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ВСТУП

Сучасний етап розвитку економіки України ставить 
особливо високі вимоги до професійного рівня працівників 
промислових підприємств. Причин тому доволі багато. Але 
провідне місце серед них займає безробіття, яке стало 
особливо гострою проблемою в Україні нині і поки що має 
тенденцію до зростання, до того ж в західних областях в 
більших масштабах, ніж в середньому в державі. Вагомим 
чинником є й науково-технічний прогрес, який спонукає до 
безперервного професійного навчання, що і розвивається у 
всіх розвинутих країнах та повинно бути впровадженим у 
нас.

У системі заходів реалізації проблеми особливе зна
чення надається: підвищенню рівня роботи з кадрами 
(управління підготовкою та перепідготовкою), постановки 
цієї роботи на науковий фундамент, використання накопи
ченого упродовж багатьох років вітчизняного та зарубіжного 
досвіду. Вирішення проблем в галузі роботи з персоналом є 
найважливішим на сучасному етапі розвитку економіки 
більшості країн світу. За усієї багатогранності підходів до 
цієї проблеми в різних промислово розвинутих країнах 
найважливішими тенденціями є: удосконалення методів та 
процедур відбору кадрів, розробка критеріїв їх оцінки, 
управління підготовкою кадрів, підвищення рівня професій
ної освіти працівників.

Необхідність адаптування усієї освітньої системи, 
зокрема і професійної освіти, до умов ринку робить 
нагальною потребу розв’язання питань щодо вчасної перео
рієнтації працівників, а тим більше безробітних праце
здатних громадян, їх перепідготовку до активної виробничої 
діяльності на нових робочих місцях.
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Ці загальні тенденції повинні враховуватися у 
сучасній практиці управління персоналом.

Посібник призначений для використання в систем: 
професійного навчання персоналу промислових підприємств 
для робітників центрів та служб управління персоналом, для 
студентів вищих навчальних закладів. Автор сподівається на 
практичну значущість посібника і запрошує до співпраці 
інших авторів, які спеціалізуються на питаннях управління 
персоналом.



Розділ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ  
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Визнаючи пріоритет розвитку особистості, належить до 
певної міри відмовитись від доволі поширеного на практиці 
одностороннього підходу до персоналу як працівників без на
лежного урахування їх особистих якостей та інтересів. З 
цього погляду варто визнати правомірним застосування по
няття “персонал” , витоки якого пов’язані з уявленням про 
сукупність індивідуальностей, які взаємодіють.

І ще один момент, який потрібно висвітлити, перш ніж 
перейти до розгляду питань, які становлять предмет нашого 
посібника, -  це зв’язок між різними рівнями менеджменту, 
тобто управління (рис. 1.1)

Рис. 1.1. Зв’язок між різними рівнями менеджменту
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Отже, предметом дослідження є внутрішнє “кільце” Е 

системі попереднього (середнього), тобто управління прог
рамами підготовки та перепідготовки працівників (ППП) е  

системі менеджменту промислового підприємства.
Якщо наукових розробок щодо зовнішнього і серед

нього “кілець” доволі багато, то внутрішнє “кільце” розроби 
лене значно менше, вже не кажучи про більш-менш сис
темне його вивчення.

1.1. Безробіття і професійна освіта працівників * 
системі менеджменту персоналу. Безробіття як одна 
головних властивостей ринкової системи господарювакя-- 
(соціально-економічний аспект). Питання соціально-екон:- 
мічних наслідків безробіття в ринкових умовах є налт 
гострим і надто багатогранним. В цьому підрозділі висвітлені 
лише деякі з цих питань -  найзлободенніші, і ті, які мас-:—- 
відношення до предмета посібника (підготовки і пере
підготовки працівників).

Оскільки головним спонукальним моментом переква
ліфікації і підвищення кваліфікації працівників є безрс'.— - 
з різних причин, зупинимось докладніше саме на пь: г 
чиннику.

На жаль (а може, і не на жаль, бо люди привчать 
шанувати роботу), безробіття як елемент ринку пріл 
невід’ємним супутником ринкової системи і притаманні* 
будь-якій країні, народне господарство якої працює в ум; зал 
цієї системи. Може йтися тільки про різний його рілеть 
різну його динаміку, більш того, провідні економісті: с е ~ г  

теоретично обґрунтували наявність (а подекуди і не: 7 п  
ність) безробіття, і це обґрунтування таке.

Одним з основних положень аналітичної економік: 
безперечна істина [16], яка називається законом обмежені :~ 
ресурсів. Цей закон встановлює, що блага є обмеженим: г г
немає достатньо ресурсів, щоб виробляти всі блага, ні: 1

1 Аналітична економіка вивчає, як суспільство в ш с : :  - і 
обмежені ресурси, щоб виробляти різні товари, і р о зп и л : я
серед людей.
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потребують люди для споживання. Звідси випливає обме
ження ціни праці, а отже, обмеження зайнятості населення2.

Другим доказом є дія закону спадної віддачі, який 
стверджує, що збільшення частки одного з факторів вироб
ництва за решти незмінних приводить до збільшення обсягу 
виробництва. Проте з деякого моменту зумовлений цим 
приріст обсягу виробництва стає все меншим і меншим. Це 
стосується і такого фактора виробництва, як робоча сила, а 
звідси наслідок — вивільнення працівників.

Третім доказом є наявність так званих ділових циклів, 
які являють собою коливання обсягу національного вироб
ництва, доходів і зайнятості, тобто їх підйому і спаду (ре
цесії). Безробіття залишається головною соціальною бідою 
ринкової економіки, хоча інші економічні біди (спад вироб
ництва, криза платежів, точніше, неплатежів, інфляція то
що) є не менш важливі, у всякому разі для економіки Украї
ни.

Щодо безробіття під час рецесії, то її вимірювання зу
мовив закон Оукена, за визначенням якого на кожні 2 % па
діння валового національного продукту (ВНП) щодо потен
ційного ВНП3 норма безробіття зростає на 1 %.

Отже, безробіття є науково обґрунтованим, і може 
йтися тільки про послаблення його наслідків, зокрема і за 
рахунок утворення, функціонування і удосконалення систе
ми ППП.

Розглянемо дещо докладніше суть, види, причини ви
никнення безробіття на підставі досліджень [34; 45; 56]. Якщо 
підсумувати ці дослідження, то можна визначити такі види 
безробіття, а також їх роль у спонуканні до професійної 
освіти працівників.

2 Закони сформульовані в [45], а докази наведені нами.
3 Під потенційним ВНП розуміють такий рівень випуску то

варів і послуг, за якого забезпечується докризове завантаження 
виробничих потужностей при “повній” зайнятості.
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Передовсім безробіття може бути вимушеним і добро
вільним. Останнє має ознаки природного. До вимушеного 
безробіття належить технологічне, структурне, конверсійне, 
економічне.

Технологічне безробіття породжується переходом до 
нових поколінь техніки і технології, механізацією і автомати
зацією ручної праці, коли частина робочої сили стає або 
зайвою, або потребує нового, вищого рівня кваліфікації і 
перепрофілювання. Саме цей вид безробіття є найчастіше 
поштовхом до підвищення кваліфікації працівників і до пев
ної міри до їх перепідготовки.

Структурне безробіття пов’язане з маштабними струк
турними перетвореннями в економіці, закриттям застарілих 
підприємств, скороченням чисельності управлінського пер
соналу. З ним споріднене конверсійне безробіття, яке 
виникає у разі скорочення зайнятих в галузях військово; 
економіки та в армії. Цей вид безробіття спонукає до 
перепідготовки працівників.

Економічне безробіття спричинене кон’юнктурою рин
ку, поразкою частини виробників у конкурентній боротьбі 
(банкрутство). Цей вид безробіття може і не спонукати де 
участі у програмах ППП, якщо набута професія і кваліфі
кація може бути деяким гарантом знайти нове місце роботи.

До добровільного безробіття належить фрикційне та 
інстутиційне.

Фрикційне безробіття виникає, коли люди, залишивші: 
колишнє місце праці, перебувають у процесі руху, переходу 
на нове місце праці. З 1994 р. з підприємств вибуло з щє. 
причини у середньому 26 % середньоспискової чисельності 
працівників. Не відрізнялись стабільністю працівників : 
галузі, пов’язані з функціонуванням ринкового господарства 
(кредитування, страхування, операції з цінними паперам:: 
нерухомістю). Склад працівників у цих галузях обновився на 
40-50 %, а інтенсивність руху працівників у 1,5—2 раз;, 
перевищила показники по національному господарству (дав. 
по Росії). Вважаємо, що в Україні вони ненабагато відріз
няються.
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Фрикційне безробіття має низьку тривалість, з цієї 
причини працівники, які перебувають у пошуку роботи, 
здебільшого (особливо працівники, робота яких пов’язана з 
функціонуванням ринкового господарства) знаходять роботу 
самостійно. З цієї самої причини цей склад безробітних не є 
потенційним складом, який братиме участь у реалізації 
програм підготовки і перепідготовки працівників. Під час 
планування ППП він, на нашу думку, має бути відрахований 
від загальної кількості безробітних.

Інстутиційне безробіття породжується інститутом 
соціального захисту безробітних. Природно, чим вища допо
мога з безробіття, тим тривалішим є час пошуку нового міс
ця роботи. Цей вид безробіття провокується також недоско
налістю податкової системи. Дійсно, чим вищі ставки при
буткового податку і нижчі доходи працівників, чим менша 
відмінність між доходом і соціальною допомогою, тим 
тривалішими стають строки пошуку роботи.

Цей вид безробіття є потенційним джерелом участі у 
програмах ППП, але з поправковим коефіцієнтом, звичайно, 
меншим від одиниці (цей коефіцієнт може бути визначений 
на підставі статистичних даних про кількість таких безро
бітних і про участь їх у програмах ППП). Ця обставина 
повинна бути врахована під час планування кількості пра
цівників на промисловому підприємстві (див. п. 1.3) і під час 
регулювання потенціалу працівників підприємства за 
рахунок їх підготовки та перепідготовки (див. п 3.1)).

Одним з питань соціально-економічного аспекту без
робіття в ринкових умовах є оплата праці. Ми не вдаємось 
до його докладного розгляду, оскільки безпосереднього від
ношення до предмета нашого дослідження (системи підго
товки і перепідготовки працівників) воно не має, але опосе
редковане (оплата праці —> безробіття —» ППП) -  має. Тому 
доцільно навести деякі міркування стосовно двох ланок цього 
ланцюжка: оплата праці -»  безробіття.

Класична теорія “цінової рівноваги” зважає на те, що 
основним регулятором ринку праці є реальна заробітна
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плата (ціна праці). В умовах досконалої конкуренції4 вона 
гнучко змінюється і прямує до рівноваги на такому рівні, за 
якого обсяг ринкового попиту на працю дорівнює обсягу 
пропозиції праці. На рис. 1.2 це точка перетину кривих і 
Б]_,, яка означає зайнятість ОСЗО працівників при заробітній 
платі ОРО, де

Бь -  попит на працю;
Бх, -  пропозиція праці;
Рь -  ціна на працю;
(Зі, _ необхідна праця.

Припустимо, що заробітна плата з деяких причин 
(наприклад, за вимогами профспілок або внаслідок держав
ної політики) перевищила рівноважну ціну праці і встанов
люється на рівні ОРх. Тоді пропозиція праці збільшиться а: 
ОСЗ2 , а попит на працю зменшиться до ОСЗх. Це означає, ще 
(ОСЗ2 ~ ОСЗі) працівників не зможуть знайти роботу. Її втра
тять навіть ті (О(30 ~ ОСЗх) працівники, які раніше були зай
нятими. Отже, підвищення заробітної плати є основною при
чиною безробіття.

Рівень заробітної плати, менший за рівноважна 
наприклад, Рд на рис. 1.2, перестає стимулювати пропоз;сс_- 
праці. Вона скорочується до ООз, в той час як попит в - 
дешевшу працю, навпаки, зростає до О04. Виникає десріп ~ 
праці в розмірі (ООг “  ООз) працівників.

Проблеми безробіття і дефіциту трудових ресутін 
вирішуються за допомогою механізму ринкового саморегу
лювання.

В умовах, коли пропозиція праці перевищує псогг. 
тобто у разі безробіття, загострюється конкуренція з — 
безробітних за вільні робочі місця. У роботодавців є = г 'т  
працівників, і вони можуть знайти їх за значно нижнє осі 
ставками заробітної плати. Зниження ціни пралі г; т- 
відбуватися, поки витрати роботодавців на заробітне-

4 Досконала конкуренція -  ринкова ситуація, за яко: і 
кість продавців і покупців доволі велика; 2) пропоновані о  с о -  
цями продукти є однорідними. За такої ситуації жодна фірма. — 
може вирішально впливати на ринкову ціну.
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не стануть настільки низькими, що вигідним виявиться най
няти всіх працівників, які запропонували свої послуги. Тоді 
ринок праці повертається до стану рівноваги.

Рис. 1.2. Попит, пропозиція, рівновага на ринку праці 
(класична модель)

Якщо попит на працю перевищує її пропозицію, по
силюється конкуренція між роботодавцями. Право вибору 
переходить до найманих працівників. Вони пропонують свою 
робочу силу тільки в обмін на вищі ставки заробітної плати 
Ефект конкуренції діє доти, доки витрати роботодавців на 
заробітну плату не досягнуть максимально можливого рівня і 
не почнуть завдавати збитків. На ринку праці тоді не 
залишиться жодного роботодавця, який був би згідний пла
тити працівникам заробітну плату, вищу за ринкову. Знову 
встановлюється рівновага (це положення використовують у 
маркетингу працівників — див. п. 1.2).

У класичній моделі ринку праці, як бачимо, начебто 
неможливі ні вимушене безробіття, ні тривалий дефіцит 
праці, вони унеможливлюються конкуренцією. Але цій кла
сичній концепції вперто суперечили періоди (доволі часті і 
доволі тривалі) значного безробіття. Це змусило сучасну тео
рію зайнятості (засновником її є Джон М. Кейнс) відмовитись
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від цієї концепції і твердити про необхідність втручання 
держави у регулювання зайнятості населення. Одним з чин
ників такого втручання є створення і функціонування сис
теми професійної освіти (підготовки і перепідготовки) пра
цівників, метою якої є, як ми її назвали, їх професіоналі
зація, тобто набуття працівниками знань, умінь і навичок з 
певних професій, спеціальностей і кваліфікацій.

Ринок праці не є однорідною структурою, складові цієї 
структури розрізняють за типами: зовнішній (перерозподіл 
працівників між регіонами, галузями, підприємствами) : 
внутрішній (перерозподіл працівників у межах одного під
приємства); за видами: явний (працездатне населення, яке 
зареєстроване на ринку праці) і прихований (працевлашто
ване населення, яке з різних причин може втратити робот;.' 
або вже втратило, але не зареєстроване на ринку праці); за 
сегментами: демографічний, соціально-економічний, регіо
нальний, фаховий.

Така різноманітність ринків праці зумовлює те, що у 
міру зростання економіки повна зайнятість не може бул: 
досягнута одночасно на кожному окремому ринку праці В 
той час як для одних спеціальностей в окремих географічн;:: 
районах буде спостерігатися повна зайнятість і навіть 
незадоволений попит на робочу силу, безробіття буде збє; - 
гатися для інших спеціальностей і районів. Необхідно враху
вати, що ринок праці, який має пристосовувальну реакш-: 
не може в повному обсязі ліквідувати “вузькі місця” чєтчт 
великі витрати часу і фінансів на навчання безробіть: л 
новим професіям.

Більше того, якщо безробітний масової спеціальн::  т 
має здібності, час і гроші для того, щоб набути нову квал. л - 
кацію і змінити місце проживання, він не завжди це зробить, 
оскільки не буде мати достовірної інформації або ж 
заважатимуть штучні обмеження (ускладнені можллз: : — 
для виїзду за кордон, реєстрація, проблеми із житлом тс~:

Отже, ми переконуємося в тому, що класичний •— ; - 
деяких зарубіжних економістів-теоретиків до запереч- - - ~ 
участі держави в процесах регулювання ринку праш є —- 
милковим. Державні регулятори, які діють на праклсл і
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саме — ведення інвестиційної, податкової, кредитно-грошо
вої і міграційної політики разом з проблемою зайнятості 
населення, законодавчі і антимонопольні норми та ініціативи, 
підтримання програм ППП тощо, не приводять, однак, до 
досягнення повної зайнятості або хоча б до стабілізації на 
певному для тієї чи іншої країни рівні.

Оскільки це так, то вивчення та удосконалення сфери 
підготовки та перепідготовки працівників є одним з найваж
ливіших питань, пов’язаних зі змінами в ринковому меха
нізмі господарювання. Перехід до ринку повинен супро
воджуватись значними змінами в економічній та соціальній 
політиці, побудовою економічних та правових основ господа
рювання.

Але все ж треба визначити, що в межах суто економіч
них процесів період, в який почалося формування ринку 
праці України, є перехідним від планово-централізованої до 
ринкової економіки. Головною особливістю цього періоду є 
те, що переважна більшість питань, пов’язаних зі становлен
ням ринку праці, вирішувались переважно державою за 
допомогою адміністративних заходів. Лише нині починає 
поступово посилюватися вплив на формування ринку праці 
природного попиту і пропозиції робочої сили.

Наші уявлення і знання про безробітних і безробіття, 
його соціально-економічні причини і наслідки лише фор
муються, і повинен пройти певний час, щоб у цій нестан
дартній для нас ситуації з ’явилися теоретичні розробки і 
певний досвід щодо феномену безробіття, зокрема, в так зва
ний “перехідний період” , хоча визначення безробітного в За
коні України “Про зайнятість населення” сформульовано.

Особливе місце у професіоналізації працівників займає 
проблема їх “старіння”. “Старіння” відзначається, коли 
окрема особистість використовує застарілі погляди, теорії, 
поняття та методи, які є менш ефективними для вирішення 
проблеми, ніж сучасні, які побутують тепер.

Підприємства ніколи не знають, в яку суму обходиться 
їм “старіння” , доки конкуренти не випередять їх з вироб
ництва та продажу продукції. Зрозуміло, не кожен приклад 
неефективності роботи працівників пов’язаний зі “старій-
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ням”. Лінощі, недостатнє розуміння, перевантаження іншими 
обов’язками також можуть призвести до неефективності. 
Але витрати фірми на розробку та прийняття другорядних 
рішень виниклих проблем, ймовірно, набагато більші, ніж 
витрати, необхідні для подолання “старіння” працівників.

Існують такі види “старіння” залежно від його причин.
Професійне “старіння”. Йдеться про знання особис

тості в її широкій професійній сфері діяльності. Соціологи 
пропонують рівняння, яке виражає залежність між знаннями 
особистості та спільними знаннями, які існують в цій галузі.

“Старіння” на посаді. У такому разі йдеться про від
ношення необхідних технічних знань, які вимагаються за по
садою, до кількості рівня знань, які має особа, яка її займає.

Ще однією проблемою соціально-економічного аспекту 
безробіття в ринкових умовах є вивільнення працівників з 
різних причин: ліквідація, реорганізація, перепрофілювання 
підприємств і організацій; скорочення чисельності праців
ників (також з різних причин: НТП, зменшення обсягів 
виробництва тощо); звільнення за власним бажанням (мігра
ція робочої сили); вихід на пенсію; втрата працездатності 
тощо.

Тільки у зв’язку з реорганізацією виробництва 
вивільнення працівників в Україні досягає кількості, яка 
вказана у табл. 1.1.

Таблиця 1.1
Структура вивільнення працівників 

у зв’язку з реорганізацією виробництва, %

Сфери національного 
господарства 1998 1999 2000 2001

1. Виробнича сфера, разом 77,5 59,7 67,8 76,4
1.1. Сільське і лісове 
господарство

1,3 5,6 6,9 4,7

1.2. Промисловість, будівництво 
і транспорт

61,7 39,5 50,5 65,4

1.3. Торгівля і сфера послуг 11,9 14,6 10,4 6,3
2. Невиробнича сфера, разом 22,5 40,3 32,2 23,6
3. Разом 100,0 100,0 100,0 1 0 0 .0
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Середньорічний темп вивільнення працівників за 1995- 
1998 рр. становив 149 %, або понад 325 тис. чол. в рік. 
Зідночас, за даними Українського центру зайнятості, праце- 
: гаштовується лише 12,1 % від загальної кількості безро
бітних. Звідси можна зробити висновок, яка кількість 
працездатного населення становить резерв для участі у 
програмах ППП, і це ще один доказ на користь необхідності 
приділяти значну увагу підготовці і перепідготовці працівни
ків на всіх рівнях -  від підприємства до держави (особливо 
не стосується так званого “перехідного періоду” до ринкових 
відносин господарювання, в якому сьогодні перебуває 
Україна і який, на жаль, “трохи затягнувся”).

