. Жирун, структура комунікати-

вної компетентності редактора містить два ком-

поненти. Перша складова (інструментальна) – 

це уміння й навички спілкування (при цьому ви-

діляються інформаційно-поведінкові, особистіс-

но-перцептивні та ситуаційно-рефлексивні умін-

ня), а також знання про закономірності спілку-

вання, про свої комунікативні якості та комуніка-

тивні якості інших. Друга складова (мотиваційно

-ціннісна) містить у собі комунікативні цінності, 

настанови.) 

Інструментальна складова, у свою чергу, міс-

тить у собі наступні компоненти: професійний, 

психологічний, конативний та риторичний.  

Зміст професійного компонента складають 

знання особливостей професійно спрямованої 

редакційної діяльності, а також система знань 

про сутність, структуру, функції та особливості 

спілкування взагалі та професійного зокрема  

Зміст психологічного компонента передбачає 

гуманістичну настанову на спілкування, готов-

ність вступати в діалогічні взаємини, розвинуті 

емпатію та рефлексію, адекватні вимогам профе-

сійної діяльності психоемоційні стани, а також 

орієнтування в особливостях особистості автора 

в умовах редакційної діяльності. 

Конативний компонент включає загальні та 

специфічні комунікативні уміння, які дозволяють 
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успішно встановлювати контакт із співрозмовни-

ком, адекватно пізнавати його внутрішні стани, 

керувати ситуацією взаємодії з ним, застосувати 

конструктивні стратегії поведінки в конфліктних 

ситуаціях; культура мовлення; експресивні умін-

ня, які забезпечують адекватний висловлюван-

ням міміко-пантомімічний супровід; перцептив-

но-рефлексивні уміння, які забезпечують можли-

вість проникнення у внутрішній світ партнера по 

спілкуванню та розуміння самого себе; доміную-

че застосування організуючих впливів у взаємодії 

з людьми (порівняно з оцінюючими і, особливо, 

дисциплінуючими). 

Зміст риторичного компонента, який нале-

жить до галузі психолінгвістики, передбачає про-

фесійне володіння мовою, що забезпечує успіш-

ну взаємодію редактора з автором [4, с. 9-10]. 

В.О. Назаренко, досліджуючи комунікативну 

компетентність керівників Державної прикордон-

ної служби України, дійшов висновку, що до її 

структури входять елементи соціально-психо-

логічної, переговорної, конфліктологічної, соціа-

льно-перцептивної, ауктопсихологічної та рефле-

ксивної компетентності. Крім того, у структурі 

вказаної компетентності як інтегральному особи-

стісному утворенні дослідник виділияє такі основ-

ні компоненти: мотиваційно-ціннісний, який ви-

значає спрямованість службово-ділової взаємодії 

та спілкування (на основі наявних етичних, мора-

льних і правових цінностей, мотивації досягнен-

ня, установок соціальної взаємодії та ін.); пізна-

вально-прогностичний, що забезпечує критичний 

аналіз своїх та чужих вчинків, дозволяє розроб-

ляти стратегію, прогнозувати процес та результат 

комунікації, визначати її методи і прийоми, впли-

вати на інших людей та ін.; і емоційно-вольовий, 

який сприяє самоконтролю та саморегуляції фа-

хівця, проявам його відповідальності, упевненос-

ті, рішучості і т. п.) [9, с. 35]. 

У структурі комунікативної компетентності 

соціального працівника Д.М. Годлевська виділяє 

три компоненти. Так, соціально-комунікативний 

(базовий) компонент передбачає наявність у соці-

ального працівника комунікативних знань, умінь 

та навичок, що забезпечує усвідомленість соціаль-

ним працівником змісту його професійної діяльно-

сті; особистісно-емоційний компонент передбачає 

професійно-особистісні якості (рефлексію, креати-

вність, емпатію), що визначають позицію і спря-

мованість соціального працівника як особистості, 

індивіда та суб’єкта діяльності, а також емоційний 

прояв цих якостей; діяльнісний (практичний) ком-

понент включає прояв професійної комунікатив-

ної компетентності, апробованої в дії та засвоєної 

особистістю як найбільш ефективного чинника 

впливу на клієнта [1, с. 9-10]. 

