
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

ТРЕНІНГ ДЛЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 

 

Пучина Ольга Віталіївна, 

Маріупольський державний університет,  

м. Маріуполь, Україна 

 

Сьогодні українські підприємства характеризуються гарячковим інтересом до 

питань управління персоналом. Кількість персоналу, його вартість та якість, а саме 

професійні знання, уміння та навички, є чи не основними чинниками, що впливають на 

ефективність та конкурентоздатність компанії  на вітчизняному та світовому ринках. 

Науково-технічний прогрес – один із основоположних факторів сучасного економічного 

розвитку – передбачає навчання та професійний розвиток персоналу як найважливішу 

умову кардинального вдосконалення робочої сили, покращення її характеристик на ринку 

праці. Все більше місцевий менеджмент усвідомлює потребу в кадровому плануванні, 

тобто плануються кількість та вартість персоналу, що його потрібно залучити в ту чи іншу 

сферу управління. Але процеси планування розвитку людських ресурсів, себто знання та 

вміння, що їх працівники мають демонструвати на робочих місцях все ще в зародковому 

стані на українських підприємствах. Єдиним засобом поліпшення кадрового потенціалу 

компанії є навчання співробітників на підприємстві. 

Актуальність даної роботи зумовлюють такі обставини: по-перше, гостра 

необхідність підприємств в управлінцях – фахівцях високого класу, здатних ефективно 

керувати як підлеглими, так і, власне, всіма процесами на підприємстві. По-друге, існує 

необхідність такої професійної підготовки управлінського персоналу, в результаті якої 

фахівець не тільки володіє професійними знаннями, вміннями та навичками, але й має 

високий рівень психологічної готовності до праці у системі «людина – людина». Потреба 

суспільства у фахівцях такого роду передбачає гарантію якості їх професійної підготовки 

та професійного розвитку. Особлива роль надається навчанню як невід'ємної частини  

процесу професійного становлення управлінського персоналу підприємства, який має 

бути системним і пролонгованим. Професійне навчання – це процес цілеспрямованого 

формування у співробітників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок й умінь, які 

дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 

функціональні обов'язки, освоювати нові види діяльності.  

Соціально-економічні перетворення в житті країни потребують нової системи 

поглядів стосовно професійного розвитку фахівців в цілому та управлінців зокрема. Цей 

факт обумовлює інтерес сучасних дослідників до проблеми професійного становлення 

фахівців (Ж.П. Вірна, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, Н.В. Копилова, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, 

В.Г. Панок,             В.О. Толочек), ефективності діяльності управлінського персоналу (Г.Х. 

Бакірова, Л.В. Васильченко,  Дж. Гордон,  О.А. Закаблуцька, Л.М. Карамушка, Е. Шейн, 

О.П. Щотка). Завдяки даним дослідженням достатньою мірою розроблені змістовні 

орієнтири професійної підготовки фахівців різних професійних груп. Але в цілому ще 

відчувається дефіцит досліджень з концептуальних питань професійного становлення, 

професійного розвитку, професійної спрямованості та професійної діяльності 

управлінського персоналу на підприємстві.  

Сучасні вимоги до підготовки управлінських кадрів пов’язані з переосмисленням 

управлінської діяльності з позицій соціально-економічної та морально-психологічної 

ситуацій у країні; із забезпеченням оптимального співвідношення в роботі керівника 

знань, умінь, навичок міжособистісних взаємин; із посиленням самостійності в реалізації 

управлінських рішень; з демократизацією та гуманізацією відносин у системі управління 

й бізнесу; актуалізацією особистісного чинника в управлінській діяльності; урахуванням 

при прийнятті управлінських рішень інтелектуального і практичного потенціалу колег по 

роботі, партнерів, підлеглих. Сучасна система професійної підготовки управлінських 



кадрів зорієнтована на розвиток у них здібностей, пов’язаних із розробленням 

стратегічних планів, виробленням узгоджених стратегічних рішень, уміння адаптуватися 

до швидкоплинних зовнішніх умов.  