Дані про безробіття у Львові і Львівській області дають 
змогу, по-перше, оцінити масштаби цього явища для нашого 
регіону і, по-друге, розробити плани підготовки і перепід
готовки і працівників, і безробітних.

Доволі цікавим питанням соціально-економічного 
аспекту менеджменту персоналу є так званий надлишок 
робітників. Ми торкнемось тут тільки питання про надлишок 
робітників, який спричинений технічними удосконаленнями, 
хоча існує надлишок і інших працівників і з інших причин, 
але для розуміння цього питання достатньо прийнятого 
обмеження.

Під надлишком робітників розуміють наявність зайвих 
робітників для виконання певної роботи. Це не те саме, що 
безробіття в повному розумінні цього поняття, оскільки 
нерідко можна перевести робітника з однієї роботи на іншу в 
межах однієї і тієї самої організації, але надлишок може 
бути потенційним джерелом безробіття.

Пов’язаною з надлишком робітників є їх плинність, яка 
до деякої міри сприяє поглинанню робітників, які виявилися 
зайвими внаслідок введення технічних удосконалень.

Англійські спеціалісти, які побували у СІЛА для вив
чення досвіду, вважають, що деякі із заходів для зменшення 
негативних наслідків (з соціального погляду), наприклад, ви
вільнення передовсім працівників, найнятих останніми (“пра
вило старшинства”), мабуть, не зможуть знайти застосу
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вання в Англії та вони і небажані з позиції інтересів 
підприємства, яке у такий спосіб може втратити хороших 
працівників (слушна думка і для України).

З іншого боку, брак уваги до тих труднощів, до яких 
призводить страх перед технологічним безробіттям, у остан
ній час ускладнив стан підприємств і фірм, які здійснюють 
реорганізацію або впроваджують нову технологію. На думку 
англійських спеціалістів, цьому питанню необхідно приділяти 
більше уваги, оскільки страх перед технологічним 
безробіттям є часто головною причиною того, що чудові 
плани покращання методів виробництва не здійснюються 
зовсім або втілюються у життя тільки частково.

Мотивація до  праці (трудова мотивація). Оскільки 
йдеться про соціально-економічний аспект безробіття, яке є 
поштовхом до участі у програмах ППП, то не можна не 
згадати одну з функцій менеджменту персоналу -  мотива
цію до праці, оскільки саме ця функція має опосередковане, 
а може, навіть і безпосереднє відношення до підготовки : 
перепідготовки працівників.

Питання мотивації доволі докладно і змістовно дослі
джені багатьма вченими і вдало узагальнені і розвинені в [25 
27, 62]. Тому ми не будемо наводити докладного аналізу 
цього явища, а обмежимось узагальненнями, зробленими у 
[25], і спробуємо перекинути “місток” між мотивацією праці ; 
спонуканням до участі у програмах ППП.

Отже, мотивація -  це одна з функцій менеджмент;, 
(зокрема менеджменту персоналу), яка забезпечує спону
кання самого себе та інших працівників на діяльність, щ: 
спрямована на досягнення особистих цілей або (і -  додане 
нами) цілей організацій.

У всіх трьох згаданих вище джерелах теорії мотивап 
поділяють на два класи: змістовні і процесуальні, а всередині 
класів мотивації поділяють на групи. Оскільки найроз
виненішими є групи, розглянуті у [25], то наведемо саме їх 
(рис 1.3.) і спробуємо “прив’язати” їх до спонукання в участ 
у програмах ППП.
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Теорії мотивації

Процесуальні

Рис 1.3. Класифікація теорій мотивації до праці

Отже, короткий зміст цих теорій (їх групи) і мірку
вання щодо їх спонукання до підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації працівників подано в табл. 1.2.

У [24] зазначено, що переважну роль відіграють 
процесуальні теорії як сучасніші, хоча не відкинуто і теорій 
змістовних. Автор [25] констатує (і ми згідні з його погля
дами), що “розглянуті теорії мотивації можуть засто
совуватись при побудові будь-яких прикладних мотива
ційних систем. Слід враховувати те, що використання тих чи 
д-шіих теорій або їх елементів визначаються станом 
внутрішнього і зовнішнього середовищ організації, особи- 
зостями груп працівників, рівнем підготовки робочої сили 
тощо, ... для різних категорій працівників перевага буде 
віддаватись тим теоріям чи їх окремим елементам, які 
зможуть найбільше задовольнити потреби та забезпечити 
загомі винагороди”.

Аналіз теорій мотивації до праці і їх впливу на участь 
у програмах ППП дає змогу зробити підсумок, поданий у 
табл. 1.3. Як бачимо, більше ніж половина груп (чинників) 
мотивації до праці є спонуканням до участі у програмах 
ППП.

Теорія Теорія Комп-
очіку- спра- лексна
вань ведли- проце-

(Врума) вості суальна
(рів- теорія
ності) (Портера

і
Лоурена)

Теорія Ієрарх- Теорія Двофак
потреб хічна потреб торна
Туган- теорія Мак- теорія

Баранов- потреб Клел- Герц-
ського Маслоу ланда берга

Змістовні



Таблиця 1.2

Теорії мотивації до праці і їх спонукання до участі у програмах ІШП
Теорії

мотивації Групи-фактори Спонукання до участі 
у програмах ППП

Змістовні
1 2 3

Туган-
Барановського

1) фізіологічні так
2) статеві (як напівжарт, але тільки напів) так
3) симптоматичні інстинкти та потреби ні
4) альтруїстичні ні
5) проблеми практичного характеру так

Маслоу 1) фізіологічні (в їжі, питті, одягу, сексі тощо) так
2) безпеки і захищеності (захист від фізичної та психологічної небезпеки) так
3) соціальні (відчувати причетність до подій) до деякої міри так
4) поваги з боку оточення (начальників, підлеглих), визнання самоповаги ні
5) самовираження (реалізація своїх можливостей) до деякої міри так

Мак-Клелланда 1) влади ні
2) причетності до подій до деякої міри так
3) успіху так

Герцберга 1) політики фірми і адміністрації ні
2) умови роботи ні
3) заробіток так



Закінчення табл. 1.2

1 2 3
4) міжособові відносини з начальником НІ
5) рівень безпосереднього контролю за роботою значною мірою так
6) успіх так
7) просування по службі (кар’єра) так
8) визначення і схвалення результатів роботи до деякої міри так
9) високий ступінь відповідальності ні
10) можливість творчого і ділового росту так

Процесуальні

Очікувань Очікування якоїсь події, наприклад, працевлаштування до деякої міри так
Справедливості Порівняння винагороди з витраченими зусиллями ні

Портера і 
Лоурена

1) цінність винагород до деякої міри так

2) зв’язки до деякої міри так
3) здібності, характер, роль працівника, тобто елементи теорії очікувань 
і теорії справедливості до деякої міри так
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Таблиця 1.3
Вплив груп (чинників) мотивації праці на участь 

у програмах ППП

Теорія
Зазначено груп 

(чинників) 
мотивації до праці

3 них є спонукання 
для участі 

у програмах ППП
Туган-Барановського 5 3
Маслоу 5 3
Мак-Клелланда 3 2
Герцберга (фактори) 10 6
Очікувань 1 1
Справедливості 1 1
Портера і Лоурена 3 2
Разом: 28 18

1.2. Професійна освіта кадрів в системі менеджмен
ту на промисловому підприємстві. Механізм менеджмен
ту персоналу. За основу моделі менеджменту персоналу 
можна прийняти таку, яка наведена в [59], з корективами і 
доповненнями.

Менеджмент персоналу на вітчизняних промислових 
підприємствах, як правило, має низький організаційній: 
статус, є слабким в професійному аспекті. Якщо в умовах 
командно-адміністративної системи основні функції з уп
равління персоналом розглядались як другорядні, то за 
ринкової системи вони виходять на перший план, і в їх 
вирішенні зацікавлена кожна організація.

Основу механізму менеджменту персоналу організацій 
сьогодні має становити роль особистості працівника, знанню 
його мотиваційних установок, вміння їх формувати та ске
ровувати відповідно до завдань, які стоять перед організа
цією. Ця концепція як кадрова, цільова та іструментальна 
системи моделі менеджменту персоналу сформульована у 
табл. 1.4.

Безперечний інтерес для функціонування і розвитку 
моделі менеджменту персоналу становить інформаційна
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система цієї моделі, запропонована в [1] і дещо модернізо
вана нами, яку можна рекомендувати на підприємствах 
України (рис. 1.4).

Таблиця 1.4
Кадрова цільова та інструментальна системи моделі 

менеджменту персоналу
Стратегічна
постановка

мети
Кадрові

принципи Іструментарій Заходи

і 2 3 4
Внесення 
персональ
них аспектів 
до постановки 
мети і знахо
дження рі
шення з ура
хуванням 
загальних 
-нтересів 
гплприємства

• баланс між 
виробничо- 
господарськими 
вимогами і за
питами праців
ників;
• раннє розпіз
навання кадро
вих проблем і 
конфліктних 
ситуацій та їх 
вирішення;
• розпізнавання 
важливих для 
підприємства 
внутрішніх та 
зовнішніх змін 
тощо

• кадрове 
управління;
• інформаційна 
політика;
• кадрова 
інформаційна 
система;
• кадрове та 
соціальне зве
дення;
• кадрова 
організація 
тощо

• аналіз підпри
ємства (аналіз 
навколишнього 
середовища);
• планування 
роботи підпри
ємства та пра
цівників;
• навчання 
керівних пра
цівників;
• формулюван
ня цілей кад
рового мене
джменту тощо

Своєчасне 
якісне і кіль
кісне
формування
персоналу

• потрібна 
людина на пот
рібному місці в 
потрібний час;
• досягнення 
максимальної 
зайнятості 
працівників;
• заохочення до 
підвищення 
продуктивності 
праці;
• наймання 
працівників 
тільки на 
тривалу роботу 
тощо

• планування 
потреби в пер
соналі і задо
волення її;
• планування 
використання 
працівників;
• планування 
розвитку 
працівників;
• планування 
навчання, 
підвищення 
кваліфікації 
тощо

• наймання, 
оцінка і 
використання 
працівників;
• навчання, 
орієнтоване на 
потребу 
підприємства;
• опис посади
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Продовження табл. 1.4

1 2 3 4
Своєчасне
матеріальне і
соціальне
забезпечення
членів
трудового
колективу

• оплата згідно 
з вимогами і 
виробітком, 
заохочення до 
збільшення 
виробітку;
• запобігання 
соціальним 
труднощам;
• облік робітни
ків, що змен
шили виробіток 
тощо

• оцінка праці;
• пенсійне за
безпечення;
• підвищення 
виробітку;
• соціальні 
заходи тощо

• баланс 
інтересів 
(соціальний 
план);
• соціальні 
послуги;
• каса взаємо- 
допомоги;
• колективні 
акції тощо

Здоров’я
членів
колективу

• зменшення 
небезпеки та 
навантаження 
на робочому 
місці;
• інструктаж 
робітників
з техніки без
пеки;
• організація 
праці з ураху
ванням досяг
нень медицини 
праці тощо

• санітарна 
служба;
• медична 
служба;
• педагогіка 
техніки 
безпеки

• застосування 
сучасних тех
нологій;
• вимірювання 
навантаження 
(картотека 
робочих місць)
• аналіз 
робочих вимог;
• використання 
праці спеціаліс
тів з техніки 
безпеки

Заохочення 
робітників до 
вищого 
виробітку

• розвиток 
потенціалу ро
бітників;
• індивідуальне 
планування 
професійної 
кар’єри;
• підвищення 
особистої про
дуктивності за 
допомогою 
тренінгу

• заохочення 
працівників;
• оцінка 
розвитку 
працівників;
• планування 
розвитку 
працівників;
• навчання та 
підвищення 
кваліфікації

• тренінгова 
програма; -  
семінари;
• школи;
• спеціалізовані 
видання;
• відвідування 
інших фірм 
професійної 
освіти
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Закінчення табл. 1.4
1 2 3 4

Формування 
та покращан
ня іміджу 
підприємства 
у громад
ськості

• врахування 
суспільно- 
політичної 
відповідальності 
кадрової 
політики;
• підтримання 
контактів і 
врахування 
інтересів уста
нов, об’єднань, 
спілок та 
інститутів;
• оформлення 
зв’язків з рин
ком робочої 
сили;
• посилення 
престижу кад
рової і соціаль
ної політики на 
підприємстві

• кадрова і 
соціальна 
звітність;
• дослідження 
працівників;
• робота з 
громадськістю;
• кадровий 
маркетинг;
• інформація

• робота в 
регіональній 
інфраструктурі;
• інформаційні 
заходи; аналіз 
виробництва;
• опитування 
співробітників;
• видання 
інформаційних 
матеріалів про 
роботу кад
рового керів
ництва

Якщо погодитись з такою аналогією, то виникає при
надна ідея перенести деякі ознаки виробництва (виробни
чого процесу) на процес підготовки і перепідготовки праців
ників.

Серед основних напрямів організації праці на під
приємстві (удосконалення розподілу і кооперування праці, 
удосконалення організації та обслуговування робочих місць 
тощо) є і такий, що стосується менеджменту персоналу і 
системи ППП як його складової, а саме: удосконалення 
організації підбору, підготовки працівників, підвищення 
їхньої кваліфікації -  забезпечення підготовки і перепідго
товки працівників відповідно до потреб виробництва; орга
нізація системи професійної орієнтації і професійного
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добору; розширення загальноосвітнього і економічного сві
тогляду працівників; удосконалення форм і методів підви
щення їх кваліфікації; створення умов, які забезпечують 
стабільність працівників; дотримання програм і строків нав
чання за професіями.

Що стосується механізму менеджменту персоналу, як 
це зазначено у назві цього підпараграфа, то він ґрунтується 
на комплексному підході до управління працівниками, який 
припускає врахування соціально-економічних, психологіч
них, правових, дидактичних та інших аспектів у їх 
сукупності за визначальної ролі соціально-економічного 
аспекту.

Головна специфічна особливість управління працівни
ками на виробництві -  це їх здатність одночасно виступати 
як об’єкт і суб’єкт управління, а основною метою управ
ління персоналом в сучасних умовах є поєднання ефектив
ного навчання працівників, підвищення кваліфікації (про 
що йтиметься далі) і трудової мотивації (про що вже 
йшлося), а також задоволення потреб підприємства в пра
цівниках (про що також вже йшлося), забезпечення раціо
нального розміщення, професійно-кваліфікаційного і поса
дового просування працівників, їх ефективного викорис
тання.

Механізм управління працівниками на рівні підпри
ємства здійснюється за такими напрямками.

Управління підготовкою і формуванням працівників:
а) комплектування працівників (первинний розподіл 

самостійний набір, планове працевлаштування молоді, набір 
через бюро із працевлаштування та інформування насе
лення тощо);

б) підготовка працівників (профорієнтація, підготовка 
працівників безпосередньо на виробництві, в ПТУ; підви
щення кваліфікації і перепідготовка працівників, навчаннл 
суміжним професіям і спеціальностям).
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ПРАЦІВНИКИ -  ПОКАЗНИКИ -  СИСТЕМА (ППС)
(на певний час, наприклад, рік)

Потреба 
ї персоналі і 

ІИЯ структура
• Потреба в 
зессоналі
• Обсяг роботи 
г»гбочий час)

• Структура 
їз-іліфікації 
персоналу
• Середній вік 
плзективу
• Середня 
—:;гзалість 
роботи на 
пддриємстві

Забезпечення
персоналом

• Кількість 
іпгчих на 
ідне місце
• Кількість 
з : лань
• Характерис
тика способів 
забезпечення
• Затрати на 
забезпечення 
персоналом на 
:дну посаду
• Ступінь 
забезпечення 
персоналом
• Ступінь 
плинності
• Кількість 
побажань про 
переведення на
-ЕПТУ роботу

У

ґ  Використаннях /^  Розвиток
персоналу

• Ступінь вико
нання виробітку
• Продуктивність 
праці
• Ступінь понад- 
нормованої роботи
• Межі керів
ництва (за нор
мами керованості)
• Ступінь скеру
вання за межі 
підприємства (з 
різних причин)
• Ступінь 
повернень

Утримання 
персоналу 

і стимулювання 
виробітку

• Ступінь 
плинності

Затрати на 
плинність
• Кількість 
захворювань

Кількість не
щасних випадків 
та затрати на них 

Структура форм 
систем заро

бітної плати 
Участь у 

прибутку на 
одного робітника
• Ступінь вико
ристання соціаль
них заходів

Витрати на 
соціальні заходи 
підприємства на 
одного робітника

персоналу
• Ступінь освіти
• Ступінь 
прийняття на 
роботу
• Структура 
результатів 
іспитів
• Структура 
заходів з 
навчання
• Щорічний час 
на підвищення 
кваліфікації 
одного 
робітника
• Частка 
затрат на роз
виток персо
налу від за
гальних затрат 
на персонал
• Економічний 
ефект від 
підвищення 
рівня освіти

П ро п о з и ц ії
підприємства
• Кількість 
пропозицій 
покращання 
структури 
персоналу
• Ступінь 
прийняття 
пропозицій
• Ступінь 
реалізації
• Середня 
винагорода
• Ступінь 
економії

ґ  Звільнення 
персоналу

• Затрати на 
одного спів
робітника в 
соціальному 
плані
• Затрати на 
допомогу 
(компенсації) 
на одного 
робітника

Планування 
і контроль 
витрат на 
персонал

• Затрати на 
персонал у % 
до власної 
виручки
• Ступінь 
допоміжних 
затрат на пер
сонал на одного 
робітника
• Затрати на 
персонал на 1 
робочу годину

V__________ У
Рис. 1.4. Інформаційна система моделі менеджменту персоналу
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З огляду на модель менеджменту персоналу і на її 
інформаційну систему мимоволі (а може, і свідомо) виникає 
аналогія між виробничим процесом на підприємствах і нав
чальним процесом у закладі освіти, аналогія, яка покликана 
або принаймні дає змогу застосувати деякі ознаки вироб
ництва, які вже доволі ґрунтовно розроблені, до ознак під
готовки і перепідготовки працівників. Ми бачимо цю ана
логію у вигляді, зображеному на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Аналогія між виробництвом (виробничим процесом)
і навчальним закладом (професійною освітою працівників)

Управління розміщенням і рухом працівників:
а) розстановка працівників за структурними підроз

ділами, дільницями, робочими місцями;
б) організація внутрішньовиробничого переміщенк.- 

працівників (без зміни професійно-кваліфікаційного рівня .
в) організація професійно-кваліфікаційного руху пра

цівників;
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г) організація посадового просування керівних праців
ників, ІТП і службовців;

д) професійна адаптація.
Механізм управління працівниками передбачає роботу 

;з забезпечення їх відповідності вимогам виробництва. Для 
сього здійснюється підготовка і перепідготовка працівників 
як безпосередньо на виробництві, так і через скерування їх 
у навчальні заклади.

Завданням служби управління працівниками є нала
годження тісного взаємозв’язку з усіма функціональними та 
лінійними підрозділами підприємства та їх керівниками. 
Кожен із підрозділів за замовленнями служби управління 
працівниками передає їй необхідну інформацію, потрібну 
для роботи, і, своєю чергою, отримує рекомендації для вирі- 
глення відповідних проблем.

Конкретні заходи з вирішення соціальних проблем у 
таких ситуаціях розробляють разом зі службою управління 
працівниками та співробітниками відповідного підрозділу, а 
потім подають на затвердження дирекції.

Організаційна структура (модель) менеджменту пер- 
: оналу з деталізацією змісту запропонованої системи їх 
гпдготовки і перепідготовки зображена на рис. 1.6.

Управління працівниками передбачає такі послідовні 
етапи:

1. Планування кількості працівників: розробка плану 
задоволення майбутніх потреб в трудових ресурсах.

2. Набір працівників: створення резерву потенційних 
кандидатів для усіх посад.

3. Відбір: оцінка кандидатів на робоче місце і відбір 
кращих з резерву, створеного у ході відбору.

4. Визначення заробітної плати і пільг: розроблення 
структури заробітної плати і пільг для залучення, 
наймання і збереження працівників.

5. Профорієнтація і адаптація: введення найнятих 
працівників в організацію та її підрозділи.