Досліджуючи структуру комунікативної ком-

петентності вчителя, В.І. Кашницький виділяє її 

три рівні, а саме: базовий, змістовий та операціо-

нальний. Комунікативна компетентність розгля-

дається з двох боків: те, що включає, і те, що за-

безпечує кожен з її рівнів. Базовий рівень – це 

глибинні стійкі якості особистості (налашту-

вання, ціннісні орієнтації, мотиви в комунікацій-

ній сфері, адекватні стратегічним цілям у педаго-

гічній діяльності), які забезпечують мотиваційну 

сторону комунікативної діяльності педагога. Змі-

стовий рівень складають комунікативні знання 

(знання законів спілкування, закономірностей і 

механізмів соціальної перцепції, психологічної 

взаємодії, способів саморегуляції). Операційний 

рівень містить систему комунікативних умінь та 

навичок (навички, що забезпечують управління 

процесом спілкування, ефективні впливи на парт-

нерів по спілкуванню, оптимальна саморегуля-

ція) для забезпечення виконання комунікативних 

дій з метою вдалої реалізації плану [7, с. 65]. 

Запропонована Ю.В. Мрякіною структура 

комунікативної компетентності спеціаліста-гума-

нітарія складається з чотирьох груп здібностей. 

До першої групи належать такі індивідуально-

психологічні характеристики: компетентність як 

вроджена здібність встановлювати та підтриму-

вати емоційний контакт зі співрозмовниками; 

здатність розуміти внутрішній світ співрозмовни-

ка, його психічний стан, мотиви поведінки тощо; 

наполеглевість як прояв власної стратегії комуні-

кативної поведінки з метою досягнення заплано-

ваного результату комунікативної діяльності; 

самостійність як незалежний прояв та дотриман-

ня власної моделі суджень та поведінки; винахід-

ливість як ступінь пошуку та прийняття оптима-

льних рішень щодо вирішення комунікативного 

завдання; інтуїція як здібність передбачати пода-

льший розвиток і наслідки обраної стратегії ко-

мунікативної поведінки; нервово-психічна стій-

кість як сценічний тип реагування в певних пси-

хогенних ситуаціях. Друга група здібностей ви-

значає ступінь психологічної грамотності та 

умінь поведінки спеціалістів-гуманітарієв у різ-

номанітних комунікативних ситуаціях, а саме: 

емпатійність; здібність до вирішення конфлікт-

них ситуацій; здібність до співробітництва, досяг-

нення компромісу; прогностичні здібності; само-

контроль над емоціями та настроєм. До третього 

компонента комунікативної компетентності       

належить поведінка, а четверту групу представ-

лено вербальним та невербальним спілкуванням 

[8, с. 34-36].  

З метою формування комунікативної компете-

нтності студентів у педагогічному просторі тех-

нічного вузу Доловова Н.М. розробила її струк-

туру, яка представлена структурними та функціо-

нальними компонентами. До перших належать 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний і рефлексив-

ний компоненти. Перцептивний, мовленнєвий 

(власне комунікативний) та інтерактивно-прак-

тичний компоненти репрезентують функціональні 

компоненти. Когнітивний компонент пов’язаний з 

когнітивними процесами особистості, особли-

востями їх розвитку, формуванням спеціальних і 

загальнокультурних знань, комунікативних умінь 
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і т. п. Мотиваційно-ціннісний компонент перед-

бачає спрямованість студента на гуманістичне 

спілкування, яке дослідниця вважає найвищим 

проявом підготовленості студентів до компетент-

ного спілкування, сформованість потреби і моти-

вації до комунікативного самовдосконалення. 

Рефлексивний компонент відображає інтерес до 

самоаналізу комунікативної діяльності, до само-

пізнання. Змістом перцептивного компонента є 

пізнання людьми один одного на основі процесу 

сприйняття і характеризується адекватним розу-

мінням ситуації та адекватним сприйняттям спів-

розмовника. Мовленнєвий (власне комунікатив-

ний) компонент передбачає адекватний обмін 

інформацією з врахуванням норм комунікативної 

поведінки і містить уміння чітко і зрозуміло ви-

кладати думки, передавати раціональну та емоці-

ональну інформацію вербальними та невербаль-

ними засобами, організовувати та підтримувати 

діалог, а також, такі якості, як правильне оформ-

лення мовлення, адекватне використання засобів 

невербального спілкування, адекватна емоційна 

забарвленість мовлення, раціональне використан-

ня мовних засобів, багатство мовлення та ін. Ін-

терактивно-практичний компонент комунікатив-

ної компетентності виявляється в адекватній пос-

тановці цілей спілкування та ефективності їх ви-

конання, співвідношенні раціонального та емоці-

онального в спілкуванні, вмінні займати аде-

кватну рольову позицію, конструктивно вирішу-

вати комунікативні конфлікти [2, с. 78-82]. 