Сьогодні до професіоналів пред’являються високі вимоги, пов’язані з необхідністю 

формувати не просто процеси функціонування, але і розвитку діяльності. Професіонал 

зобов’язаний вміти самостійно будувати і розвивати власну професійну діяльність в 

умовах постійно змінюваних об’єктивних обставин. Поняття «професіоналізм» 

визначається як висока мотивованість суб’єкта праці на пошук задач, які вирішуються в 

його професійній сфері, здатність до їх бачення і вирішення в контексті ширшому, ніж 

його професійна діяльність [9]. Коли мається на увазі високий рівень професіоналізму 

людини, то з ним пов’язують не тільки яскравий розвиток здібностей, але й глибокі 

знання у конкретній галузі професійної діяльності, а також володіння нестандартними 

вміннями, які необхідні для найбільш успішного та ефективного виконання зазначеної 

діяльності. Справжній професіоналізм завжди пов’язаний із сильним та стійким 

мотиваційно-емоційним зарядом на здійснення саме даної діяльності і досягнення в ній 

унікального, неординарного результату. Важливою умовою досягнення професіоналізму, 

окрім розвитку спеціальних здібностей, що виработані в умовах конкретної професійної 

діяльності, і відповідних знань і вмінь, є потужний розвиток у індивіда загальних 

здібностей, вміння виходити з нестандартних ситуацій, а також перетворення 

загальнолюдських цінностей у його власні, що визначають, власне, компетентність 

фахівця [14]. Компетентність – це здатність суб’єкта вирішувати певне коло 

нестандартних професійних задач. Задачею є дана у певних умовах ціль професійної 

діяльності. У склад задачі входять такі компоненти: вимоги (цілі управлінської 

діяльності), умови (професійні обставини) та невідоме (рішення ситуації). Поміж цих 

елементів є зв’язки та залежності, завдяки яким здійснюється пошук невідомих елементів. 

Задача стає професійною управлінською складовою лише за умови прийняття її 

управлінським персоналом до рішення. Рішення нестандартних задач є демонстрацією 

всього спектру мислення, креативності та репродуктивності аналітико-синтетичної 

діяльності психіки людини, а також можливостей змінити погляд на сталі події та 

ситуації. Рішення нестандартних професійних задач дозволяє ефективно адаптуватися до 

швидкозмінних виробничих умов підприємства, комунікативних процесів, професійних 

обставин тощо. 

Процес формування сучасного керівника пов’язаний із використанням евристичних 

методів навчання, що активізує процес мислення під час розв’язання проблемних та 

нестандартних задач, пошук нових ідей, активного соціального навчання, орієнтованого 

на охоплення різноманітних сфер соціальної практики, використання різних форм і 

методів активної психологічної та соціально-психологічної дії з метою розвитку знань, 

умінь і навичок ефективного соціально-професійного функціонування, підвищення 

психологічної культури, оптимізації комунікативної компетентності індивідів як 

учасників взаємодії. Зростання ролі навчання, а особливо системи професійного навчання 

управлінського персоналу, в процесах підвищення конкурентоспроможності підприємства 

і організаційного розвитку обумовлено наступними трьома чинниками:  

1) навчання управлінського персоналу є найважливішим засобом досягнення 

стратегічної мети підприємства;  

2) навчання є найважливішим засобом підвищення цінності людських ресурсів 

організації;  

3) без своєчасного навчання управлінського персоналу проведення організаційних 

змін щодо оптимізації діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства на 

вітчизняному та світовому ринках стає неможливим [7]. 

Процес навчання персоналу на підприємстві має свої особливості. Це серйозний 

додатковий ресурс, який допомагає підприємству рухатися вперед, бути успішним у 



бізнесі як на вітчизняному, так і на світовому ринках. В основу цього процесу покладено 

два ґрунтовних принципи: 

Принцип 1. Наявність навчання управлінського персоналу як системи. Система в 

даному випадку розуміється як сукупність наступних взаємопов’язаних компонентів: 

виявлення потреби у навчанні, планування навчання, розробка програм, забезпечення 

навчання, впровадження навчальної програми, оцінка ефективності навчання. 

Принцип 2. Підпорядкованість навчання управлінського персоналу потребам 

підприємства. Цілі підприємства первинні і визначають напрямок навчання і 

професійного розвитку управлінського персоналу. 

Системний підхід до навчання на підприємстві дозволяє врахувати як стратегічні, 

так і поточні плани розвитку бізнесу, прогнозувати перспективи розвитку персоналу і 

формувати кадрові резерви. Схему навчання управлінського персоналу слід вважати 

системою тільки тоді, коли на підприємстві втримується чітка послідовність дій: 

 планування – включає аналіз, визначення потреб і мети навчання, детальну 

розробку критеріїв оцінки навчання;  

 реалізація – безпосередня підготовка, організація і проведення навчання;  

 оцінка – моніторинг ефективності навчання.  