6. Навчання: розробка програм для навчання трудо
вим навичкам.
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7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик
: ігінки трудової діяльності і доведення її до працівників.

8. Підвищення, пониження, переведення, звільнення: 
мзробка методів переміщення працівників на посади з 
'щьіпою або меншою відповідальністю, розвитку їх профе- 
щйного досвіду за допомогою ротації, а також припинення 
угод найму.

9. Підготовка керівних працівників, управління про
їданням їх по службі: розроблення програм, які скеровані 
на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці 
нерівних працівників (зокрема, їх ротації).

Ротація працівників полягає у тому, щоб на певний 
період переводити працівників на інші посади у фірмі (це 
ще один поштовх для підвищення кваліфікації або 
перекваліфікації — див. рис. 3.2). Мета — розширити круго- 
:.р працівників, сприяти їх кращому розумінню взаємо- 
;з лзку окремих робіт і інтересів фірми загалом. Ротацію 
здійснюють у горизонтальному (функціональному) напрямі, 
наприклад, коли інженер-конструктор опановує вироб- 
і-щщтво, постачання, збут, і у вертикальному, тобто перемі
щення з вищих посад на нижчі і навпаки. Китайська муд- 
рїсть говорить: “Необхідно на один місяць щорічно перево
ді плі генералів на низові посади”.

До участі у програмах ППП мають безпосереднє від- 
ч плення перший, другий, третій, шостий, сьомий, восьмий 
етапи управління працівниками.

Щодо особливостей менеджменту персоналу виникає 
ще одне запитання: хто повинен керувати працівниками -  
щнійні керівники чи спеціалісти з людських ресурсів?

Як відомо, організації складаються з підрозділів, які 
зайняті основною діяльністю, і підрозділів, які безпосеред
ні : не беруть участі в основній діяльності, але забезпе- 
нуі-оть нормальне їх функціонування. Підрозділи першого 
д л у  та їх керівників прийнято називати лінійними, а під
ім з діли другого типу -  функціональними.

Служба менеджменту персоналу (рис. 1.6) є функ- 
щінальною, її співробітники не беруть безпосередньої 
участі в основній діяльності організації. Рішення в галузі



зо Розділ 1

управління працівниками -  про приймання на роботу . 
звільнення, призначення на нову посаду, скерування на 
професійну освіту, підвищення заробітної плати тощо при
ймають ті керівники, про підлеглих яких йдеться, тобтс 
лінійні. Працівники служби менеджменту персоналу віді
грають роль експертних радників лінійного керівника з цих 
питань.

Отже, існування лінійних і функціональних підроз
ділів зумовлює потенційний конфлікт в їх стосунках, яки;: 
на практиці призводить до розвитку двох тенденцій -  абс 
ігнорування функціональної експертизи, або підміни ліній
них керівників функціональними.

Суперечності між лінійними і функціональними керів
никами і спроби їх вирішення знайшли відображення у 
концепції подвійної або сумісної відповідальності, відповідн: 
до якої і лінійні керівники, і спеціалісти з менеджменту 
персоналу відповідають за реалізацію основної задачі уп
равління працівниками -  підвищення ефективності їх вико
ристання. Служба менеджменту персоналу розв’язує цк 
задачу, створюючи загальні умови (системи, процедури 
програми), які сприяють реалізації потенціалу кожного пра
цівника, і здійсненню контролю за їх застосуванням. Лінійні 
керівники здійснюють щоденне управління людьми, тобт: 
змушують ці системи працювати. Такий розподіл обов’язки 
дає змогу використати можливості кожної сторони і значк: 
полегшує їх співпрацю.

Що стосується функцій менеджменту персоналу, 7 
ми прихильники підходу, який запропонований у [25], і 
саме чотирифункціонального: планування, організація, м о  
тивація і контроль, які притаманні будь-якому управлін
ському процесу, зокрема і менеджменту персоналу.

Планування і мотивація були розглянуті раніше, а те
пер проаналізуємо деякі питання організації і контролю ь 
системі менеджменту персоналу.

Оскільки обсяг посібника обмежений і всіх питань 
менеджменту персоналу охопити неможливо, зупинимо і  
на деяких з них, які стосуються його предмета, а самт 
професійної освіти працівників. Одним з таких питань
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дункції організації є “оптимізація чисельності співробіт- 
лглпв” , яка має опосередковане відношення до участі в 

:лемі ППП, про що йтиметься нижче.
Потреба організації в персоналі змінюється в часі під 

з - — евом низки внутрішніх і зовнішніх для організації чин- 
-лллв. Такі зміни не завжди означають збільшення або збе- 
гчження попиту на робочу силу на постійному рівні. Впро- 
Е ллження нових видів продукції тощо може призвести до 
--: ееочєння попиту як на окремі категорії працівників, так і 

=я робочу силу загалом.
Природно, що організація повинна вжити заходи для 

лп;зедення чисельності працівників у відповідність до 
: чільної потреби, тобто скоротити чисельність працівників.

У [62] запропоновано не такі болючі засоби скоро
чення чисельності працівників.

Припинення прийому на роботу. Замість прийому на 
: :боту нових працівників, робочі місця, які звільняються 
е аслідок природної плинності працівників, заповнюють 
~г ялівниками організації, чиї посади потрапляють під ско- 

: чення (до речі, така ситуація може спонукати до участі у 
~г .грамах ППП: підготовки працівників, підвищення їх 
ззаліфікації).

Переведення частини працівників на скорочений робо- 
л й  день або скорочений робочий тиждень дає змогу уник- 
л —і звільнення і зберегти набуту працівниками організації 
заліфікацію. Ці засоби так само, як і надання неоплачу- 

лялгсх відпусток, широко використовують сьогодні в Украї- 
л  але без дотримання вимог трудового законодавства та і 
г ле:-якого законодавства взагалі.

Звільнення за власним бажанням також скорочує 
лг:позицію робочої сили всередині організації, тому керів- 
-гллгво може бути зацікавлене у стимулюванні добровіль- 
лгго звільнення працівників через виплату одноразової 
г .ломоги або надання допомоги у пошуку нової роботи, а 
п япіе -  і те, і інше. Якщо ж наведені вище засоби не допо- 

«злають досягти потрібного скорочення чисельності праців- 
- ::-лз, організація змушена розробити програму звільнення.
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Під час розробки і реалізації цієї програми співробітника* 
служби менеджменту персоналу необхідно:

а) виробити чіткі і максимально об’єктивні крите; ' 
відбору співробітників, які підлягають скороченню. Такгаа 
критеріями можуть бути (на доповнення до ліквідації роб - 
чого місця) стаж роботи, наявність дисциплінарних стяг - 
нень;

б) організувати комунікаційну кампанію для надання 
працівникам найповнішої інформації про причини звільнен
ня, критерії відбору, компенсації співробітникам, які зві_яв 
няються, перспективи їх повернення в організацію;

в) надати співробітникам, що звільняються, допом: у 
у вигляді матеріальної компенсації і сприяння у прал — 
влаштуванні, а також перепідготовці або підвищенні ква
ліфікації, якщо це необхідно для працевлаштування.

Оскільки потреба організації в робочій силі змі
нюється як у бік скорочення, так і у бік збільшення, слу--— 
менеджменту персоналу необхідно мати базу даних в̂  
працівників, які звільнені за власним бажанням або за > 
роченням. У разі виникнення потреби у додаткових гтв. - 
цівниках ці люди повинні бути першими кандидатами д \ 
прийому на роботу -  вони знають організацію, їх доснл - 
кваліфікація можуть послужити їй у майбутньому.

До організаційних функцій менеджменту персон^— 
які, до речі, стосуються попередньої, належать також об 
атестація, раціоналізація, планування робочих місць. Н і 
дамо тут загальну характеристику цих функцій, а докладні 
вони висвітлені у [39].

Облік робочих місць під час атестації полягає у в 
наченні їх кількості, класифікації і групування за вил: 
характером використання, категоріями, зайнятими на л 
працівниками тощо.

Атестація робочих місць -  це сукупність заходів - л 
містять комплексну оцінку кожного робочого місця на А п  
ВІДПОВІДНІСТЬ передовому науково-технічному І органі2.ВВВ1І- 
ному рівню, який забезпечує зростання продукпсз:- — 
праці і високу якість продукції, аналіз досягнутого ;  .ввік 
виробництва, вироблення рішень про подальше ви:-:: ;  нг-
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~ання робочих місць і визначення основних напрямів їх 
удосконалення.

Раціоналізація робочих місць являє собою сукупність 
о ганізаційно-технічних заходів, скерованих на удоскона

лення наявних робочих місць і покращання їх викорис
тання.

Серед заходів з раціоналізації робочих місць є такі, 
=згі стосуються предмета нашого посібника: визначення чи- 
: г.тьності і професіонального складу працівників, які по- 
тебують підвищення кваліфікації або професійної підго
товки.

Планування робочих місць передбачає розрахунок ра
ті :нальної кількості і структури робочих місць для забез- 
течення їх збалансування з трудовими ресурсами і зрос- 
~ання продуктивності праці.

Загальну характеристику функції контролю менедж
менту персоналу ми надамо в цьому параграфі, скористав
шись рекомендаціями, наведеними у [2 ].

Контроль як функція менеджменту взагалі і мене
джменту персоналу зокрема, — це вид управлінської діяль
ні оті із забезпечення процесу, за допомогою якого керів
ні щтво організації визначає, наскільки правильними є його 
управлінські рішення, а також напрями здійснення необ- 
лїдних корективів.

Основними завданнями контролю є забезпечення 
і : іягнення цілей організації. Об’єктивність і необхідність 
контролю як функції менеджменту персоналу визна
чаються дією таких чинників:

• невизначеністю зовнішнього і внутрішнього сере
довищ (зміна законів, політики, ринку, структури 
організації, технології, складу працівників органі
зації тощо);

• небезпекою виникнення кризових ситуацій;
• доцільністю підтримки іміджу організації;
• тиском з боку конкурентів;
• боротьбою за ринки збуту товарів тощо.
Метою контролю є сприяння тому, щоби фактичні 

результати контрольованих дій найбільше відповідали 
очікуваним.
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Маркетинг персоналу

Складовою менеджменту взагалі і менеджменту пер
соналу зокрема є маркетинг -  наука про управління 
взаємозв’язками виробників зі споживачами, виконавців із 
замовниками, інакше кажучи, система управління діяль
ністю, яка орієнтується на вимоги ринку, максимальне 
можливе задоволення потреб споживача. Щодо маркетингу 
персоналу, то може йтися про орієнтацію на вимоги ринку 
праці і максимально можливе задоволення як потреб спо- 
живача-роботодавця, так і потреб робочої сили, оскільки 
“товар” (робоча сила), який пропонується, є особливий, та
кий, що має свої потреби (на відміну від товару-продукції 
тим більше, що у разі перевищення потреби в робочій сил: 
над її пропозицією вона (робоча сила) може диктувати свої 
умови.

Отже, під маркетингом працівників будемо розуміти 
вид управлінської діяльності, скерованої на визначення : 
забезпечення потреби в персоналі з урахуванням вимог 
ринку праці, тобто вимог споживача (роботодавця) і 
“виробника” (того, хто пропонує робочу силу).

Останнім часом у роботі з працівниками почав пере
важати підприємницько-ринковий підхід, за якого працю. :: 
умови і робочі місця розглядають як продукти маркетингу 
Західноєвропейські компанії використовують методи марке
тингу в управлінні працівниками з сімдесятих років XX 
століття. Ми скористаємось їх досвідом, розглянутим в [З’ 
який буде корисним і в умовах України. В підходах д: 
визначення складу і змісту задач менеджменту персоналу 
що існують в зарубіжних організаціях, можуть бути виді
лені два основні принципи.

Перший припускає розгляд задач “персонал-марке
тингу” у широкому розумінні, тобто певної філософії : 
стратегії управління людськими ресурсами. Метою таког: 
маркетингу є раціональне використання ресурсів працівни
ків через створення максимально сприятливих умов праш 
для підвищення її ефективності, розвитку в кожному 
працівникові партнерського і лояльного ставлення до фірми
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± е_—  гчно — це “продаж” фірми власним співробітникам. 
Еї  жаль, сьогодні в Україні в умовах значної переваги 

: л: зиції робочої сили над попитом ця теза майже не 
~  але, по-перше, завжди так не буде, а по-друге, для
----- р зем ств  всіх інших форм власності, крім державної,
- - - з :  підхід може застосовуватися вже сьогодні. Принцип 

- : --.етингу в широкому тлумаченні спирається на ринкове 
юсілення, що відрізняє його від традиційних адміністра- 

зіх концепцій управління працівниками, які сьогодні ще 
шсутують.

Другий принцип передбачає тлумачення “персонал
ен г кетингу” у вужчому розумінні —  як особливу функцію 
' кой менеджменту персоналу. Ця функція скерована на 

ї іязлення і забезпечення потреби підприємства в трудових 
: - :  урсах. Цей другий принцип передбачає виділення певної 
зтішфічної діяльності служби менеджменту персоналу, 

тт гному ця діяльність порівняно відокремлена від інших 
напрямів роботи цієї служби.

Розглянемо положення, які характеризують “персо- 
^л-маркетинг” саме як таку відокремлену функцію, бо 

вона є основною для використання системи ППП, 
т;сто предмета дослідження. Схема основних етапів “пер- 
: іньл-маркетингу” зображена на рис 1.7.

Рис. 1.7. Загальна схема маркетингової діяльності 
в управлінні працівниками

Відправною точкою маркетингової діяльності в галузі 
менеджменту персоналу є аналіз зовнішніх і внутрішніх 
денників, який дає вихідну інформацію для визначення 
напрямів цієї діяльності.
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Під зовнішніми чинниками розуміють умови, які орга
нізація як суб’єкт управління, як правило, не може змінити, 
але повинна враховувати для правильного визначення якіс
ної і кількісної потреби в персоналі (про яку вже йшлося) і 
джерел покриття цієї потреби.

До зовнішніх чинників, які визначають зміст персо
нал-маркетингу, можна зарахувати ситуацію на ринку 
праці, розвиток технології, особливості соціальних потреб, 
розвиток законодавства, кадрову політику організацій-кон- 
курентів.

Під внутрішніми чинниками розуміють такі, які знач
ною мірою піддаються керівному впливу з боку організації. 
До них можна зарахувати цілі організації, фінансові ресур
си, потенціал працівників організації, джерела забезпе
чення потреби в працівниках.

Повне і точне врахування названих чинників визначає 
рівень і особливості реалізації основних напрямів маркетин
гової діяльності в галузі працівників. Основні напрями пер
сонал-маркетингу можна визначити за аналогією із загаль
ним (“виробничим”) маркетингом. Такими напрямами є:

• розроблення вимог до працівників;
• визначення потреби в працівниках;
• розрахунок планових затрат на залучення і подаль

ше використання працівників;
• вибір методів забезпечення потреби в працівниках.
1.3. Планування робочих місць працівників на про

мисловому підприємстві. Планування як основа вибору 
методів підготовки та перепідготовки працівників є однією з 
функцій менеджменту взагалі, а планування робочих місць 
працівників -  функцією менеджменту персоналу зокрема. . 
тому планування працівників на промисловому підприємст
ві повинно передувати їх професійній освіті, тобто підго
товці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації.

Необхідність планування робочих місць праців
ників. Планування робочих місць на рівні підприємств 
спрямоване на підвищення ефективності виробництва через 
покращання використання основних виробничих фондів :
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г тссзпгчих потужностей, раціональне використання 
- льності працівників у діючому виробництві.

Основні задачі планування робочих місць:
• визначення оптимальної кількості робочих місць, 

які забезпечують досягнення запланованих вироб
ничо-господарських показників розвитку підпри
ємства;

• досягнення і подальше підтримання збалансованості 
робочих місць працівників відповідно до кількості 
працівників;

• скорочення витрат на виробництво продукції за 
рахунок удосконалення робочих місць, ліквідації 
застарілих і малоефективних.

Об’єктами планування є робочі місця дільниць, цехів, 
і л ісництв, відділів і підприємства загалом. Планування 
: ссчих місць здійснюється на підприємствах у ході роз
кіс кл перспективного і поточного планів економічного і 

_ІЛЬНОГО розвитку.
Ефективне планування чисельності працівників пози- 

— з:-:: впливає на результати роботи організації. Це від- * •
т .-гться за рахунок:

• раціонального використання працівників організації, 
якщо фактична структура працівників збігається із 
запланованою;

• удосконалення наймання на роботу, оскільки про
цедура наймання може бути заздалегідь розроблена 
і опрацьована;

• створення системи інтеграції працівників в органі
зацію, яка (система інтеграції) за умови правиль
ного планування може бути продумана і впро
ваджена;

• організації їх професійної освіти, яка заздалегідь 
може бути запланована і підготована;

• планування подальшої кар’єри працівників, що 
дасть змогу залучити до організації здібних і тала
новитих людей, відданих справі організації;
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• утворення системи підготовки резерву працівників, 
якщо відібрані здібні, талановиті, віддані праців
ники.

Прийняття рішення про збільшення чисельності пра
цівників (мається на увазі за сталої економічної ситуації 
має творчий характер. Спеціалісту, який займається цієк 
проблемою, необхідно відповісти на такі питання:

• значимість роботи, для виконання якої планують 
найняти працівника;

• чи повинна робота бути організована на умовах 
повного або неповного робочого часу;

• чи може робота бути виконана працівниками вдома
• чи має робота сезонний характер;
• чи може робота бути організована як тимчасова;
• чи може робота бути розподілена між іншими пра

цівниками;
• чи можливо укомплектувати потрібне робоче місць 

за рахунок наявних працівників;
• чи необхідне наймання нових працівників (залежн: 

від позитивних або негативних відповідей на вс. 
попередні запитання).

Щоб відповісти на ці запитання, необхідно детальн: 
розглянути роботу, наймання працівника на яку плануєть
ся; визначити тип людини, що здатна її виконувати, йог: 
основні обов’язки. Цей процес складається з:

• аналізу характеру потрібної роботи;
• розроблення посадової інструкції працівника;
• складання орієнтовного “професіонального портре

та” працівника (“знати -  вміти -  зробити”).
Отже, довівши необхідність планування працівників 

розглянемо ті показники5, якими необхідно керуватись пьг 
час такого планування.

5 Під показниками ми розуміємо величини, за допомог 
яких будь-яке явище (у нас -  планування працівників) може б>— 
виміряне.



. г : ретичні та практичні засади менеджменту персоналу... 39

Але перед тим, як визначити ці показники, одне 
:^ .-л зе  зауваження, що стосується будь-яких показників 
тгтес ничо-господарської діяльності. Коли застосовується чи 
. . невідомий, чи запропонований дослідником показник, 
; нні бути визначені умови його прийнятності або у 
г тег: числа, або у вигляді діапазону чисел, або у вигляді 

в: - н:ення (прагнення): шах, min, opt (в останньому випад- 
т : винен бути обумовлений критерій оптимальності). У 

: — слежному випадку показник “зависає у повітрі”. На 
- гль переважна більшість науковців, а особливо економіс
те -нхтують цим важливим правилом. Це ставить тих, хто 

: : туватиметься цими показниками, особливо практиків, 
•трутне становище у разі прийняття рішення на підставі 
-: зого значення цього показника.

І ще одне важливе правило, яким також нехтує пере- 
ї-л-т-:з більшість авторів, а особливо економісти -  визна- 
• - -- = одиниць вимірювання (розмірностей) величин, які 

леть у формалізований вигляд показника. Таке нехту
єм ~ .- по-перше, не дає змоги впевнитись у коректності 
т : ігалізації показника, а по-друге, знов-таки ускладнює 
гп аттичне користування ним.

Отже, під час планування працівників рекомендуємо 
: птуватись такими показниками, скоригованими нами 

п і : коректності їх формалізації і встановленими умовами 
л трийнятності.

Коефіцієнт приймання працівників (Qn , %)■

Qn = r ~ - x l 0 0 , (1 .1 )
Ппл.с

Пп -  кількість працівників, прийнятих на роботу за 
з рахунковий період (наприклад, рік), чол./рік; ППл.с ~

- : -лньоспискова планова чисельність працівників за той 
ьмлей період, чол./рік.

Умова прийнятності
Qn ~* Qn-пл 
якщо Пп = Ппл ’

(1.2)
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Де ^п.пл ~ плановий коефіцієнт приймання працівників, %;
Ппл — планова кількість працівників, яка мала бути 

прийнята у розрахунковому періоді, чол./рік. (додаткова 
потреба в працівниках).