Пухальська Г.А. [12, с. 179] розглядає пробле-

му формування комунікативної компетентності в 

майбутніх пілотів цивільної авіації та визначає її 

структуру, яка містить такі компоненти: загальні 

здібності (навченість); комунікативні знання, 

уміння та навички, до яких належать вільне воло-

діння вербальними і невербальними засобами 

соціальної поведінки (звукове мовлення з вико-

ристанням фонологічних і невербальних елемен-

тів, писемне мовлення зі стилями самовираження 

і паралінгвістичної графіки) і власне невербальні 

засоби; організація особою міжособистісного 

простору на своїй території, згідно із соціокуль-

турними та надпрофесійними нормами); і особис-

тісні змінні: «Я-концепція» (її самототожність, 

самопідкріплення, стабілізація, самовідношення, 

образ тіла); пластичної/ригідної установки (від-

ношення і самовідношення); екстернальності/

інтернальності; модусу «буття», а не «воло-

діння», які дослідниця розглядає з позицій Єме-

льянова Ю.М. та Кузьміна Є.С. [3, с. 6]. 

У роботі російської дослідниці Є.В. Тармаєвої 

структура комунікативної компетентності учите-

ля представлена в єдності мотиваційного, аксіо-

логічного, інформаційно-змістового та операційно-

діяльнісного компонентів. Мотиваційний компо-

нент відображає орієнтувальні характеристики 

комунікативної компетентності та знаходить своє 

відображення в потребах та цілях гуманістичної 

комунікативної взаємодії з учнями. Аксіологічний 

компонент представляє ціннісні орієнтації педа-

гога, які виявляються в ставленні вчителя до пе-

дагогічної теорії, освітньої практики, особистості 

учня, власної особистості. Інформаційно-змісто-

вий компонент комунікативної компетентності 

вчителя передбачає володіння вчителем певною 

системою знань. Система перцептивних, мовлен-

нєвих, гностичних умінь та уміння управління 

комунікативним процесом складають операційно-

діяльнісний компонент комунікативної компетен-

тності вчителя [13, с. 12-14]. 

Проведений нами аналіз психолого-педагогіч-

ної літератури дозволив виявити різноманітні 

підходи до обґрунтування структури комунікатив-

ної компетентності фахівця. Цей аналіз показав 

наявність відмінностей у виділенні компонентів 

вказаної компетентності, які обумовлені, у першу 

чергу, професійним контекстом діяльності фахівця. 

На нашу думку, комунікативна компетент-

ність фахівця з маркетингу має охоплювати ком-

петентність у реалізації перцептивної, комуніка-

тивної та інтерактивної складових спілкування. 

Тому в структурі досліджуваного виду комуніка-

тивної компетентності ми виділяємо наступні 

компоненти: 

мотиваційно-особистісний:  

 мотиви, що спонукають до ефективної ко-

мунікативної діяльності; 

 налаштування на роботу з удосконалення 

власної комунікативної поведінки; 

 ціннісні орієнтації маркетолога, які вияв-

ляються в його ставленні до особистості 

співрозмовника, власної особистості, вико-

нання професійних обов’язків; 

когнітивний: 

 знання про сутність, структуру, функції, 

стилі, закони та особливості спілкування 

взагалі та професійного зокрема; 

 знання про комунікативні вміння фахівця з 

маркетингу та їх характеристики; 

 знання про механізми соціальної перцепції; 

 знання з методів впливу на інших людей; 

поведінково-діяльнісний: 

 комунікативні вміння (уміння вербальної 

комунікації (виразність, доступність, пра-

вильність мовлення); уміння невербальної 

комунікації (адекватне використання опти-

ко-кінетичних, паралінгвістичних, екстра-

лінгвістичних та проксемічних засобів 

спілкування); уміння слухати; уміння ви-

користовувати систему « пристосувань» у 

спілкуванні, уміння соціальної перцепції 

(самосприйняття та сприйняття інших); 

 рефлексивні вміння (уміння аналізувати 

власні індивідуально-психологічні особли-

вості, оцінювати власний психічний стан 

та власну поведінку (тобто уміння саморе-

флексії),уміння аналізувати ситуацію, яка 

має відбутися за вашою участю, що перед-

бачає аналіз власних позицій та варіантів 

поведінки, позицій та можливих варіантів 
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поведінки інших учасників ситуації щоб 

спрогнозувати процес та результат комуні-

кації (тобто уміння здійснювати проектив-

ну рефлексію); уміння аналізувати минулу 

ситуацію (ретроспективна рефлексія); 

 організаційно-управлінські вміння (уміння 

встановлювати особистісні та ділові стосун-

ки з усіма партнерами по спілкуванню; 

уміння ефективної саморепрезентації; умін-

ня організувати індивідуальні, групові, ко-

лективні форми роботи з партнерами). 

Виділені нами компоненти структури комуні-

кативної компетентності маркетолога можуть 

слугувати базою для розробки технології цілесп-

рямованого формування комунікативної компете-

нтності фахівця з маркетингу. 
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