За умови використання системи навчання управлінського персоналу на 

підприємстві прогнозований позитивний ефект досягається:  

 за рахунок коротких термінів підготовки управлінців при мінімальному 

відриві від основної діяльності, оскільки навчання є безперервним процесом і немає 

необхідності виділяти час на «звикання» до нового виду діяльності (вчитися);  

 шляхом збільшення практичної віддачі, тому що навчання на підприємстві 

максимально наближене до виробничої, організаційної практики, особливо якщо це 

безперервна система заходів щодо розвитку управлінського персоналу, що містить різні 

форми і методи;  

 управлінський персонал, що пройшов навчання за запропонованими 

навчальними програмами на підприємстві, оперативно реагує і добре пристосовується до 

умов швидкозмінного професійного середовища, що сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства в цілому. 

Отже, ефективна система навчання управлінського персоналу на підприємстві має 

бути інтегрована, «вбудована» в загальну систему управління персоналом і управління 

підприємством в цілому. Навчання управлінського персоналу підприємства покликане 

виявити та розвинути професійну компетентність, сформувати пізнавальну активність, 

зацікавленість, готовність до управлінської діяльності, ліквідувати прогалину в уявленні 

керівників про значення навчання та практичне використання отриманих знань у 

професійній управлінській діяльності. 

Доволі привабливим та ефективним методом навчання управлінського персоналу 

на підприємстві є тренінг, що дає можливість за допомогою рольових ігор, групових 

дискусій, рішення нестандартних задач змінити поведінку, набути нових професійних 

навичок. Тренінг відноситься до активних методів навчання та дає змогу розширити 

власний потенціал та відкрити нові професійні можливості кожного фахівця. Дякуючи 

цьому, ефективність активних методів навчання значно вища у порівнянні з 

традиційними. У тренінгові програми для управлінського персоналу слід включати такі 

складові, які потребують нестандартного, інноваційного та креативного осмислення та 

рішення, а саме: суфійські притчі, рішення психологічних ситуацій і завдань, філософські 

казки, головоломки, завершення фраз, продовження анекдотів, тлумачення афоризмів, 

метафоричні ділові ігри тощо. Психологічний тренінг для управлінського персоналу 

підприємства ми представляємо як новітній елемент системи навчання, спрямований на 

розвиток професійно важливих якостей фахівця, на ефективну взаємодію у системі 

«людина – людина», на високу професійну мотивацію.  



Слід зазначити, що суттєвим аспектом такого інноваційного навчання 

управлінського персоналу підприємства є не передача певних способів дії та рішення 

проблем, а, перш за все, стимуляція прагнення самонавчання, тобто у професійній 

діяльності кожний управлінець має отримувати, шукати та застосовувати здобуті знання 

на практиці. Навчання методом тренінгу будується таким чином, щоб, перш за все 

допомогти персоналу усвідомити власні цілі і привести їх у співзвучність із цілями 

підприємства. Слід зазначити, що головним завданням тренінгу є можливість переносу 

здобутих навичок у реальну професійну сферу. Через особисту високу мотивацію та 

професійну спрямованість запускаються механізми самостійного здобуття необхідних 

знань. Отже, за умови високої особисто-професійної мотивації управлінців система 

навчання працює ефективно, будь-який конструкт навчання стає постачальником цінного 

досвіду. Таке навчання обертається на плідну взаємодію управлінського персоналу зі 

співробітниками, з наявністю обміну думками, з обговоренням «заборонених» тем та 

типових помилок, зі знаходженням реальних рішень конкретних виробничих задач. 

Структурні компоненти, що складають програму психологічного тренінгу, мають 

виражений практико-орієнтований характер (розвиток умінь і навичок у сфері 

професійного спілкування, відпрацювання аспектів квазіпрофесійної діяльності, 

розширення меж власної професійної компетентності, розвиток професійно важливих 

якостей тощо). Тренінг як елемент навчання здатний допомогти вирішити такі завдання 

стосовно ефективності діяльності управлінського персоналу на підприємстві як єдиної 

системи: 

- формування та підтримка працездатної команди; 

- професійне вирощення лідерів; 

- підбір кадрів та їх адаптація, інтеграція в існуючу систему; 

- управління різнопрофільними відділами; 

- надання дієвої допомоги підлеглим у рішенні їх задач; 

- створення високоефективної, динамічної організації, що постійно розвивається і 

стає конкурентоспроможною. 

Навчання методом тренінгу будується таким чином, щоб, перш за все допомогти 

персоналу усвідомити власні цілі і привести їх у співзвучність із цілями підприємства. 

Слід зазначити, що головним завданням тренінгу є можливість переносу здобутих 

навичок у реальну професійну сферу. Отже, психологічний тренінг для управлінського 

персоналу підприємства спрямований на досягнення цілей підприємства і одночасне 

забезпечення максимально можливого професійного розвитку управлінського персоналу.   