Значення (Зп >< (Зп.пл свідчить або про надлишок 
працівників ( (Зп > СЗп.пл), або про їх нестачу ( СЗП < (Зп.пл) з 
усіма наслідками того і іншого. До речі, відповідні програми 
ППП повинні плануватись (і виконуватись) і у разі надлиш
ку» і У Разі нестачі працівників. У першому випадку щоб 
допомогти тим, кого, можливо, будуть звільняти, у друго
му — для поповнення працівників необхідних професій і 
кваліфікацій.

Якщо планувалося звільнення працівників, то можна 
користуватись аналогічним показником-коефіцієнтом звіль
нення працівників (СЗз, %), тільки необхідно вважати, що 
про надлишок працівників свідчить умова (З3  < (Ззп.л , а пре 
нестачу ~ (23 > (Ззп.л •

Коефіцієнт плинності працівників ( (Зпл , відн. величина

де Пзв — чисельність працівників, звільнених за власним 
бажанням, за порушення трудової дисципліни або з інших 
причин, не пов’язаних з виробництвом (середньостатис- 
тична величина за останній період (3-5 років)), чол./період 

Псп -  планова середньоспискова чисельність праців
ників на розрахунковий період, чол./період.

Умова прийнятності

Коефіцієнт відповідності кадрів профілю роботи ( (Звк 
відн. величина):

(1.3:

Ощі —і► 0  . (1.4

т
^  (Дні Псі)

Рвк — 1
І =  1

т

і=1

(1-5
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г-е -  необхідна кількість працівників 7-ї професії (спе-
_^льності), чол.;

Ії;: -  спискова (наявна) кількість працівників 7-ї про- 
ресеі спеціальності), чол.;

гг. -  кількість наявних або потрібних 7-х професій (спе- 
-1-ЄЛЬНОСТЄЙ), од.

Умова прийнятності:

госте якщо Пні = Псі .
Структура працівників підприємства (відділу, 

пеху. дільниці), яка характеризується співвідношенням 
:  у них категорій працівників у  загальній їх  кількості. 
2ля аналізу структури працівників визначають і 
: :  гзнюють середньоспискову чисельність і-ї категорії 
то — вників ( В пі , відн. величина) у загальній
: - - едньосписковій чисельності між собою, а також із 
ітгедньогалузевою питомою вагою кожної категорії 
“ смислово-виробничого персоналу (ПВП)6:

іг Пі -  середньоспискова чисельність працівників і-ї
- ітегорії, чол.;

Ппл -  загальна планова середньоспискова чисельність 
ГЗП. чол. (див. 1.15).

Структуру працівників визначають і аналізують по
- ::кному підрозділу (службі, відділу, цеху, дільниці), а та-
- ;ж можна розглядати окремо за кожною з ознак, на

6 Промислово-виробничий персонал -  працівники, зайняті 
еновною промислово-виробничою діяльністю (інші -  персонал 

ееггромислових господарств). Відповідно до виконуваних функцій 
соззізняють такі категорії ПВП: 1) робітники; 2) інженерно- 
технічні працівники (ІТП); 3) службовці; 4) учні; 5) молодший 
Услуговуючий персонал (МОП); 6) воєнізована озброєно-вахтер- 
:ька і професіонально-вартова пожежна охорона (якщо вона не 
середина спеціальним органам охорони).

(Звк -4  1 (1.6)

Пі х100%, (1.7)
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приклад, віком, статтю, рівнем освіти, стажем роботи, ква
ліфікацією тощо залежно від того, яка ознака цікавить 
працівників менеджменту персоналу.

Умовою прийнятності можна вважати
Оді ~ Ощ.сг (1 . 8 1

де Опі.сг -  середньогалузеве значення Бпі д л я  споріднених 
підприємств (однакового характеру продукції, відн. ве
личина).

Коефіцієнт стабільності працівників (Кс , відн. вели
чина)

Кс = 1 - Ч3

Чс + Чп ’
(1.9)

де Ч 3  -  чисельність працівників, звільнених з різних 
причин, чол.;

Чс -  середньоспискова чисельність працівників у 
період, який передував плановому, чол.;

Чп -  чисельність працівників, які повинні бути 
прийняті у плановому періоді, чол.

Умовою прийнятності є
Кс = К с.н, (1.10)

де Кс.н -  нормативний коефіцієнт стабільності працівників 
(визначається як середній по відповідній галузі промис
ловості), відн. величина.

Коефіцієнт використання кваліфікації працівників 
(Кв к , відн. величина):

КВ.К -
Кр
Крб

(1.П)

де Кр -  середній кваліфікаційний розряд робітників, відн.
величина;

Крб _  середній кваліфікаційний розряд робіт, відн.
величина;
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Кр і Крб визначають як середньозважені: перший -
:<і 'загою” робітників відповідного розряду, другий -  за 
"з.ігс:-:" робіт відповідного розряду.

Умова прийнятності:
Кв к —> 1. (1.12)

Значення саме цього коефіцієнта є підставою для 
планування програми ППП, у всякому разі для робітників 
-:з: більше відрізняється він від 1 , тим ширшою повинна 
~ : ця програма). До речі, цей коефіцієнт і відповідно 

цллнування програм ППП може бути застосоване і для ІТП, 
- ц :  користуватись їх категоріями (для робітників це -  
-л цпфікаційні розряди).

Коефіцієнт зайнятості робітників (Кзр, відн. величина): 
ш к

X  X Ц Х ПЧ
Кз.р - і=П=і 

Тзм * N
(1.13)

зе : -  час зайнятості робітників 7-ї професії, 3 -ї спе-
ллльності упродовж зміни (час, коли робітники зайняті 
—  азлінням механізмами, виконанням ручних робіт, актив- 

: спостереженням за роботою обладнання), год/чол.; 
г.: -  кількість робітників у—ї професії, з'-ї спеціальності

г - пцшриємстві, у підрозділі (відділу, цеху, дільниці), чол.; 
ш -  кількість професій на підприємстві, у підрозділі,

х -  кількість спеціальностей з кожної професії, од.;
Тзм — середня тривалість робочої зміни на одного
тника, год/роб.;
N — загальна кількість робітників на підприємстві, у 

плгрозділі, чол.
Умова прийнятності:

К3.р ->1 . (1.14)

Планова чисельність ПВП (ЧпвПпл . чол.), яку прий- 
л:-:ть у відповідних вищезазначених формулах і яка по
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трібна для планування працівників взагалі, може бути 
визначена за формулою

^ П В П ш і =  ^ П В П баз х  т ’
1 п.п

де Ч ПВПбаз -  базова чисельність ПВП, чол.;
Іов . -  індекс зростання обсягу виробництва, відн. вели

чина7;
Іп.п ~ індекс зростання продуктивності праці, відн. ве

личина.
Отже, підсумовуючи матеріал, який розроблений н 

цьому підрозділі, можна стверджувати, що планування 
робочих місць і працівників є необхідною передумово!-: 
підготовки і перепідготовки працівників. Деякі із запропо
нованих коефіцієнтів планування працівників можуть бути 
використані для розробки програм ППП.

Теоретична основа і методи плануванню 
працівників. Як слушно зауважено в [27], планування 
людських ресурсів (працівників), власне кажучи, явля-: 
собою застосування процедур планування до комплектам 
персоналу. Планування ресурсів взагалі, і трудовю: 
(працівників) зокрема, складається з трьох етапів:

1. Оцінка наявних ресурсів, зокрема трудових.
2. Оцінка майбутніх потреб у ресурсах, зокрема, тру

дових.
3. Розробка програми задоволення майбутніх потреб у 

ресурсах, зокрема, останніх -  за рахунок програм ППП.
Планування потреби в трудових ресурсах логічно по

чати з оцінки їх наявності. Менеджер з управління персо
налом повинен визначити, скільки працівників зайнято 
виконанням кожної функції, яка потрібна для реалізая 
конкретної мети. Крім цього, менеджер з управління пере:- 
налом повинен оцінити і якість праці (кваліфікацію) сесія

7 У (1.1)—(1.15) ми прагнули зберегти позначення, застосо
вані у джерелах, на які є посилання в тексті. Вони ж перенесено і 
умови прийнятності показників, запропоновані нами.
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т і - і -шків. Наприклад, деякі компанії США (“Ай Ті енд
Ай Бі Ем”, “Рокуелл Інтернейшнл”), а також Збройні 

ез_— США розробили систему інвентаризації трудових 
3 - і зпз професій і спеціальностей, яка передбачає реєстр- 
з професійних навиків працівників (з вказанням кіль
ки  ̂ працівників, які володіють ними) [27]. Дещо подібне 
зик : :«:.тяє Міністерство освіти і науки України для підго- 

:. рахівців з вищою освітою (див. п. 3.2).
Наступним етапом планування працівників є прогно- 

г з - - нл чисельності складу працівників, необхідного для 
г - - п з ації короткотермінових і перспективних цілей. Необ- 

пзнити зовнішній ринок праці і робочу силу, наявну 
нніму, а також можливості своєї організації за цими * *

: > - нами (чисельністю і складом працівників). Зміни у 
і  з -іппг-гьому середовищі, особливо економічні, можуть мати 
Т ' .п нй  вплив на перспективні потреби організації в тру- 
г а и  ресурсах.

Визначивши майбутні потреби у робочій силі, мене- 
п- - з персоналу повинен розробити програми їх задово- 
- Потреби — це мета, програма — засіб її досягнення. 

І:п — -ма повинна передбачати конкретні заходи і графік їх 
інення із залучення, наймання, підготовки і перепід- 

 ̂ - з:-:;:, просування працівників, які потрібні для реалізації 
_  т: : організації.

П.кавий підхід до теоретичного обґрунтування плану- 
зї-.нлз працівників висловлено у [62]. Так, досліджуючи 
п ~ оптимізації чисельності співробітників, автор роз- 
пл--ллє скорочення цієї чисельності. Він вважає (і з цим не
*сг-п-:а не погодитись), що скорочення чисельності є вкрай 
і  піним процесом як для співробітників, які звільняються,

. пля самої організації. Наслідки невдалого скорочення 
я. нгугь відчуватися упродовж багатьох років у вигляді де- 

півації співробітників, які залишилися, їх недовіри до 
ЕгОШНИЦТВа.

Важливіший елемент ефективної кампанії з раціона- 
п : апп: чисельності працівників -  визначення реальної по- 
~е?и у робочій силі і підготовки прогнозу зміни цієї 
п ппеби (на жаль, у [62] немає “рецепта” , як відрізнити
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реальну потребу від розрахункової). Після цього необхідн 
порівняти потребу і наявність робочої сили, визначивши 
невідповідність між ними як стосовно кількості працівника 
(найпростіша задача), так і стосовно їх кваліфікацій:-:;: 
характеристик (можна, скориставшись коефіцієнтом вико
ристання кваліфікації працівників -  (1.11)). Виявлені
невідповідність є підґрунтям плану раціоналізації чисел
ьності працівників.

Визначення (планування) потреби в персоналі є однзлч 
з найважливіших напрямів менеджменту персоналу, оскал - 
ки дає змогу встановити на певний проміжок часу якісні:;. 
кількісний склад працівників, тобто слід розрізняти якісно- 
кількісну потребу в працівниках.

Якісна потреба, тобто потреба за категоріями промк: 
лово-виробничого персоналу, а “всередині” категорій ні 
професіями, спеціальностями, кваліфікацією (для категорії, 
для яких є кваліфікаційний поділ) визначається з ураху
ванням таких ознак:

• професійно-кваліфікаційного поділу робіт;
• вимог до посад і робочих місць;
• штатного розкладу організації та її підрозділів;
• регламентації організаційно-управлінських процесе
Визначення якісної потреби за професіями, спеціаль

ностями, кваліфікацією супроводжується одночасним роз
рахунком кількості працівників за кожною з ознак якззн: 
потреби. Загальну потребу в персоналі визначають піл: 
мовуючи кількісну потребу за окремими якісними ознаками 
(правило адитивності, яке притаманне такому розрахунку 
такому разі).

Задача визначення кількісної потреби в персонал 
зводиться як до вибору методу розрахунку чисельні:- 
працівників, так і до встановлення вихідних даних лл? 
розрахунку необхідної чисельності працівників на наз
начений проміжок часу (найчастіше на рік, іноді з роз
поділом по кварталах -  для неперервних виробшгн:: 
процесів).
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З ярто відзначити (на підставі вивчення багатьох дже- 
э - - ч-: вітчизняних, так і зарубіжних, [наприклад, 11, 44, 
Ш. -7  5о. 52 та ін.]), що принципової відмінності у підходах 
ж визначення чисельності працівників не спостерігається.

7 эму наведемо принципові підходи до визначення 
Ж-Т: -н :ної потреби у персоналі, які найбільш відповідають 
■ ~ слідження: на підставі потреби, наявності праців-
з ? ; відмінності між ними планувати систему ППП.

Метод розрахунку чисельності працівників з 
в г ■ геганням тривалості трудового процесу Відомості
тг : " : ::залість будь-якого виробничого процесу, якщо про

гадається нормуванню, дають змогу розрахувати 
т є ну чисельність відповідних категорій робітників за 
да=-д> час (Ч р.сп, чол./час, наприклад, рік , квартал) на 
тдг—ез: такої типової залежності:

Чр.сп = ^ х К я.с, (1.16)
Фк

7 г -  -  тривалість виробничого процесу, од. часу (хв, год

і .  _ корисний фонд часу одного працівника,
тщ, -яол./час);

— коефіцієнт перерахунку явочної чисельності 
т і_в:-:иків у спискову, відносна величина (див. (1 .2 0 )).

1 Метод розрахунку чисельності персоналу за нор- 
ев_ г: послуговування. У зарубіжній практиці його прийнято 
Еиггзати “агрегат-методом”, який відображає залежність

т.тьності від кількості об’єктів, які обслуговуються. 
Кількість працівників, які працюють за нормами 

х зу-товування, розраховують за такою типовою залеж- 
жгтю:

Чн.об = П°6 Х Кз X Кя.с , (1-17)
Уоб

7 _ об -  спискова чисельність працівників, які працюють 
зе тгрмами обслуговування за певний час, чол./час (на
гл ізелад, рік, квартал);
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П0б -  кількість об’єктів, які обслуговують за певний 
час, од./час;

К3  -  коефіцієнт завантаження об’єктів, відносні 
величина;

N0 6  -  норма обслуговування об’єктів, од./чол.;
Кя.с -  див. (1.16).

3. Метод розрахунку чисельності персоналу за робо
чими місцями і нормативами чисельності. Цей мете; 
необхідно розглядати як частковий метод за нормам:: 
обслуговування (попередній), оскільки і кількість робітника 
за кількістю робочих місць, і нормативи чисельності вста
новлюють з урахуванням норм обслуговування.

Чисельність працівників за робочими місцями визна
чають за формулою

Ч п.р.м = п р.м ^ К3  х Кя с , (1-18
Де Чп р м -  чисельність працівників, яку розраховують за 
робочими місцями за певний час, чол,/час;

Пр м -  необхідна кількість працівників (робочих місць
які “підпорядковані“ працівникам, кількість яких визна
чається за цією формулою, за певний час, чол./час;

К3 ,КЯ.С — з (1.17).
Кількість працівників за нормативами чисельносте 

розраховують за формулою

Чн.ч = х Кя.с і (1-19
N4

де Чн.ч — чисельність працівників, яку розраховують цих 
методом, за певний час, чол./час;

Qp -  обсяг робіт (кількість працівників) за певний чь : 
які “обслуговуються” за нормами чисельності, чол./час;

N4  — норматив чисельності, чол./чол.;
Кя.с -3(1.17).

Як специфічне застосування методу за нормативам; 
чисельності можна розглядати визначення кількості кер ;-
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з : чдцгриємств і їх підрозділів (служб, відділів, секторів, 
з- л -сто)  за нормами керованості.

ї істосований у розрахунках за (1.16)—(1.19) коефіцієнт 
з-с-гвхунку явочної чисельності працівників у спискову 
~ дає змогу врахувати ймовірну відсутність праців- 

шніз на робочих місцях упродовж планового проміжку 
і через хворобу, чергову відпустку, відпустку на 

ш. - -н-ччя. виконання громадських обов’язків тощо.
Наведений коефіцієнт перерахунку Кя.с може бути

ТС -  С̂>к
Ф*

(1.20)

Ш Фг _ корисний фонд часу за розрахунковий період (як 
— . і ■ . за рік), год/рік;

Ф м  — календарний фонд часу за той самий період,
-ти. {ЯК.

~ о  стосується визначення Фк , то це роблять на
жлн—нз; балансу корисного фонду часу одного працівника 
_ д-дсм і тим самим способом: календарний час мінус всі

тгі&— і часу.
Пдя розрахунку чисельності працівників можна 

т :  : і :стати також деякі статистичні методи. їх умовно 
з  д-~-ч>;ть на дві основні групи:

• стохастичні методи;
• методи експертних оцінок.
Стохастичні методи розрахунку потреби в персо- 

т ~і ~  рятуються на аналізі взаємозв’язку між потребою в 
з - е л і  та іншими змінними величинами (наприклад, 
ж —: м виробництва).

Враховують дані за попередній період і припускають, 
дп нетреба в майбутньому буде розвиватися за анало- 
* =н: залежністю (як прийнято говорити, тренд залеж- 
ш ~ бережеться). Як правило, для розрахунків викорис- 
~ в - ть такі чинники, які не потребують складних матема- 
~ чехі дій, але дають цілком прийнятний результат.
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Можна рекомендувати застосування таких стохастич- 
них методів:

• розрахунок числових характеристик;
• регресійний аналіз.
4. Розрахунок числових характеристик застосо

вують, як правило, якщо потреба в персоналі значною 
мірою пов’язана з якимось чинником, по-перше, і, по-друге, 
цей зв’язок достатньо стабільний.

Наприклад, для розрахунку чисельності ремонтних 
працівників використовують такі дані:

• обсяги виробництва за минулий рік;
• трудомісткість ремонту за цей період.
На підставі таких даних розраховують показних 

трудомісткості ремонту на одиницю випуску продукції, з 
урахуванням якого визначаються обсяг ремонтних робіт нь 
плановий період. Подальший порядок розрахунку -  зх 
схемою методу з використанням часу трудового процесу.

5. Регресійний аналіз передбачає встановленню 
залежності між чисельністю працівників і чинниками, ш: 
впливають на неї.

У [56] помилково припускають, що залежність між 
кількістю працівників і чинниками, що впливають на не: 
(наприклад, обсягом виробництва) лінійна, в той час як у 
[44] доведено і підтверджено розрахунками, що ця залеж
ність — нелінійна, і пояснюється це дією чинника часу.-
тобто не у = а0  + а1Х, а у =еа° + а і 1 + Х &2 (у -  чисельність 
працівників, чол.; х — обсяг виробництва продукції, од. 
обсягу -  натуральні, часові, грошові, частіше -  останнє; ї -  
чинник часу, “номер” року; ао, ац &2 ~ параметри рівнякюх 
регресії). З теоретичного погляду нелінійну залежність між 
кількістю працівників і обсягом виробництва можна поя:- 
нити наявністю закону спадної віддачі.

Щільність зв’язку між параметрами рівняння регре: 
відображена у коефіцієнті кореляції Кк , який визначаєте:- 
відомими методами. Прийнятним вважається значених 
Кк > 0,6, і чим воно більше, тим щільність зв’язку вища.
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Метод екстраполяції -  найпростіший і 
а . -частіше використовується. Полягає в тому, що 
ь: г: денна ситуація переноситься на майбутнє, зважаючи 

ї і  ге що тренд залежності чисельності працівників від 
нг.:г:сь параметра виробництва (найчастіше -  обсяг 
~  гггукції, але можуть бути і інші) залишається незмінним 
- г. майже незмінним).

Привабливість методу екстраполяції полягає в його 
аг лтьнодоступності, а обмеженість — у неможливості 

гтахузати зміни у розвитку організації і зовнішнього 
:-:тд:вища. Тому цей метод придатний для короткотермі- 
г е:;о  планування, по-перше, і для організації зі стабіль- 
ї структурою, яка діє у стабільному навколишньому 

:-л:зшці, по-друге (тобто для “перехідного періоду” в 
7 : геїні він непридатний, але “вічно” так не буде).

7. Методи експертних оцінок застосовують з вико- 
: ігенням досвіду спеціалістів і керівників. Ці методи поді- 
лнг-ггься на методи: 1 ) простої оцінки; 2 ) розширеної оцінки, 
г _ передбачає як одноразову, так і багаторазову експертну

У разі простої оцінки потребу в персоналі оцінює 
: - г тзщ тво відповідного підрозділу (служби, відділу, цеху 
- _ :  недолік цього методу — значна частка суб’єктивізму.

Розширену експертну оцінку здійснює група компе
тентних працівників (експертів). Залежно від характеру 
листування розрізняють, як вже згадувалось, одноразову і 
н-г:разову експертні оцінки.

У ході одноразової експертної оцінки плановану по- 
—: ег у в персоналі оцінює кожен експерт окремо, а потім 

:::  джують всі члени групи. Недоліком такої оцінки є те, 
гг: за певних обставин групова оцінка може бути спотво- 
гчна під впливом авторитетнішого члена експертної групи 
- ї : керівника вищого рангу) .

Для забезпечення більшої об’єктивності групової 
:-г-:л здійснюється багаторазова експертна оцінка, відома 

і практиці як метод Дельфі. Суть її полягає в тому, що 
тервинна експертна оцінка потреби в персоналі узага- 
п  -гоється і доводиться до відома всіх членів експертної



52 Розділ 1

групи. Узагальнений результат другої експертної оцінки 
закладається у прогноз потреби в персоналі на майбутні;: 
період.

Експертні методи оцінки доволі докладно висвітлені в 
літературі (наприклад, [35]), в ній визначені потрібна 
кількість експертів, вимоги до них (аж до сімейного стану 
спосіб оцінки явища, методи обробки результатів оцінки, їх 
узагальнення і прийняття рішення.

8. Метод дохідності становить певний інтерес для 
визначення потреби в персоналі і з теоретичного, і з 
методичного поглядів.

Цей метод ґрунтується на тому, що, приймаюча 
рішення про зростання виробництва, яке приведе до зрос
тання потреби в працівниках, а отже, їх участі у програмах 
ППП, організація повинна встановити, чи не перевищують 
витрати, викликані використанням збільшеної робочої силі: 
дохід від її використання. Витратами використання збіль
шеної (додаткової -  у зв’язку зі збільшенням обсяг:; 
виробництва, а не у зв’язку з нестачею робочої сили за 
сталих обсягів виробництва) робочої сили є її заробітні 
плата, а доходом — приріст сукупного доходу (а краще 
маси прибутку) в результаті збільшення обсягу продукіт 
та її реалізації.

Приймаючи рішення про наймання додатковій 
працівників, необхідно порівняти вартість продукту, яких 
буде ними створений, з витратами, пов’язаними з їх 
залученням.

Граничну дохідність праці визначають за формулою 
Дп.Г = Дпп.г *  Кпр.пр , (1-2 і

де Дпг -  гранична дохідність праці за певний проміж;:- 
часу (наприклад, рік), грошові одиниці/час;

Дпп.г ~ граничний дохід підприємства за той сам;; 
проміжок часу, грошові од./час. (грн./рік);

Кпр.пр ~ коефіцієнт, який враховує граничний пр
дукт праці — збільшення обсягу випуску продукції вна:- 
лідок залучення додаткових працівників, відносна величина
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Формула для визначення граничної дохідності праці
в £  зигляд

Пд = Дп X Пп, (1.22)

- 2 Г_ -  граничний дохід підприємства;
Пп -  граничний продукт праці -  величина, на яку (тре- 

-  у яку, оскільки стоїть знак “х” ) збільшиться обсяг 
2 луску в результаті залучення одного працівника.

Формула некоректна, тому що якщо стоїть знак мно-
- 2 нзя, то це не продукт праці, якщо замінити на знак “+ ” 

::-:_тьки “на”), то це не гранична дохідність праці, хоча
ч м  по собі ідея варта уваги.

Пропонується визначати його як коефіцієнт, а не гра- 
л-:чний продукт за формулою

Кпр.пр = лг > (1-23)
Об

г- З з “  новий обсяг продукції за певний час (із залу- 
-2 ЕНЯМ нових працівників), од. обсягу продукції (натураль-
- часові, грошові)/час;

Об ~ базовий обсяг продуктів за той самий час, од. 
сслгу продукції/ час.

Новий обсяг продукції ( 0 Н , од. обсягу продукції) 
* : Ліна визначити методом екстраполяції, якщо припустити, 
л : тренд зміни обсягу продукції зберігається (а це
і : -:ливо припустити), тобто

Он = Об + ^ Он > (1-24)
2 2  0 Н -  приріст випуску продукції за певний час за 
: -лунок залучення нових працівників, од.обсягу про-
гучції/час.

Своєю чергою (з припущенням, про яке йшлося вище) 
^ 0 Н = Об + 4  Ппр н, (1.25)

Л2  О'п -  виробіток на одного працівника у базовому періоді, 
і : бсягу продукції/чол.;
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А ппр.н~ кількість працівників, яка повинна бути залу
чена у розрахунковому періоді (нові), чол.;

Об = , (1-26)
А  ппр.б

де С̂ б ~ обсяг продукції у базовому періоді, од. обсягу 
продукції період;

А п Пр.б ~ кількість працівників у базовому періоді. 
чол./період.

Якщо послідовно підставити (1.24)—(1.26) у (1.23 . 
одержимо таке значення Кпр пр

Кпр.пр =  1 +
ппр.н 

А ппр.б
(1.27

Значення граничної дохідності праці (Дп.г, (1-21 
показує, що дає залучення нових (додаткових) працівників. 
Однак наймання нових працівників одночасно збільшує . 
витрати на розмір заробітної плати цих робітників. Отже, 
ефективність залучення нових працівників, яка відобра
жається на масі прибутку підприємства, дорівнює порів
нянню витрат з ефектом, у такому разі граничній дохід
ності за відрахуванням приросту фонду оплати праід 
(ФОП). Додатковий фонд оплати праці (дФОП) має бут:: 
визначений з урахуванням планового підвищення продук
тивності праці, збільшення прибутку та інфляції.

Отже, можна сформулювати правило оптимального 
наймання працівників для організації так:

• розширяти масштаби зайнятості доти, доки гра
нична дохідність праці не перевищить рівень заро
бітної платні;

• скорочувати чисельність зайнятих як тільки гра
нична дохідність праці стане нижчою від рівня 
заробітної платні;
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Ітже. критерієм оптимальності чисельності зайнятих є
( Дпр.гі і (1-28)

~ і ТТ -  фонд оплати праці на певний термін часу і 
од./термін часу;

І — : -  гранична дохідність праці на певний термін
т іл о в і  од./термін часу.
л эдо  підставити Кпрпр (1.27) у (1.21), а потім (1.21) у
т : виконавши нескладні математичні перетворення, 

Е- знайти вираз для оптимального значення додат- 
набору нових працівників (4п прНо̂ ):

/  \

ЛппР-Норі п 1 - ФОЩ
дПР-Г!
Кп

=5о. якщо вираз в дужках замінити на Кп,
'̂ ппрнор£ = х п, (1-29)

а-ення у (1.28), (1.29) ті самі, що і у (1.25)—(1.27)). Якщо
Ф"І Т : > Дпрлч , тобто умова (1.28) не виконується, то
І _ : А ппр н < 0, тобто треба не набирати, а скорочу-
3- -  - ..тькість працівників принаймні на А ппр н .

Теоретичні основи стосуються всіх методів визначен
ая ггтр-еби у персоналі (1-6), методи 1-4 придатні для роз- 
ЦЕГгЕку потреби в персоналі певних категорій, а методи 5 і 

-  для розрахунку потреби у персоналі будь-якої кате-

Ба.іанс працівників і планування їх  підготовки і 
: - глготовки. Вирішенню питань потреби та додаткової 

зг-те5и або скорочення працівників сприяє розроблення 
_ л.:-::;вих розрахунків необхідності у персоналі за профе- 

д а с : спеціальностями, кваліфікацією, які здійснюються 
д г балансування потреби підприємств у працівниках з їх
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фактичною наявністю, удосконаленням та розвитком всіх 
наявних форм професійної освіти працівників.

Послідовність балансових розрахунків потреби у 
працівниках та джерел його забезпечення така:

1. Планову чисельність працівників показують на 
початок та кінець року.

Визначаючи планову чисельність, потрібно також 
одночасно виявити нові професії та спеціальності, які вини
кають у зв’язку з впровадженням нової техніки та техно
логії;

2. Додаткову потребу визначають з урахуванням 
приросту чисельності та відшкодування втрат працівників 
від їх плинності.

Загальний підсумок додаткової потреби у працівниках 
за кожною професією, спеціальністю, а в деяких випадках і 
за кваліфікацією визначають, підсумовуючи показники всіх 
трьох видів потреб (на приріст чисельності, на заміну 
планованого вибуття та відшкодування наслідків плинності 
Якщо загальний підсумок -  від’ємне число, то це означає, 
що замість загальної додаткової потреби фактично виникає 
відносна нестача працівників певної професії і спеціаль
ності, під якою розуміють заплановане вивільнення праців
ників визначених професій і спеціальностей, зумовлене тех
нічним прогресом, удосконаленням організації праці, струк
турними змінами у виробництві та іншими чинниками 
Відносною цю нестачу називають тому, що вона часткове 
або повністю може бути використана на певному підпри
ємстві після перепідготовки працівників, які вивільняються, 
за новими, дефіцитними професіями;

3. Додаткова потреба у персоналі забезпечується 
працівниками, які проходять перепідготовку на виробництв: 
на нові професії з-поміж тих, які звільняються; випуск
никами загальноосвітніх шкіл поточного року, які будуть 
прийняті на роботу за професіями, які набуті у школі піл 
час проходження тривалого навчання; випускниками базо
вих професійно-технічних навчальних закладів, вищих нав
чальних закладів освіти, скерованих на виробництво у
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г/ порядку; працівниками, прийнятими за вільним

-ддельшсть працівників, прийнятих за вільним най- 
. і означають, зважаючи на потреби та реальні можли-
- набору (див. метод дохідності, розглянутий вище), 
-гунться також підготовка на підприємстві працівників,
- - мають необхідних професій.

Ь -значення додаткової потреби у працівниках та
:: забезпечення схематично показано на рис. 1.8.

: здане працівників на підприємстві (плановий) дає 
назначити забезпеченість працівниками, встановити 

потребу та джерела її покриття або викорис- 
злвільнення) надлишків. Крім того, на підприємствах 

зі -:ть низку часткових балансів працівників: 1) на 
ж : д найбільшого завантаження у зв’язку із сезонністю 
і  Гн:пггва або введенням в експлуатацію пускових об’єк- 
шг - для підготовки нових працівників відповідних 
— та спеціальностей і низку інших. Баланси праців-
а з н: винні бути побудовані з урахуванням завдань з 
я. -дзалії  резервів зростання продуктивності праці.

Б таткова потреба в працівниках — це склад пра- 
: і г  -:з за кожною їх категорією, необхідний підприємству 
J г: - :  чному або перспективному періоді на доповнення до 
а - з з : .  яка склалася на початок планового періоду. У [57] 
г  і - :  зжується (на нашу думку, помилково), що “склад 
жа т -зиків у такому разі характеризується аналогічними

едзтьною (повною) потребою параметрами, але сто- 
: їх тшьки нових робочих місць, що заміщуються, і 

місць, що звільняються”. Це не так, параметри 
бути іншими, і це небайдуже для участі у 

Д оїах ППП.
У додаткову потребу в працівниках прийнято вклю- 

-  гри елементи: 1) потреби розвитку підприємства (роз- 
д-гзня. реконструкції, технічного переозброєння тощо); 
огтнхів, які працюють на посадах спеціалістів. Задово- 

- додаткової потреби в працівниках пов’язане насам- 
:зд з зусиллями та ініціативою самих підприємств.
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Рис 1.8. Формування додаткової потреби у працівниках 
та джерела її забезпечення на підприємствах та в організаціях
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- — можуть бути передбачені, по-перше, навчання
ІРВігздліз ; спеціалістів, якщо їх рівень не відповідає необ- 
■ ■  *7 -  - -друге, планомірне переміщення їх, якщо вони 
ї в " :  заповідний рівень, але зайняті на робочих місцях 
Цииьлал які не відповідають цьому рівню.

І оогкова потреба в працівниках є основою для роз- 
■ Ь :  ~лг.чтя (програм) ППП.

І ситкова потреба в працівниках може бути роз- 
■ризнзн або як різниця між їх потребою і наявністю (про 

‘пилося вище, а наявність -  за обліком), або за та- 
:го :о ю  [46] (для укрупнених розрахунків);

*  - -  додаткова потреба у працівниках у плановому
чох рік;

~ чисельність працівників, яка потрібна у кінці 
року, чол./рік.

П- — очікувана кількість працівників на початок плано-
ЯШв чол./рік;

-  зменшення робітників протягом планового року,
«М . тшс

- ' з аїни стала), якщо додаткова потреба в праців- 
шшех.- - хоановому році не може бути повністю покрита на

Г -  середній строк затримки забезпечення потреби в

- значаючи Пкц, необхідно орієнтуватись на обсяг
наприкінці планового року з урахуванням 

_ з і ного зростання продуктивності праці:

Л Пп — Пкц Пп + Пзм X К3 (1.30)

коефіцієнт припустимого затримання прийому 
з. який застосовується (здебільшого, коли еко-

лланового року. Цей коефіцієнт розраховують за

(1.31)

знгсхах різних категорій, місяці.
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ПКц — Псп х х Кк , ( і - -

де Псп -  середньоспискова чисельність працівників у пла
новому році, чол./рік;

РВіУ “  питома вага продукції IV кварталу у загаль
ному річному її обсязі, %;

Кк -  коефіцієнт переходу від середньої чисельно:- 
працівників в IV кварталі планового року до їх чисельно:— 
до кінця року, відносна величина. Він визначається 
формулою

х/» _  ЮО + 4 (Звй к —----------------- , 1 1 лл
100 + 4  Дпп

де 4 Ов ~ приріст обсягу виробництва, %;
4  Дп.п — приріст продуктивності праці на кінець ~  

кварталу планового року порівняно з її середнім значенню 
%•

Зменшення робітників упродовж планового пер::г; 
( Пзм ) розраховують за формулою

гг _  ГІпоч + Пкц ^ І=1
І І ЗМ — А

У"1, пЗМі
100

(1 ^

де Ппоч,П кц — чисельність працівників відповідно на п :-л - 

ток і кінець року, чол.;
ПЗМі _  зменшення працівників з і-ї причини (прирсль-

зменшення; служба в армії, навчання тощо), %; 
п -  кількість причин, од.

Отже, підводячи підсумок складання бала:-: 
працівників, варто відзначити, що цей баланс ґрунтує— 
на таких поняттях:

1. Потреба в працівниках -  Пп, чол.
2. Наявність працівників -  Нп , чол.
3. Вибуття працівників (з усіх причин) -  Вп , чол.
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4. Різниця між ними (нестача або надлишок) -  А Пп ,

: Джерела поповнення працівників (у разі нестачі) 
■к : іхтди з їх вивільнення (у разі надлишку) як додаток
ле іалансу.

: Поповнення працівників (у разі нестачі) -  Ппп, чол. 
Зивільнення працівників (у разі надлишку) -  Ввп,

Годі балансні рівняння, які мають бути покладені в 
■гаг еу складання балансів працівників, у загальному 
з будуть такими:

Пп + В п - Н п = АПп. (1.35)
Умовою балансу є

ДПп = 0. (1.36)
Якщо А Пп < 0 -  нестача працівників, то треба вико- 

г ч : : :  джерела їх поповнення (див. рис. 1.9), якщо 
і і - >0 -  надлишок працівників, то треба вжити заходи з 
згзшьнення працівників, так, щоб досягти балансу 
дП - = 0 .

Пропонуємо складати баланс працівників (на підставі 
11.35)- (1.36)) у формі табл. 1.6.

Деякі пояснення до табл. 1.6.
1 Таку форму складають для тих категорій

: і_зників, для яких А Пп Ф 0 .
1 Якщо категорія працівників не має поділу на 

щ̂ільності або кваліфікації, то їх не виділяють у цій
юрмь

З Залежно від масштабів підприємства і потреби в 
щ , -чітках форми можна складати окремо для категорій і 
_ -::жної професії.

4. Знак “+ ” означає, що в клітинці має бути число, 
ш-ггг-ело поповнення або заходи з вивільнення (числа 

: і аховують, а джерела і заходи визначають на підставі 
^'т гшостей і матеріалів, викладених в цьому параграфі). 

І£лк -  клітинка не заповнюється.
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с Початок 
--------♦-----

Рис. 1.9. Алгоритм визначення потреби організації 
у додаткових працівниках та її задоволення

На підставі вказаних залежностей і матеріалів кс:->‘ 
підприємство може розробити “Методичні рекомендап х 
складання балансу працівників підприємства”.
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Планування системи професійної освіти пра
цівників. На підставі балансу працівників підприємств 
(форма 1 .1 ) може бути складений план професійної оси п  
працівників за видами систем ППП: підготовкою, перепід
готовкою, підвищенням кваліфікації працівників і за видаю; 
професійної освіти працівників: вищої (першої), професій:- 
технічної, післядипломної (другої і т.д.), самоосвіти. Потр-г 
у підготовці, перепідготовці або підвищенні кваліфікап 
працівників визначають за формулою

п т  п т
^  ^ Ппгц -  ^  ^  ^ Ппц -  Ппл кв ,
І=1 І=1 і = 1і=1

де Л ППГ;. -  додаткова потреба в професійній освіті пратт:
ників за 7-м видом системи ППП і '̂-м видом освіти за пев
ний проміжок часу, чол./час;

т1 ППП;. -  загальна додаткова потреба в персоналі за пар
ний проміжок часу; відповідно і та ], якщо б усі вимагат 
участі у програмах ППП, чол./час;

Ппл.кв -  планова чисельність прийому кваліфіковг:-: ті 
працівників за умовами вільного найму або розподілу ж 
закладів освіти, які не потребують участі у прогр: ;. : 
системи ППП, за певний проміжок часу, чол./час;

п — кількість видів системи ППП (шах — 3, див. рис 1 : , 
т  -  кількість видів професійної освіти (шах -  4. па. 

рис. 1 .8 ).
Алгоритм визначення потреби організації у додатківся 

працівниках та її задоволення подано на рис. 1.9.
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Висновки до розділу 1

Відповідно до предмета посібника можна розрізняти
— * : л :-7- менеджменту: менеджмент підприємства (перший 
р ж а : система); менеджмент персоналу (другий рівень або 
г_  :ттма системи першого рівня); менеджмент підготовки і 
жг-ишгстовки працівників (третій рівень або підсистеми 
ШГ'гЗСТ другого рівня).

1  Професійна освіта працівників включає підготовку 
вкз — для набуття певної професії, спеціальності, квалі-

яга_і і перепідготовку (іншої професії або підвищення
с  -  д  нації в межах набутої спеціальності).

І Серед причин, які спонукають людей до перепід-
- = д: класифікацію цих причин буде надано далі -  у
ж. с езробіття є головним. Для Львівського та й для 
я - -: -Західного регіону, в яких рівень безробіття вищий, 
і - гседній в Україні, підготовка і особливо перепідготовка 
Едаддашжів набуває особливо актуального значення.

- Безробіття є неодмінним супутником ринкової сис- 
•в е  г сподарювання для будь-яких країн, може йтися тіль- 
и  де-: різний його рівень. Доводами для підтвердження 

засновку є закон обмеженості ресурсів, закон спадної 
«ццачі закон Оукена, наявність ділових циклів.

г 3 28 факторів мотивації до праці, які визначені в 
теоріях мотивації, 15 спонукають до участі у 

ш гз змах ППП.
: Між виробництвом (виробничим процесом) і 

жг_гчальним закладом (професійною освітою працівників) 
я - : аналогія, тому деякі особливості менеджменту вироб- 
ї і ;  (підприємства) можна перенести на менеджмент 
.. зле не механічно, а з урахуванням особливостей “про- 
— навчального закладу — спеціалістів.

У менеджменті персоналу необхідно враховувати
* - :  т~инговий підхід до визначення і забезпечення потреби
* зл _ з.зниках, тобто з урахуванням вимог ринку праці.
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8 . Плануючи чисельність працівників, необхідно корис
туватись відповідними показниками і умовами їх прийнят
ності (див. додатки А, Б).

9. Баланс працівників, який рекомендовано складати ; 
вигляді форми 1 .1 , є підґрунтям для організації підготовки ~  
перепідготовки працівників.