О.В. Іванова визначає тренінг як «форму активного навчання, зазвичай спрямовану 

на комплексне засвоєння теоретичних знань і практичних умінь, на формування 

необхідних здібностей, виявлення і вироблення способів подолання типових труднощів» 

[7].  

Ґрунтуючись на цих положеннях, нами було розроблено та впроваджено тренінгову 

програму для управлінського персоналу підприємства. Основою розробки тренінгової 

програми став «Тренінг управління змінами в організації», запропонований О.В. Івановою 

[7], що був модифікований та оновлений нами. Залишивши загальну логіку побудови 

тренінгу, ми  змінили структурні компоненти, додали власні тренінгові вправи, елементи 

суфі-коучингу, рольові та ділові ігри, дискусії, елементи фасилітації, міні-лекції, вправи, 

що виконуються в парах та в малих групах, вправи розминки. Тренінг починається 

вступом та вступним реченням тренера, де пояснюються цілі тренінгу учасникам, методи 

роботи у групі, очікування від програми, окреслюються перспективи розвитку 

підприємства. Кожне тренінгове заняття починається вправами розминки, що дає змогу 

налаштуватися на роботу всій групі. Багато тренінгових вправ передбачають групове 

обговорення.  Кожний модуль налічує 3-4 структурних компоненти. В кінці кожного 

тренінгового дня пропонується лінійка досвіду, де учасники обговорюють усе заняття, 

висловлюють почуття, очікування, актуальний стан. Завершення програми відбувається за 



допомогою отримання зворотного зв'язку, фінальною лінійкою досвіду, заключним 

реченням тренера. Запропонована програма тренінгу містить 13 модулів і розрахована на 

28 годин тренінгових занять (7 днів по 4 години тренінгових занять з перервою). Цілі 

програми: 

1. Сформувати позитивне ставлення до процесу навчання з боку управлінського 

персоналу металургійного підприємства.   

2. Покращити інформаційний обмін усередині організації, поміж управлінців як 

одного так і різних рівнів (за горизонтальним та вертикальним рівнями).  

3. Передати управлінцям розуміння внутрішньої логіки, «законів» управління, без 

яких немає сенсу намагатися керувати людьми. 

4. Створити ефективну управлінську команду, здатну впровадити перетворення. На 

сьогодні є дуже актуальним попит на розвиток вмінь формувати саме таку команду 

управлінського персоналу.  

5. Ознайомити управлінський персонал з необхідним психологічним 

інструментарієм (знаннями з галузі психології управління).  

6. Навчити робити аналіз виробничої ситуації щодо взаємодії персоналу 

підприємства. 

Дану тренінгову програму було впроваджено на базі підприємств м. Запоріжжя та 

м. Маріуполь. Загальна кількість учасників тренінгу  60 осіб (було сформовано 4 групи).   

Зазначимо, що системний підхід до навчання управлінського персоналу 

підприємства вимагає належного оцінювання одержаних знань і вмінь, а також тривалого 

моніторингу того, наскільки вдало знання і навички застосовують на практиці, 

оцінювання ефективності впроваджених дій. В ході роботи було визначено критерії 

оцінки якості навчання управлінського персоналу, до яких віднесено: високий рівень 

професійної спрямованості (задоволеність власною професійною діяльністю на 

металургійному підприємстві); індивідуально-типологічні особливості (акцентуїровані 

риси – лідерство, комунікативність, соціальна активність); орієнтація на високий 

результат; спрямованість мотивації особистості щодо підвищення власної кваліфікації 

(оптимальне поєднання – суспільні та економічні мотиви); високий рівень ефективності 

керівництва (високий управлінський потенціал); кар’єрні орієнтації (професійна 

компетентність, менеджмент, стабільність місця роботи). Для визначення ефективності 

навчання управлінського персоналу було використано психодіагностичний комплекс до та 

після впровадження тренінгової програми, який налічував наступні методики: 

модифікована автором методика              Т.Д. Дубовицької «Діагностика рівня професійної 

спрямованості» [6]; методика Л.В. Васильченко для визначення орієнтації управлінців «на 

завдання», «на людей» або «на результат» [3]; методика «ІТО» Л.М. Собчик [13]; 

методика Л.В. Васильченко «Методика визначення мотивації особистості на підвищення 

кваліфікації та визначення типу цієї мотивації» [3]; методика «Ефективність керівництва» 

С.Б. Комінко і Г.В. Кучер [8]; методика Е. Шейна «Якоря кар’єри» (адаптація   В.О. Чикер 

і В.Е. Винокурової) [12]. Отримано наступні результати: 

Середні показники за рівнями професійної спрямованості: високий  рівень15,86  

(після тренінгу збільшився на 0,75); середній рівень професійної спрямованості – 9,62 

(після тренінгу збільшився на 0,68); низький професійної спрямованості – 4,00 (після 

тренінгу збільшився на 0,89).  