Розділ 2
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ 

ТА ПЕРЕПІДГОТОВКОЮ ПЕРСОНАЛУ 
ЛЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

—1. Мета та завдання аналізу системи підготовки та 
овки працівників. Необхідно розрізняти суб’єкт і 

системи підготовки та перепідготовки працівників: 
тім є навчальний заклад (в особі викладачів), об’єктом 

учні, студенти, слухачі). За метою та завданнями 
"гс-т-сл суб’єкта і об’єкта збігаються, різними можуть бути 

~ досягнення мети та вирішення завдань.
Тля суб’єкта професійної освіти метою підготовки 

є надання знань для одержання об’єктом певної 
ег.;. спеціальності, кваліфікації; для об’єкта -  набуття 

навичок для досягнення тієї самої мети.
У закладах вищої або професійно-технічної освіти, а 
лльше у середній школі неможливо навчити людину 
:едшй справі на все життя. Найважливіше — це навчити 
злл отримання певних знань щодо конкретної професії 
лдльності. Тому покликанням професійної освіти стає 
езя адекватних послуг працівникам відповідно до змін у 
діяльності. Ці послуги повинні бути значущими для 
і. задовольняти її інтереси.
З сучасних умовах, коли ускладнюється структура 

: чічних зв’язків, змінюються умови виробництва залеж- 
л  форм власності, до всіх категорій працівників, від 
ників до керівників (особливо останніх), ставлять нові, 
ддені вимоги, зростає їх відповідальність за виконання 
де зобов’язань і подальше удосконалення виробництва. 
Американські спеціалісти в галузі професійної освіти 

заедіше говорять про те, що епізодична перепідготовка
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працівників стає недостатньою для того, щоби йти “в ногу’- :: 
розвитком знань, у зв’язку з чим ставиться питання пр: 
необхідність розроблення форм безперервного навчання 
Вважають, зокрема, що середня школа повинна виховувать 
допитливість, інтерес до навчання і вміння навчатись (“добу
вати” знання), а вища — забезпечити студентів теоретич
ними знаннями і розвинути їх творчі здібності як базу для 
самоудосконалення надалі (причому необов’язково факуль
тативне і у вільний від роботи час). Деякі корпорації, хоча 
кивають на державу як “природне” джерело фондів для 
такого навчання, все частіше перебирають його третю, тая 
звану післядипломну фазу на себе, розглядаючи її з позиіш 
наймача як важливу ланку у загальній кадровій політиці -  
теза, яку варто взяти на озброєння в Україні, тим більше 
що прецеденти створення навчальних закладів професійні 
освіти на засадах колективної і навіть приватної власнос-  
вже є. Може йтися лише про поширення цього досвіду.

На підставі вивчення відповідних джерел і власне:: 
досвіду вважають, що при підготовці працівників повиен: 
бути поставлені і вирішені такі завдання (для суб’єкта 
професійної освіти).

Навчання (а тим більше професійне) визнають вели:-:: • 
спеціалізованою галуззю. Специфічні методи навчання дон: л 
численні, причому їх треба пристосовувати до віог:- 
професій і організацій. Тому можна сформулювати де.яя: 
основні завдання так:

1. Для навчання потрібна мотивація. Люди пові::--: 
усвідомлювати мету навчання, розуміти, як “навчання піде - 
щить продуктивність їхньої праці і тим самим їх зад - 
волення своєю роботою”.

2. Керівництво повинно створити клімат, який спрюж 
навчанню. Під цим розуміються заохочення тих, хто еьь- 
чається, їх активну участь у навчанні, підтримку з б»:ту 
викладачів, бажання відповідати на запитання.

Якщо навики, які набувають під час навчання 
складними, то навчання необхідно розділити на послід:: -
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Учасник програми повинен мати можливість відпра- 
:-:а практиці навики, які він придбав на кожному 

« ■ ч  чазчання, і тільки потім рухатися далі.
7_ хто навчається, повинні відчути зворотний зв’язок 

■ттег : - до результатів навчання, необхідно забезпечити 
я г :  знг закріплення вивченого матеріалу. Це може
щ я§г2ї —'.ся у формі похвали або визнання успіхів “учня” з 
шя ї хладача або у вигляді безпосереднього зворотного 

МІІ у разі застосування комп’ютеризованих систем

І з ш  із завдань системи пщготовки працівників є 
вчення так званої виробничої поведінки, під якою 
гть технічні (уміння працювати на верстаті, комп’ю- 
ння продукту, що виробляється) і поведінкові (став- 

- д: клієнта, здатність працювати з великим наван-
- =зям тощо) навики.

" .знанням навчання є також підвищення ефективності 
: знання кожного окремого працівника, яка залежить 
ж :: здатності виконувати функції, які від нього

нн-г-нь. і старанності (мотивації), з якою ці функції
- зться. Під здатністю у такому разі розуміють 

у працівника необхідних для виконання своїх
професійних знань і навиків, фізичної сили і 

дзеті, кмітливості, загальної культури тощо.
7 : золі цікаві завдання підготовки управлінських 

осів можна сформулювати на підставі [21]. Підго- 
чпоавлінських працівників повинна розвинути такі 
гтоофесійно важливих якостей (ПВЯ): професійно- 

= адміністративно-організаторські, соціально-психоло-
-  моральні.
7 дзфесійно-ділові ПВЯ: підприємливість; діловитість;

приймати обґрунтовані і реальні управлінські 
за відповідати за них; ініціативність; самостійність; 
ч прогнозувати; здатність до інтенсивної праці; спро- 

генерувати корисні ідеї; здатність ризикувати в 
■ддгх межах; авторитетність; здатність до інновацій; 

ч-ання до професійного зростання і самоудосконалення; 
взаємодіяти з людьми (інтерактивність); уміння
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раціонально організовувати робочий час; уміння працювати г 
документами тощо.

Адміністративно-організаторські ПВЯ: уміння планув: - 
ти й організовувати; уміння контролювати підлегло : 
послідовність у діях; вимогливість; дисциплінованість; то— 
ність; акуратність; оперативність; здатність делегувати пов
новаження; уміння добирати команду; уміння викот: : 
товувати професійні знання підлеглих; уміння доводог- 
справу до кінця; наполегливість; уміння проводити ділові 
наради; уміння вести ділові бесіди і переговори; прав: о., 
компетентність тощо.

Соціально-психологічні ПВЯ: психологічна компетент
ність; стратегічне і тактичне мислення; емоційні стійкість „ 
стресостійкість; розум, який характеризують самостійно:— 
мислення, його глибина, критичність, гнучкість, допитл 
вість; рефлексивність (здатність до самоаналізу і с&ж:- 
оцінки); емпатія (здатність до співпереживання); прагне-:-, 
до лідерства; толерантність; цілеспрямованість; комуновв - 
тивність, товариськість; активність; енергійність; екстт. 
інтровертованість (звернення інтересів на людей); інте.озн- 
туальність; тактовність; уміння керувати своєю поведію::- 
регулювати свій психологічний стан; скромність; доступно:—. 
у спілкуванні; оптимізм; колегіальність; уміння запобіг а~ 
конфліктам та розв’язувати їх; уміння створюг.- 
психологічний комфорт для підлеглих; здатність відстоюеі- ;  
інтереси працівників; почуття гумору; уміння мотивув^-; 
завдання для підлеглих; уміння створювати і підтримував* 
свій імідж тощо.

Моральні ПВЯ: патріотизм, демократизм, гуманніоте. 
інтелігентність; високий рівень інтелекту і культури (во-г- 
рішній і зовнішній) особистості; порядність; почуття обов то
ку; громадянська позиція; готовність служити людвнзс. 
чесність; поважання гідності підлеглих; прагнення о . 
спільної влади (влада для інших, а не для себе, віз - 
ристання влади, аби “давати” , а “не брати”) тощо.

Для суб’єкта професійної освіти метою перепідготс в і 
працівників є надання знань для одержання об’єктом :нггт.
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; -:.! або іншої спеціальності в межах набутої професії 
_л:пдення кваліфікації в межах набутої спеціальності; 

схта -  набуття знань і навиків для досягнення тієї

^  для мети підготовки працівників, розглянемо * з * * * *
гниле і мету їх перепідготовки. “Ми всі повинні 

лсасгги, що фактор “навчання” виявляє дедалі сильні- 
зллив на економічний розвиток суспільства. Навчання і 
иітння кваліфікації тоді є сучасними, коли орієнтовані 

ілдугнє і звільнені від миттєвого прагматизму” [6 6 ].
Рзггм життя, який пришвидшується, не дає людині, що 

часу на перепочинок. З кожним роком ущільнюється 
ггтягіі час, знецінюючи набуті знання. Водночас 

ліпшій світ, що динамічно розвивається, надає кож- 
їезліч шансів на працевлаштування, і передусім тим, 
зважають потенційно готовим до нової роботи. Це 

-■чиє до постійного підвищення кваліфікації, що най час-
з збувається в процесі праці. Але настає момент, коли 

заняття нової посади необхідні кардинально нові знання

ерепідготовка і підвищення кваліфікації зокрема -  
зівіші чинники переходу від укорінених стереотипів 

еізого управлінського мислення. Псевдоекономія на 
. членні кваліфікації зіграла злий жарт з підприємствами 
аг=лі з народним господарством України. Тепер ті, хто 
а-: отримати нову роботу, платять немалі гроші ко- 
чллним структурам, які організують псевдокурси під- 
,-чля кваліфікації.

Перепідготовка працівників передбачає розширення і 
л : лення професійно-кваліфікаційних знань і навиків, які

надбані в період підготовки, і які удосконалюються під 
трудової діяльності. Вона передбачає таке навчання, в 
платі якого у працівника розширюються можливості 
лрвання навиків та знань. Інакше кажучи, пере- 
:: зка працівників передбачає у них професійні зміни.
Щодо перепідготовки для одержання іншої професії 

г: і вищої освіти), то дослідження в інститутах підви-
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щення кваліфікації (ІПК) м. Львова виявило картину ~-~я 
напряму “Менеджмент та підприємництво”), відображену уі 
табл. 2 .1 .

Таблиця  -  '

Чисельність респондентів, 
які виявили бажання одержати другу вищу освіту 

(другу професію) з різних причин

Причини Кількість
респондентів.

Підвищення шансів на ринку праці
(підвищення “ринкової ціни“), інакше... 54,6
тих, хто втратив роботу
Профіль роботи за першою вищою 27,2ОСВІТОЮ
Нова робота 13,6
Започаткування власної справи 4,6
Разом 1 0 0

Як свідчать дані табл. 2.1, переважна більшість :~с~ 
пондентів виявили бажання одержати другу вищу осе -  . 
тобто змінити професію або спеціальність, одержані я  
першою вищою освітою (81,8 %) у зв’язку з втратою роб - 
або з необхідністю утриматись на теперішній їх посаді

Тільки по одному ІПК (Національний універс;--”  
“Львівська політехніка”) професії тих, хто, як висловилась, 
дехто з респондентів, “стали не потрібні Україні” , сягають в 
1008. Отже, з цих даних випливає ще одна мета перьттл- 
готовки працівників — озброїти людей новими знаннях: 
здатними задовольнити їх прагнення.

Для умов України гострим злободенним завданням т - 
репідготовки працівників (та і підготовки також) є ■ 
вищення рівня економічної освіти працівників, особ л 
керівних.

8 Слід однак зауважити на одну, на наш погляд, л л 
особливість: на більше ніж 70 “непотрібних” спеціальностей 
вищої освіти набір охочих не скоротився, а на деякі відзна чааа 
значний конкурс.
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Хоча економічним дисциплінам у навчальних планах
—  професійної освіти відведене помітне місце, сту-
л - . слухачі (особливо неекономічних спеціальностей) не 
*-га-г;=ують їх до престижних, звідси і ті небажані 
Чи-----до яких таке ставлення призводить: у кращому
- л таких фахівців мало користі, а в гіршому -  вони
е.- —- перешкодою справі.

Начнемо хоча б з того, що ця зовсім непроста наука в 
і му житті оповита ілюзорним ореолом уседоступності.

хто вважає, що навиків повсякденного життя і 
Еросаого глузду цілком достатньо для розв’язання еконо- 
■ с г п  проблем у сфері суспільного і конкретного вироб-

Ітже, сучасний етап розвитку ринкових умов господа- 
- - - в Україні вносить багато нового як у вимоги до 

^~чьпе: го спеціаліста і робітника, так і в трудові відносини
а. - і-лані підприємств.

1-1 Стан підготовки та перепідготовки працівників
а рубіжних фірмах. Загальний аналіз управління 

їми підготовки та перепідготовки працівників. 
-л економіки України до ринкових відносин ставить 

іеціалістами вітчизняних підприємств нові проблеми, 
з умовах командно-адміністративної системи не вини- 

7ут і проблеми виживання в умовах конкурентної 
тьс:п які вимагають розв’язання, знання особливостей
— - господарської діяльності в умовах ринку, вміння 

т у . запити споживачів та орієнтувати на них всі 
т/. виробничо-господарської діяльності підприємства, 

методами вивчення конкурентів, які надають 
їсть самостійно приймати рішення за всіма напря- 

: лояльності підприємства в умовах комерційного ризику 
: :с лстої відповідальності за прийняття помилкових рі-

Останнім часом в Україні ведеться відповідна робота, 
г“  о с : пана на реформування системи підготовки та перепід- 

ї працівників, орієнтованих на безперервну освіту, що
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забезпечує перехід до якісно нового рівня організал 
підготовки нових поколінь, які вступають у самостійне жтг- 
тя, створення можливостей просування у різних сфє : . 
професійної діяльності кожному члену суспільства.

У цьому процесі в Україні доцільно використовував і 
досвід і знання, накопичені на Заході, замість того, щоб, х: -_ 
й ефективно, але дуже повільно навчатися на свс 
помилках.

З огляду на викладене вважаємо доцільним авалі: 
досвіду функціонування систем підготовки та перепідготов:-:» 
працівників у зарубіжних країнах і виявлення способів 
ефективного застосування в Україні.

Дуже багато сторін професійної освіти у Великобри
танії визначають впровадженням національної професій^ 
кваліфікації N¥0 , яка нараховує п’ять взаємопов'язане д 
рівнів. Підготовка професіонала оголошена загальнонад: > 
нальною програмою, яка повністю стосується і освіті: і 
коледжах та університетах.

Системі професійної освіти Великобританії притаманні 
дві основні риси: перша -  широкий спектр професійні І 
підготовки; друга — тісний зв’язок навчання зі всій: 
системою безперервної підготовки працівників унізеї- 
ситетами, навчання на виробництві.

Фінансуються заклади освіти такими каналами: дер
жава (освітня служба і служба зайнятості); регіони (за раху 
нок місцевих податків); компанії та фірми (оплата навчанн- 
студентів, благочинні пожертвування). У Великобританії і 
останній час велика увага приділяється підготовці висс:-::- 
кваліфікованих працівників, причому проглядається тєедєі- 
ція переходу від “відкритих” курсів вдосконаленню 
управлінських працівників до спеціально пристосовані^., 
призначених для певних організацій, що дає змогу зосе
редити навчання на реальних питаннях. У навчанні виш: -: 
керівного складу велика увага відводиться практиці.

Одна з систем навчання -  навчання груп виш а 
керівників. Наприклад, упродовж шести місяців один раї за 
місяць збираються декілька керівників вищої ланки де- 
групового навчання, де розглядають власні проблеми.
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Цікавий досвід школи бізнесу в Кранфілді. З 1975 року 
~ ~ перейшли з короткотривалих курсів для менеджерів на
2 і - : нр;івале навчання. Отже, менеджер навчається упро-
3 н-' зсієї своєї кар’єри. Короткі навчальні програми діють 
непе як один з елементів під час індивідуального навчання 
п  :::вж  кар’єри. Повний час навчання для присвоєння магіс-

'з-ззнг-згго ступеня -  4,5 місяця. Якщо цей ступінь одержаний, 
*із можливість скласти іспит на рівні магістра на новий 
г  пппь магістра з управління та аміністрування. Навчання 
зппзлається з декількох етапів і може тривати десять років.

Франція продовжує залишатись однією з небагатьох 
п . я де проблеми планування, фінансування та управління 
ж песійною освітою вирішуються на загальнодержавному

З цій країні використовують два види професійної 
з г зки: для молоді, яка проходить послідовно курс 

з-п -ання, і для молоді та дорослих, які залишили навчання
ял : -зних етапах.

Постійна професійна освіта обмежується вузькоспеціа- 
ззною практичною підготовкою та відповідає вимогам 

гз пзпних підприємців. Керівництво всією діяльністю 
з  з-::йної освіти покладено на спеціальне міністерство. 
; шпгзідальність за організацію та фінансування освіти 
л -- зпн на державі, якій і належить монополія видання
3 ~ .Т Р Ш В .

Завдання відповідності професійної підготовки молоді 
з : : гам економіки вирішують, організовуючи заходи із 
шг. нгтраці з професійним середовищем на різних рівнях. Це 
иіндпдє, що на державному рівні створюють професійні 
х - н пьтативні комісії, які працюють за галузевою ознакою.

У Німеччині існує складна структура організації, 
планування та управління системою професійної освіти в 
з: ' державного та приватного секторів. Усі типи професій- 

з з' шкіл відрізняються одна від одної термінами та 
з  храмами підготовки працівників, а також умовами 
з і* йому.
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Сьогодні в німецьких університетах, які готують 
економістів, вдало поєднуються новаторські та консервативні 
методи. Вступаючи в університет, не складають вступні" 
іспитів. Відсіюють абітурієнтів, оцінюючи шкільні атестат- 
На престижні спеціальності існує черга.

Більшість університетів випускають спеціалістів : 
народного господарства та економістів підприємств. Дифе
ренціація економічного життя продовжує поглиблюватися : 
якщо будувати структуру навчання навздогін цься~ 
процесу, то не вистачить ВНЗ для всіх галузей і сфер дія." - 
ності. Однак принципова відмінність необхідна: загаль:-: - 
державний рівень має одні проблеми, рівень підприємств - 
інші.

Структурні зміни в економіці, продуктивних силах. — 
вважають спеціалісти, неможливі без постійного підвищенню 
кваліфікації працівників. Тому кожний громадянин країні 
повинен розглядати підвищення рівня освіти та кваліфікації 
як завдання, що належить вирішувати все життя. Ш 
особливість стосується технічних спеціалістів і керівне:: 
працівників.

Щорічно фірми Німеччини витрачають на освіту тля 
підвищення кваліфікації працівників дев’ять мілья: в : 
марок. Особливо гостро проблема освітнього рівня торкаєте : 
технічних спеціалістів середньої ланки управління. Кої-нн- 
підприємство розробляє власну стратегію у цій галузі, ш  
стає загальною політикою фірми.

Відомий досвід навчання молодих інженерів: упрол : -т 
першого року роботи на підприємстві молоді спеціа.т. :~і 
слухають навчальні курси, в яких висвітлюються леза 
аспекти діяльності фірми, техніка і технологія виробшггтт - 
основної продукції. У центрі уваги -  вивчення проекти і 
документації та розв’язання конкретних завдань 
керівництвом досвідчених інженерів.

Загальні витрати одного з великих концернів 
підвищення рівня освіти та кваліфікації працівників став 
лять 240 млн. марок на рік, що відповідає 2,8 % фонду ;Т ~, 
заробітної плати.



: з: державних закладів освіти, в Німеччині поширені 
Прикладом може служити приватна спеціалізована 

; - нісда школа управління в Кобленці. Зараховуючи у 
з заховують дані документів про середню освіту та 

гсахтичної роботи. Студенти займаються 60 годин на 
вісім місяців на рік. Загальна тривалість навчання 

>;хи. До моменту вступу в школу абітурієнти повинні 
англійською і французькою мовами. Тому після 
семестру всіх студентів скеровують на один рік на 

в з Англію або Францію. Крім вдосконалення знання 
мови, вони вивчають зарубіжний досвід
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. в вед приватних навчальних закладів можна
і В.д : Університетський семінар з економіки у замку 

який займає перше місце серед 13 найвідоміших. 
висока оцінка експертами дана цьому семінару за 
свнссть його до практики, пропозиції конкретної допо- 

зирішенні актуальних проблем і можливість їх 
гання в підприємницьких концепціях удосконалення 
сенту.
Ш веції уряду вдалося створити загальнодержавну 
освіти такого рівня, який виключає виникнення 
на приватне навчання. Освіта фінансується з 

бюджету (57,2 %) та бюджетів муніципалітетів

За сто відзначити неординарність системи перепідго- 
■: -півників, яка полягає у зростанні її масштабів у 

с дсгсршення кон’юнктури. Тут спостерігається вміння 
;тезувати економічні цикли для перекваліфікації з 

очікуваного попиту.
дією жорсткої конкуренції швецькі компанії 

вне безперервно модернізувати виробництво, спрямо- 
: н ічн і кошти на впровадження нових технологій. Але 

єна мета модернізації може бути досягнута лише за 
с ддювідності кваліфікацій працівників технічному 

зссробництва. Тому багато підприємств здійснюють 
:: комплекс заходів з професійної підготовки. Великі 

іесі злтрачають на це до 1,5 % фонду заробітної плати.
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Невеликі підприємства не можуть самостійно виріш ~ і] 
проблеми, пов’язані з організацією професійної підготс: .
Вони створюють, об’єднуючи ресурси декількох фірм, реп — 
нальні училища, де здійснюється початкова підготовка ля 
перепідготовка працівників.

У 1980 році створена Асоціація підприємств з удо а- 
налення промислової та професійної діяльності.

У сфері підготовки керівних спеціалістів, особлиз ■ 
школах бізнесу, США зберігають лідерство. Школа бізне: і  
організаційному аспекті -  частина університету, але г.» 
значною автономією в галузі навчального процесу, у підг» : 
професорсько-викладацького складу та в інших питанк—. 
Школу очолює декан, при якому є консультативна 
комітет або інший орган, який складається з представн: ліз 
ділового світу. Ця рада оцінює академічні програми, р>: — 
педагогічного складу, а також надає допомогу у фінал: 
ванні. Професорсько-викладацький склад формується ж 
штатних педагогів і висококваліфікованих спеціалістів д_ле-  
вого світу.

Сьогодні в США спостерігається справжній ? і г 
безперервної освіти. Безперервна освіта вирішує проб.--.: 
навчання, розвитку професійних навичок, оволодіння накосг; 
методами роботи, перепідготовки, пришвидшення впт а 
дження в практику нововведень, підвищення 
діяльності в бізнесі та урядових установах.

Важливу роль починають відігравати так талі 
альтернативні форми вищої освіти, які дають змог жі 
рахунок нових технологій і гнучкої організації наблзса — 
навчання до споживачів, зробити освіту доступнішою. Нтгдиі 
американських університетів спільно з корпоращсм 
виступила ініціаторами таких програм. Так, 16 пронлшав 
технічних ВНЗ США організували національний техн: ло
гічний університет (НТУ) -  перший у світі ВНЗ. -: ;в  
використовує тільки засоби теленавчання (спочатку виклеє
но відеокасети, а тепер і супутниковий зв’язок). Сь: : : л  
НТУ надає спеціалістам можливість одержання вчг  ̂ я  
ступеня магістра з низки точних наук; організує зручт™
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та економічно ефективну систему теленавчання у 
оах країни.

- -гериканські експерти в галузі підготовки керівних 
та інженерно-технічних працівників поділяють

: с ' ностями на чотири основні категорії: а) здібні, але 
дтивні; б) здібні та ініціативні; в) малоздібні та 

пивні; г) малоздібні, але ініціативні. Відповідно 
. що працівники групи а мають цінність для інже-

- етнічних робіт і не підходять для керівних. “Покли- 
групи в є виконання нескладних робіт і тому вони

і ні для складних інженерно-технічних, ні для 
робіт. Працівники групи г  не підходять для інже-

- технічних робіт і до певної міри можуть виконувати 
т  роботу. І, нарешті, найпридатнішими і для керівних,
- - езерно-технічних робіт є працівники групи б.

1 -.лоні! велику увагу приділяють створенню загаль- 
зної системи навчання працівників в компаніях, що 

ють відповідні зміни, які відбуваються в сучасному 
суспільстві в галузі підготовки працівників, 

навчання, що формується, має складну організацій- 
яка об’єднує державні органи управління, 

з та приватні інститути, міжкорпоративні та гро- 
ігоціації, внутрішньофірмові курси тощо, 
ганнями навчання працівників в міністерстві праці 

— -СЯ спеціальне бюро розвитку людських ресурсів, до 
с  якого входять адміністративний відділ, відділ 

людських ресурсів, відділ планування політики, 
т іюконалення трудових навиків працівників через 

зння їх кваліфікації та відділ зовнішніх відносин, 
сзг-ез префектурні відділи розвитку людських ресур-
- : перство праці керує діяльністю центрів професійного 
яя_я що функціонують у кожній префектурі Японії. 
Безпосередньо у складі міністерства праці або під його

з-с м функціонує низка науково-дослідних організацій, 
з  легують за його замовленням наукові дослідження з 
згтк розвитку людських ресурсів, удосконалення управ- 

с ялівниками та їх підготовки. Такими організаціями є



80 Розділ 2

Інститут навчання працівників, Японський інститут прал 
корпорація просування працівників.

Варто також відзначити вирішальну роль міністєт: 
праці у розробленні та реалізації політики підготовки 
цівників у японських компаніях, в розробленні комплея 
загальнодержавних заходів, спрямованих на стимулюв 
діяльності приватних компаній з розвитку внутрішня с з  з- 
мового навчання працівників.

Отже, міністерство праці та його інститути відігр я--  ь. 
важливу роль у питаннях розроблення та реалізації 
тики у напрямі підвищення рівня професіоналізму пргла- 
ників. Однак виконувані роботи мають рекомендації 
характер. Організацію та безпосереднє навчання праців 
японських компаній здійснюють різні державні та при 
центри навчання, міжкорпоративні та корпоративні ор 
їх діяльність охоплює всю систему навчання праціз:- 
підготовку на робочому місці, підготовку поза роб: 
місцем та самопідготовку або самовдосконалення працізв

Японський центр продуктивності та Академія в в: 
налення управління створені для розвитку японської 
мисловості та підвищення продуктивності праці в ггр: 
йому та державному секторах. Центр організує та здій: 
навчання за такими напрямами:

• підвищення кваліфікації керівників вищої ланки
• навчання з метою професійної орієнтації випуски 

вищих навчальних закладів;
• навчання працівників в компаніях без відр;ев7  

виробництва;
• підвищення кваліфікації робітників без відрив 

виробництва;
• навчання для обміну працівниками з іншим:: 

нами.
Японська асоціація промислового та професійне г: 

чання була створена за ініціативою міністерства зови 
торгівлі і промисловості, міністерства праці та низки 
організацій. Основна мета її функціонування -  актпз 
та розвиток діяльності підприємців з навчання праців н::
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ЗВЕ -ьлузях промисловості. Варто відзначити, що асоціація 
соль посередника між державними органами, різ- 

яш і - печальними закладами та приватним бізнесом, які 
іЦ:~Ш'- - ----- є її спонсорами.

-_злліз форм навчання. Деякі корпорації на Заході, які 
Т г -  тв перевагу внутрішнім змінам рівня працівників і 
шЕя : -.-:ть принцип “роби своїх працівників сам”, здійсню- 
■ г їзулрішньофірмове навчання з тим, щоби працівники 
рв=" зали нові знання, навики, ролі і моделі поведінки. 
1̂  умовою ефективності цих заходів і одержання
ДДа -згінних результатів є сувора відповідність кадрової 
■вл— с-с: новим напрямам розвитку корпорації. Найсучасніші 
V  :: навчання і найдосконаліші програми будуть безре- 
шел - - зпеми, якщо організація робочого місця і виробничого 
дзі _ -: '  удуть застарілими.

Результативність навчання залежить також і від якості 
■■тл-в ввід: самого навчального процесу. Якщо навчання 
■И-—:зне і прийнятне за формою, воно сприяє підвищенню 

-  -  -яттіТ працівників. У такому разі персонал повніше 
шев ->: нові знання і активніше застосовує їх на практиці.

с нутрішньофірмове навчання, крім безпосереднього 
щ  ту а показники виробітку, якості продукції і прибутку, 
ЯГт-ї ле й такі переваги:

• відбувається еволюційний, а не революційний вплив 
на людей, знижується їх психологічний опір ново
введенням;

• зміни від навчання повільні і конкуренти не здога
дуються про можливі зміни позицій фірми на ринку;

• витрати на навчання порівняно низькі.
Сучасний стан економіки України, а переважно 

*їсо; —озорість” керівників підприємств призвели до того, 
де внутрішньовиробниче навчання зведено нанівець. На 
Клч,—:сті підприємств, наприклад, Львова (“Електрон” , 
‘ .І ІРТА”, “ЛАЗ” тощо) навчальні центри (навчальні ком- 
взз.ти) припинили своє існування. А даремно!

Необхідно, однак, відзначити, що повільність пере- 
— :ень не завжди є прийнятною, в окремих випадках
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потрібні рішучі і кардинальні зміни, прорив в тому чж 
іншому напрямі. Тому як варіант “купівля”, так і варіан- 
“зроби сам” мають право на існування і використовуються і 
різних ситуаціях і комбінаціях.

Аналіз методів навчання. В американських шкодал 
бізнесу застосовують найрізноманітніші методи навчання: 
серед них як традиційні (лекції, семінари, дискусії), тая : 
інші, до яких можна зараховувати метод аналізу госпо
дарських ситуацій; метод виконання ролей; господарські, і г 
ділової гри; метод інциденту; заняття із “тренувань- 
чутливості”. Оскільки перші три застосовуються і в нас, алч 
дещо відрізняються за змістом, а четвертий і п’ятий — 
поширені в Україні, розглянемо коротко їх зміст.

Метод аналізу господарських ситуацій був розроб
лений у Гарвардській школі бізнесу. Деяка ситуація скла
дається внаслідок певних подій, які відбуваються на ока-- 
мому підприємстві або у фірмі. Відомості про ці події пса - 
домляють слухачам для постановки і вирішення проблем: 
Як і в реальній ситуації, ці дані можуть бути неповними : 
речі, залежно від ситуації, яку розглядають, виклала - 
вирішує, яких даних має бракувати, щоби слухач “д ію ть  ’  
до них сам)9.

Слухач під час самостійної роботи над ситуаціє - 
повинен класифікувати кожен факт, який стосується органі
зації компанії (мають на увазі її структуру), діяльносл 
підрозділів, наслідків рішень, які приймають. На підставі 
такої класифікації виявляють основні і другорядні пробле:: 
Після цього кожен слухач розробляє кілька альтернативи: п  
напрямів дій і розглядає можливі позитивні і негативні л 
наслідки. Нарешті, розробляють найкращий, на думку слу
хача, варіант рішення (аналізує і оцінює рішення виклала-

Метод виконання ролей  застосовують, розглядь:-: 
питання, які передбачають міжособисті стосунки. Двоє аг : 
троє людей беруть на себе ролі учасників якої-неб л  
ситуації, наприклад, начальника відділу, працівників і лн л 
ни, яка наймається на роботу; працівник, який має прете в:

9 Пояснення в дужках тут і далі наші.
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- -: зництва, і керівник; агент з продажу і потенційний 
-ггзач тощо. Задають вихідні дані (до речі, вони також 

бути неповними, на розгляд викладача, до потреби в 
повинен “дійти” слухач); вони повинні “вжитися” в 

вирішити проблему, яка поставлена перед ними, 
і-чня ролей відбувається перед аудиторією, яка згодом 

: ;  ює поведінку кожного учасника.
Господарські ігри -  це імітація реальної господарської 

:сті групами осіб, які уособлюють окремі підрозділи 
або компанії-конкуренти. Проведення господар- 

або ділових ігор майже не відрізняється від тих, що 
т-гні і доволі детально висвітлені в літературі (див., 

лад, [5]), тому докладніше ми їх не розглядатимемо. 
ІГетод інциденту виник на основі методу аналізу 

рських ситуацій і був розроблений у Массачусет- 
технологічному інституті. На аудиторних заняттях

шач в декількох словах інформує слухачів про який- 
1= зішадок (інцидент), який стався на підприємстві, 

ілад, вихід з ладу якого-небудь важливого агрегату, 
ніяких фактів слухачам не повідомляють. Повною 

а с  т хащею про випадок володіє тільки викладач. Слухачі 
Ш ;  задавати йому питання для одержання даних, котрі, 
ш  з: ни зважають, потрібні для прийняття рішення щодо 

випадку. Після отримання відповідей на запитання 
■г ш я самостійно або у групах обговорюють проблему і 

чують свої варіанти рішень, які обговорюють потім 
гнзно. Підсумок робить викладач (порівняйте із 

хове активного навчання “Ігрова ситуація” , який 
: ' Тзновано у п. 3.3).

Пезний інтерес становлять методи підвищення ква-
і і л і  працівників, прийняті в Швеції [41] і Японії [22].

Ш веція Внутрішньофірмові програми скеровані пере- 
2 : на те, щоби стимулювати і здійснювати безперервну 

яка покликана постійно тримати персонал в курсі 
досягнень в галузі техніки (метод безперервної 

.41. Вони ґрунтуються на комбінації: 1) підготовки під
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час роботи; 2 ) методу чергування робіт; 3) семінарів і коез--  
ренцій.

1) Підготовка під час роботи має два підходи: пч: 
ший -  інженери залучаються до нових знань і метсха 
роботи, виконуючи складніші завдання, другий -  включе:-:- - 
молодих працівників як спостерігачів або учнів в гр; .~ 7  

зайняту вирішенням певної проблеми.
2) Метод чергування робіт є спорідненим до методу з -  

тації працівників, про який вже йшлося, тому докладу -  - 
зупинятися на ньому ми не будемо.

3) Семінари і конференції проводяться всере—: 
компанії її власними силами, причому все поширеніїг:: ж 
стають міжпідрозділові семінари. На цих семінарах р 
підрозділи подають останні результати своєї роботи інж— 
нерам, запрошеним з інших підрозділів, які потім одержу- 
можливість прокоментувати і обговорити запропок 
рішення.

Мета другого методу безперервної освіти — під то- : 
працівників до виконання обов’язків, які потребують в:-—■  
кваліфікації і для розширення їх знань і досвіду у нових з\ 
них галузях діяльності (метод Б). Упродовж вже значні—і 
часу у швецькій промисловості надається перевага зале 
цьому методу.

Нижче перераховані якості, якими, на думку лііт: ш 
бізнесу, повинні відповідати працівники, які підвищу* 
свою кваліфікацію за методом Б.

1 . Здатність формулювати цілі і добиватися з: 
здійснення.

2 . Здатність відбирати і правильно оцінювати з 
мацію, яка надходить зі складного, хаотичного зовніпл-л -  
світу, який постійно змінюється.

3. Здатність систематизувати і використовував 
інформацію для управління організацією.

4. Здатність передбачати, планувати, здійсн:-: з± 
контроль.

5. Здатність працювати з іншими людьми і кез уз* т
ними.
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ззречно, цих цілей неможливо досягти тільки ске- 
гтрацівників на зовнішні курси і семінари. Від 

потрібна серйозна і систематична робота із пла- 
підвищення кваліфікації працівників. Зовнішні 

■ оновлять велику цінність лише як складова таких

Навчання працівників здійснюється переважно 
повсякденної діяльності. Вживають також різні 
скеровані на підвищення ефективності програм

' -Ттрше, здійснюється неперервне навчання техніч- 
липням, які необхідні для подальшого впровадження 
егз новацій.
': -пруте, постійно ведеться робота, скерована на те, 
: знайомити тих, хто проходить підготовку, з тим 

технічних знань, який вже накопичений всередині

ттізяик кожного підрозділу фірми відповідає за удос- 
ня програм підготовки і за впровадження їх у життя, 

п поповнення до підготовки в ході роботи здійсню- 
нлзка інших програм з навчання працівників, які 
пспілити на п’ять великих категорій.

Програми підвищення рівня технічних знань, які 
з відповідно до потреб кожного підрозділу і ство- 

- з таким розрахунком, щоби у технічних спеціалістів 
з : - стимул до самопідготовки. їм прищеплюється 

зпення необхідності постійно підвищувати свій про- 
гт т: рівень та виробляється інтерес до певних програм, 
-енні яких вони потім добровільно беруть участь.

Відрядження працівників в університети і акаде- 
н тгитути. Для стимулювання співпраці між промис- 

: академічними колами в Японії була розроблена 
відповідно до якої інженери і дослідники, які пра- 
промисловості, одержують можливість підвищувати 

лну освіту в університетах і академічних інститутах, 
нери і дослідники впродовж певного часу, який не 

є року, відвідують ті чи інші вищі курси.
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3. Участь у професійних товариствах. Більшість інз 
нерів і дослідників, які працюють у японських фірми, 
членами професійних товариств, які відповідають прскгдз  ̂
їх роботи. Більшість фірм заохочують своїх співробітника 
участі у діяльності таких товариств, яка є надзвичьд 
дійовим засобом підготовки технічних працівників.

4. Семінари всередині компаній. Час від часу ко 
організують семінари, на яких спеціалісти доповідають 
результати своїх робіт.

5. На цих семінарах можуть виголошуватись до: 
про дослідницькі роботи або повідомлення про розробок 
нових видів продукції, в якому брав участь сам доповіді'-.

6 . Семінари поза компанією. Японськими компакі 
заохочується участь технічного працівників у семінарах 
організують академічні інститути, професійні товариства 
інші організації, тому що на таких зустрічах відбува 
корисний обмін думками, а технічний персонал знайо: 
з найновішими досягненнями у відповідних галузях я 
вони не становлять комерційної таємниці).

Компаніям необхідно виробити політику, яка пк 
бачає низку скоординованих заходів, спрямованих кь 
щоби система управління забезпечувала підвищення є 
фікації технічних працівників. Дозволу відвідувати легші 
університетах і підготовки навчальних програм ще нед: — 
ньо. Всі ці заходи необхідно об’єднувати і координщк 
зважаючи на те, що саме інженери відіграють роль : 
шійної сили” підприємства. Тільки у такому разі тад 
людей, які входять у технічний персонал10, одержать п: 
розвиток.

На основі здійсненого вивчення і аналізу зарубь- 
досвіду можна визначити основні напрями удоскок 
системи підготовки та перепідготовки працівників в Укдь

10 Під “технічним персоналом” розуміють групу людеі. які 
володіють спеціальними знаннями і можуть виконувати роб^яс а 
розвитку нової техніки або керувати іншими людьми, які згЛьлеІ 
такою роботою.
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іедовсім треба відокремити необхідність організації 
безперервної підготовки працівників. Головна мета 

: т: зної освіти в Україні -  не тільки компенсувати 
з недопрацювання первинних ланок освіти, приш- 

професійну адаптацію робітників і спеціалістів до 
гчо-технічних потреб, що постійно змінюються, а й 

ти всебічно, гармонійно розвинену особу незалежно 
спочатку здобутої професії або спеціальності, 

існування системи безперервної освіти передбачає 
єзання двох основних завдань об’єктивного і суб’єк- 

порядку. Це, по-перше, створення реальних умов, 
методів і методик для постійного виявлення роз- 

та реалізації індивідуальних здібностей особи, інтег- 
і : _х інститутів, які мають вплив на особу; по-друге, 

безперервної освіти передбачає вироблення у 
-: члена суспільства сталої потреби у постійному 
еідєнні культурного рівня, професійних і особистих

Т фінансуванні системи підготовки та перепідготовки 
■риллнзжів необхідно ширше використовувати різноманітні 
іриезела. держбюджет, кошти підприємств, комерційних та 
щт зих організацій, інші надходження.

Існовою вдосконалення та розвитку вищої школи 
иивддлі стати поглиблення інтеграції вищої освіти, науки і 
а г  : -і питва. Підвищенню гнучкості вищої освіти покликана 
і—  =—■- диференціація навчання майбутніх спеціалістів, 
« с  н дуалізація навчання, широке впровадження сучасної 
рВкг *: Тгрної техніки.

Гнильним є створення на великих підприємствах шкіл 
ваз-гн Сьогодні вже існують подібні форми навчання. 
1 _  ; - т з кожному з періодичних видань можна знайти 
асд  лення на навчання. Але у багатьох з них організацію 
■ВЕ ьдня знань справедливо критикують.

ічезидно, час переходити до відбору і трансформації
•" з: зразків навчального процесу у вітчизняні навчальні 

—  галузеві та регіональні центри підготовки праців-
—п— ̂ . з таких центрах адаптувати досвід зарубіжний і,
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головне, -  вітчизняний. Необхідно встановлювати і 
зв’язки.

Велика увага повинна бути приділена вдоскональ 
системи підвищення кваліфікації працівників. Вона поз 
оперативно реагувати на запити конкретних підпри 
Такі вимоги до системи підвищення кваліфікації зумов." 
необхідність зміни методів навчання, істотного вдос 
лення якості підготовки спеціалістів.