Значно зросли середні показники орієнтації «на людей» – 12,33 (після тренінгу 

збільшився на 1,37); «на завдання» – 14,48 (після тренінгу збільшився на 7,21). 

 Аналіз середніх значень показників за методикою ІТО показав, що до 

впровадження тренінгової програми  у межах норми були показники за шкалами 

конфліктність, ригідність, індивідуалізм, залежність. Після впровадження тренінгової 

програми середні показники за методикою ІТО наступні: у межах норми за шкалами 

конфліктність та інтроверсія. Надмірно вираженими є спонтанність та комунікативність і 

проявляють себе як дезадаптуючі властивості.  



Аналіз результатів за методикою визначення спрямованості мотивації особистості, 

на підставі яких визначено мотиви, якими керується кожний управлінець у питанні 

підвищення власної кваліфікації, свідчить, що значно зріс показник після тренінгу – у 

26,67% досліджуваних переважають суспільні та економічні мотиви – показник 

оптимальної спрямованості мотивації (порівняно з 5% досліджуваних до впровадження 

тренінгової програми).  

Результати за методикою «Ефективність керівництва» дозволили визначити рівень 

управлінського потенціалу в управлінського персоналу металургійного підприємства. 

Встановлено, що до тренінгу на високий рівень управлінського потенціалу припадало 

26,68% досліджуваних. Після тренінгу високий управлінський потенціал став 

притаманним 68,33% досліджуваних.  

За методикою вивчення кар’єрних орієнтацій були отримані результати, завдяки 

яким для кожного досліджуваного визначені провідні орієнтації. Аналіз отриманих 

середніх значень показників дозволив виявити провідні кар’єрні орієнтації в 

управлінського персоналу підприємства до тренінгу – автономія, інтеграція стилів життя. 

Після тренінгу наступні показники є провідними кар’єрними орієнтаціями у більшості 

досліджуваних: стабільність місця роботи (100%), професійна компетентність (91,67%), 

менеджмент (81,67%).  

Отже, експериментально підтверджено, що реалізація розробленої та впровадженої 

тренінгової програми для управлінського персоналу підприємства є ефективною та дієвою 

та дозволила отримати наступні позитивні результати: збільшилися значення середніх 

показників високого рівня професійної спрямованості, зменшилися значення середніх 

показників низького рівня професійної спрямованості; спостерігається високий рівень 

орієнтації управлінського персоналу «на результат» у поєднанні з орієнтацією «на людей» 

та «на завдання»; збільшився показник наступних властивостей: комунікативність, 

лідерство, висока соціальна активність; переважають суспільні та економічні мотиви, що 

свідчить про оптимальну спрямованість мотивації; показник ефективності керівництва 

достатньо високий, що вказує на високий управлінський потенціал; провідними 

кар’єрними орієнтаціями є стабільність місця роботи, професійна компетентність, 

менеджмент. 

Отримані у ході експериментального дослідження дані показують динаміку і дають 

змогу стверджувати, що запропонована і впроваджена нами тренінгова програма для 

управлінського персоналу підприємства, що була спрямована на виявлення, створення, 

розвиток та корекцію оптимальних людських ресурсів підприємства є дієвим, ефективним 

та результативним засобом навчання персоналу підприємства. Отримані дані свідчать, що 

після застосування тренінгової програми ми можемо говорити про представленість такого 

структурного компоненту як психологічна компетенція у структурі професійної 

компетентності управлінського персоналу, а сам управлінський персонал – оптимальні 

людські ресурси підприємства. 

Узагальнюючи все вищесказане, ми зазначимо, що система навчання може бути 

досить ефективною для підвищення професійної компетентності управлінського 

персоналу та результативності їх діяльності. Окрім того, вважаємо, що доцільним і 

перспективним є системний підхід:  

 робота з молодими спеціалістами;  

 відбір до резерву управлінських кадрів; 

 робота з резервом;  

 робота з управлінським персоналом середньої ланки;  

 робота з вищим керівним складом підприємства.  

Отже, система навчання управлінського персоналу на підприємстві психолого-

педагогічними засобами (методом тренінгу) буде ефективною, якщо буде містити в собі 

соціальний, психологічний та інформаційний компоненти, і буде спрямована на 

формування професійно важливих якостей особистості, що забезпечують виявлення, 



створення, розвиток і корекцію оптимальних людських ресурсів, необхідних для 

ефективного вирішення нестандартних управлінських і виробничих завдань на 

підприємстві.  
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