З методів професійного навчання можна рекомещг- 
насамперед засоби активного навчання (див. п. 3.3), а т 
оцінку якості підготовки і перепідготовки працівників : 
Інші форми і методи професійного навчання із зарубіг- 
досвіду висвітлені у п. 2 .2 .

І, нарешті, кожна людина, і безробітна, яка 
влаштуватися на роботу (саме це є однією з ознак 
робітного), і працівник, який чекає підвищення в посз.-.- 
працівник, який хоче утриматись на посаді, повинні 
домити, що головною умовою цього є постійне і безпєт- 
професійне навчання.

Отже, удосконалення системи підготовки та 
підготовки працівників в Україні і нарощування освіті 
інтелектуального потенціалу країни на його основі пс - 
розглядатися як один з ключових напрямів стратегії : 
лення суспільства.

2.3. Аналіз управління підготовкою та пере 
товкою працівників для промислових підприємств У
(зокрема Львівського регіону).

Аналіз управління професійною освітою (пілг 
кою і перепідготовкою) працівників в Україні. Між 
ний центр перспективних досліджень (International 
for policy studies -  ICPS) уперше в 1998 p. виконав в У 
“Дослідження ділової активності підприємств”, резу.тз 
якого були опубліковані у “Бізнес-огляді” [7], і деяк: : 
результатів, які надані тут, стосуються теми цього на 
ного посібника. (Вибірка охоплювала 300 підприємств
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5 Україні сьогодні існують різні підприємства: як ті, 
гл стосувалися до умов перехідної (до ринкових умов 

вання) економіки і більш-менш успішно здійсню- 
:з-:ю діяльність, так і підприємства, що взагалі не 

існувати за умов ринкової економіки (свідченням 
-з закриття багатьох підприємств різних форм влас- 
-ярез банкрутство або з інших причин, але, до речі, 

; з країнах з розвинутою ринковою економікою таких 
змств порівняно не менше, якщо не більше).
::: підприємства вибірки поділені у дослідженні на 
з і” та “неуспішні”, критерієм поділу є динаміка їхньої

- с.тьності (фінансових результатів роботи). Цей поділ 
: : озлений для вивчення стратегічної поведінки, які вони 
: ззтовують для пристосування до нових умов11. Цікаво

за-лгіи, що стратегії поведінки підприємств не залежать 
•л області, в якій вони розташовані, ні від галузі 

ловості, ні навіть від форм власності (наприклад, 
л: наявності програм ППП тактика, а отже, і стратегія на 

лззжче майбутнє одна — згортання, а точніше, ліквідація 
час ППП).

3-і  даними ЮРБ, у 1998 р. до групи “успішних” зара- 
лз 18,5 % підприємств (тобто рентабельність покра- 

гагь незалежно від прибутковості), до групи “неуспіш-
-  51.2 % (рентабельність погіршилася також незалежно 
т згоутковості).
В-:: подальші результативні дані подані за індексами, 

званими за методом ЮР, а саме: кожна позитивна 
зздь як + 1 , кожна негативна як — 1 та кожна відповідь, 
зе означає змін -  як 0. Тому, якщо 50 керівників 
з-з'яь покращання ситуації, 2 0  -  її погіршення та ЗО не 
чають змін, то індекс змін буде дорівнювати 0,30. Це 

— ггь, що більшість керівників очікує покращання 
і  11

11 До однієї із стратегій поведінки належать і наявність 
а  та управління системою професійної освіти працівників.
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Оскільки результати досліджень ІСРБ не розподлічг 
між чотирма областями (зокрема і Львівською), а псшг 
середні дані, їх екстрапольовано на Львівську обласш. 
допускаючи невелику помилку відхилення від середньо: 
значення.

Оскільки участь у програмах ППП є пря>г:ж 
наслідком зайнятості, тут наведені результати досліди-: т-і 
ЮРБ з цього питання за 1998 рік.

Зайнятість

1) На 1 з 3 підприємств зменшилась кількість пращ
ників. Рівень зайнятості в промисловому секторі продовж--  
вав зменшуватись (індекс змін становить — 0,26), 31 
респондентів повідомили про зменшення зайнятих на Інн_і 
підприємствах в 1998 р. Ця тенденція спостерігалася на і : 
підприємствах незалежно від розміру, форми власник, 
галузі промисловості та місця розташування.

2) 42 % великих підприємств скаржились на завиш - 
кількість працівників. Індекси зміни кількості працівники ті 
підприємствах різних розмірів майже не відрізнялися 
(відповідно на підприємствах до 1 0 0  чол. — 0 ,2 1 , від 101 ззі 
500 чол. — 0,23 та від 500 до 1000 — 0,24). Виділялись із ш:-* 
найбільші підприємства (кількість працівників більша ш 
1 0 0 0 ), на кожному другому з яких відбулося скороченая 
працівників (індекс змін — 0,5). Великі підприємства часзші  
за інших оцінювали кількість зайнятих як завелику В 
наступному році очікувалося продовження скороченая 
зайнятості, особливо на великих підприємствах (25,0 ~ ьа 
підприємствах, де більше за 1 0 0 0  працівників, проти 8 . 1  ~ ш  
підприємствах з кількістю працівників від 100 до 500 чол .

3) 20,5 % всіх респондентів вважали, що кіль -  
зайнятих зависока. Водночас зі скороченням працівниці 
продовжувало існувати проблема прихованого безрі' — 
Підприємства все ще тримали достатньо велику кіль.-: — 
людей у вимушених відпустках, не звільняючи їх та г-г 
ваючись, очевидно, що ситуація покращиться. Хоч вози
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ятии респондент вважав, що кількість людей, 
на його підприємстві, занадто висока.

70,4 % підприємств мали працівників у вимушених 
Кількість людей у вимушених відпустках збіль- 

28,2 % опитаних повідомили про її збільшення, 
-  про незмінність і лише 8 , 0  % -  про зменшення 

:г_ працівників у вимушених відпустках. Ця тенденція 
т слалася на підприємствах всіх розмірів, форм 
ассті та в усіх областях. І хоч в наступному році, на 

респондентів, кількість людей у вимушених від- 
мала зменшитися, це не свідчило про покращання 

:ї із зайнятістю. За даними швидкісного дослідження 
■ж —  смств за 1997 рік, коливання кількості людей у 
■ и  ии відпустках залежало від кількості замовлень на 
іщі _ Гі місяць: збільшується кількість замовлень, змен- 
■щ— л кількість працівників у вимушених відпустках, і 

: • І Хоча, можливо, очікуване зменшення кількості 
■иьлззпсів у вимушених відпусках було реакцією на зміни 
до Закону України “Про зайнятість” , і підприємства могли 

скоротити цих людей через здешевлення для під- 
процедури звільнення працівників.

Такі дані стали підставою для планування програм 
у всякому разі для підприємств названих чотирьох 

:СТей, зокрема і для Львівської.
?  і.звиток працівників є найважливішою умовою успіш- 
р ункціонування будь-якої організації. Це є особливо 

—: їзєдливим у сучасних умовах, коли науково-технічний 
□ значно пришвидшує застарівання професійних знань 
• ; з:з. Інженер, який закінчив вищий навчальний заклад 

- :  -лині XIX століття, міг не турбуватися про підвищення 
-  -  к-яції до кінця своєї трудової діяльності — інститут- 

. с::: багажа було цілком достатньо; знання інженерів 
щтку початку XX століття застарівали через ЗО років;

інженери повинні перенавчатися щонайменше кожне 
і— сліття, а залежно від темпів НТП в деяких галузях і 
глле радіоелектроніка, комп’ютерна техніка і технологія). 
~ п йдеться про докорінні зміни у формах господа
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рювання (наприклад, ринкові, як у нас в Україні), то нет; 
і доволі тривало.

Дедалі більше значення професійного навчання 
організацій і значне розширення попиту в ньому за 
тридцять років призвели до того, що провідні компанії 
Заході перебрали на себе оновлення кваліфікації 
співробітників. Організація професійного навчання 
однією з основних функцій менеджменту персоналу, £ 
бюджет -  найбільшою після заробітної плати статею в;: 
багатьох компаній. Такі американські фірми, як “Ай-Б,- 
“Моторола” , “Дженерал Моторз”, американські Збройк: 
щорічно витрачають мільярди доларів на профес: 
розвиток і навчання своїх співробітників і навіть ствсі 
для цього власні університети та інститути [62]. Про У:-:; * 
цього, на жаль, сказати не можна. Більше того, на вел 
підприємствах, які мали свої навчальні центри (наприклії 
Львові “Електрон” , “ЛОРТА”, “ЛАЗ”), ці центри, як 
згадувалось, перестали існувати. Винятком є хіба що Зеї 
сили, та і то вимушено і далеко не на потрібну “потуж:- —

Розвиток працівників, про який йшлося 
передбачає серед іншого (планування кар’єри, форму] 
підготовку резерву працівників, про що йтиметься 
підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Підвищення кваліфікації і перепідготовка ~ 
поглиблення, розширення, доповнення придбаної раніш 
ліфікації, причому підвищення кваліфікації — це ос= 
захід із удосконалення професії, а перепідготовка -  
із освоєння нових (суміжних) професій і навиків. У 
разі щодо розвитку працівників за рахунок внугі 
джерел, як це роблять в інших країнах, в Україні п ::і 
“затишшя”.

Професійний розвиток -  це підготовка співроє 
до виконання нових виробничих функцій, зайняття 
посад, вирішення нових завдань. Провідні оргая 
наприклад, США витрачають на професійний розвито:-: 
ні кошти -  від 2  до 1 0  % фонду оплати праці, що для 
компанії, як “Дженерал Моторз” , становить суму
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тлу є мільярд американських доларів на рік. Ці кошти 
вкладеннями організації у професійний розвиток 

:тпз робітників, від яких компанія чекає віддачі у 
~ тзшцення продуктивності їх праці. В Україні ці 

:: вкладення” набагато скромніші, але, як буде 
єн: далі на прикладі організацій Львова, вони здійс- 
в : тепер, незважаючи на скрутне економічне

п-тчовим моментом в управлінні професійним розвит
ій аддзників є визначення потреби організації в цій 
Власне кажучи, йдеться про вияв невідповідності між 

ями знаннями і навиками (компетенцією), якими 
в: подіти персонал організації для реалізації її цілей 

в майбутньому), і тими знаннями, якими він 
насправді. В Україні сьогодні така невідповідність 

реструктуризації економіки, зміни форм власності, 
± .нації просто кидається у вічі і тому необхідні 

_ алкі заходи для досягнення цієї відповідності на всіх 
управління та і всіх ланках народного господар- 
5 'д робітника на робочому місці до керівника будь- 
зня. Визначення потреб у професійному розвитку 

співробітника (а саме так може стояти питання) 
спільних зусиль відділу професійного розвитку 

і цділів сьогодні на підприємствах України, наскільки 
: мо з аналізу, немає) самого співробітника і його 
є Кожна зі сторін привносить своє бачення цього 
яке визначається її становищем в організації і 

професійному розвитку (рис. 2 .1 ). 
ія адекватного визначення потреб професійного 
у кожна зі сторін, яка бере участь у цьому процесі, 

розуміти, під впливом яких чинників складаються 
організації у професійному розвитку своїх праців- 

ахими чинниками для України сьогодні є: 
динаміка зовнішнього середовища (споживачі, конку
ренти, постачальники, держава в особі законодавчої 
та виконавчої влади);
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• науково-технічний прогрес, який викликає 
нової продукції, послуг і методів виробництва:

• зміна форм власності і як результат створення з 
організаційних структур;

• освоєння нових видів діяльності (менеджмент : 
напрямів, зокрема маркетинг тощо);

• різні економічні, соціальні, біологічні та демог 
чинники, перелік яких наведено у п. 3.2.

Рис. 2.1. Визначення потреб професійного розвитку

Важливішим засобом професійного розвитку 
ників є професійне навчання -  безпосередня передача 
професійних знань і навиків співробітникам оргаї 
Формально професійний розвиток ширший, ніж простеє 
навчання і часто містить в собі останнє, однак в реале 
житті відмінність між ними може бути суто умовнск 
настільки важливою, оскільки і те, і інше служить 
меті -  підготовці працівників організації до успішногс 
нання завдань, які стоять перед ними. Іноді стверд:-“  
що професійне навчання орієнтується передовсім на дд 
сьогодення, а професійний розвиток -  на майбутні д : — 
Треба погодитись саме з таким твердженням для Ущз 
сьогодні, хоча і з пришвидшенням змін у зовнішньому
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. в самих організаціях ця відмінність стає все
*ло.
сучасних організаціях України професійне нав- 

-  це комплексний процес, який має (а в деяких 
ццях, як свідчить аналіз, і охоплює) декілька етапів І

Рис. 2.2. Схема процесу професійного навчання

І сздльки управління професійною освітою працівників 
j-ц аналізують, крім власного досвіду, на підставі 

гурних джерел, то для аналізу професійного і еко- 
-: навчання управлінських працівників (а саме вони 
ть сьогодні долю економіки України) скористаємося 

*  -,-ти ми поглядами і зауваженнями). У районах (місті) 
чне і методичне керівництво професійним та еко- 
навчанням здійснюють відповідні органи управ- 

їзидєнтських представництв, виконкомів обласних 
Рад народних депутатів, відділи освіти, бюро з 

=пггування,. районні комітети профспілок (рис. 2.3).
~г :фесійне та економічне навчання працівників на 

зстві (в об’єднанні) здійснюється Радою з такого 
нл. яка створюється наказом керівника підприємства
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за погодженням з Радою трудового колективу (йде—: - 
державні або іноді колективні підприємства, яких в У 
сьогодні переважна більшість і на яких система ГИ 
остаточно занедбана (або як має бути)) -  рис. 2.4.

Представництво
президента

(координаційна
робота)

Планова Відділ Бюро з
КОМІСІЯ освіти праце-
відділ влаш-

тування

Підприємства,
організації,

господарства
Навчальні заклади

Методичний кабінет 
з виробничо- 
економічного 

навчання

Районна рада 
з професійного 
та економічного 

навчання

' Г
Секції

координації 
і роботи з 

головами рад 
підприємств, 
організацій 

і господарств

Т
планування

та
організація
навчання

Районні ком 
профсіг_-

Товарис 
“Просвіта', 

економістів У 
НТТ та 

громадські і

Засоби і 
інформ

організації 
навчально- 

методичного 
та інформа
ційного за
безпечення

роботи з 
викладачами 

та органі
заторами 
навчання

уваг

__________1__________
Ради з професійного 

та економічного навчання 
підприємств, організацій 

і господарств

Рис. 2.3. Схема управління системою професійне:: 
та економічного навчання на рівні району ( м і с т і



гя підготовкою та перепідготовкою персоналу... 97

Т
Адміністрація Рада трудового колективу

т  а -

Рада з професій
ного та еконо

мічного навчання 
працівників

Секції Ради

Профспілковий
комітет

Довідково-
інформаційний центр

Методичний кабінет 
__| з виробничо-еконо

мічного навчання

роботи з 
викладачами 
та організа

торами

навчально- 
методичного 

та інфор
маційного

т

узагальнення 
та реалізації 
пропозицій 

слухачів

Різні форми і види 
професійного та економічного 

навчання працівників

.ієна управління системою професійного та економічного 
навчання працівників на підприємстві

гдладу ради входять господарські керівники, спе- 
дредставники профспілкової і громадських орга- 

: іди трудового колективу, досвідчені викладачі. 
: іду керівник підприємства або його заступник, 

■днуоть навчання працівників на підставі методич- 
ендацій, розроблених міністерствами і відомствами. 

Ивдемі схеми визначення основних цілей навчання, 
підходу до оновлення його змісту, обліку,

-і реалізації пропозицій слухачів шкіл, що можуть 
дід час навчання, управління системою професій- 

— економічного навчання в територіальному і галузе- 
■::: - зах, структура підбору і навчання працівників, 

Б ->д дгь, методи оцінки та модель навчання працівників 
ц>--д на рис. 2.5.
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Органічне поєднання 
професійного та 

економічного навчання
Конкретна У профе-
економіка, сійному
що вив- навчанні
чається, вивчається
орієнтується конкретна
на професію економіка
або на вироб-
функцію ництва

Посилення практичної 
спрямованості

Наближення 
практичних 
занять до 
конкретних 
справ
виробництва

Збільшення
частки
практичних
занять у
загальних
обсягах
навчального
плану

Внесень? 
у навчати- 
програю 

актуальна:: 
питань Н~71 

екологія. Зїт*  
управлюсь*

’ '
Оновлення змісту професійного та економічного

Рис. 2.5. Схема комплексного підходу до оновлення змісту наз^л 
в професійній та економічній освіті

Управління підготовкою та перепідготовкою 
цівників на підприємствах Львівщини. Для висв:т~ 
цього питання проаналізуємо, наприклад, стан ринку 
Львівщини за 1998 рік [53].

Незважаючи на труднощі з працевлаштування:-: 
мадян, Львівським обласним центром зайнятості було - 
зовано діяльність у напрямі професійного навчання, пе: 
чання та підвищення кваліфікації клієнтів для підв; 
їх конкурентоспроможності на ринку праці. Упродовж 
року профнавчання проходила 3961 особа, а частка 
лених професійним навчанням зросла з 1,1 % (1997 р  
3,27 % (1998 рік) -  див. табл. 2.2.

Симптоматичним є не відсоткове зростання 
людей, що проходили професійне навчання, хоча зр:-:—г 
втричі (1997 р. -  1,1 %, 1998 р. -  3,3 %) також вража-: а 
абсолютна кількість (926 чол. у 1997 р. і 3961 чол. у 17- 
не кажучи вже про майже 428 %, бо це ті, що 
вчитися, по-перше; матеріальне забезпечення (прим_ 
їх “начинка” тощо), по-друге; викладачі, по-третє.

Крім того, упродовж 1998 року в районах та 
області для розширення сфери самозайнятості і підв- 
конкурентоспроможності громадян на ринку праці пе=.
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гт 'ласті проводилися дні профорієнтації молоді, 
їдя безробітних, “круглі столи” для незайнятих 
о з представниками органів влади та освіти тощо.

~ ї г л 2.2 наведені відомості про вивільнення праців- 
: днем кваліфікації впродовж 1998 р., який найха- 
исй для відображення тенденцій, які простежува- 

: сванці XX ст.

Таблиця 2.2
еня  працівників за рівнем кваліфікації упродовж 

1998 року

•ж -жг̂ -з.
Код
ряд

ка

Разом
перед
бача
ється

вивіль
нити
осіб

Фак
тично

вивіль
нено,

усього
осіб

3 гр. 2
Із загальної 

чисельності (гр.2) 
особи, які займали:

ЖІН
КИ,
осіб

МО
ЛОДЬ 
У ВІЦІ 
до 28 
років, 
осіб

робіт
ничі

місця

поса
ди

служ
бов-
ців

МІСЦЯ,
які

потре
бують
спеціа
льної
підго
товки

2 3 4 5 6 7 8 9

И,, - Гр>
01 32019 14434 8469 1502 8138 4446 1850

02 314 229 167 53 173 41 15

03 15684 7368 4183 582 4308 2024 1036
04 16021 6837 4119 867 3657 2381 799

ІЩЧ'ТТ І~7Ь 05 - - - - - - -

■ в  ж. 06 - - - - - - -
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Продовження та: :
1 2 3 4 5 6 7 8

за галузями
економіки

• промисло
вість

07 10695 5558 3275 442 3597 1417

• сільське 
господарство 08 5000 1792 858 198 1014 341 •сг

• лісове 
господарство 09 136 63 8 3 40 17 §

• транспорт 
і зв’язок 10 3181 733 284 52 483 00 о 1*1

• будів
ництво 11 1097 671 261 43 366 232 -т

• торгівля 
і громадське 
харчування

12 2296 1596 1223 180 957 347 ж

• матеріаль
но-технічне 
постачання, 
збут та 
заготівля

13 259 184 93 10 73 73 я

• інформа
ційно-обчис
лювальне 
обслугову
вання

14 54 35 29 3 26 6 3

• ІНШІ види 
діяльності 
сфери 
матеріаль
ного вироб
ництва

15 836 309 182 41 159 116 Зі

• житлово- 
комунальне 
господарство

16 439 210 95 23 116 33 £.

• невиробни
чі види по
бутового об
слуговування 
населення

17 409 279 187 34 170 86 а
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Закінчення табл. 2.2

2 3 4 5 6 7 8 9

■ B S  £-

ЯВ -ДЕТд-ТУЧЄ

18 978 364 286 45 133 157 74

19 1073 493 415 94 107 334 52

ЯЩ\\ - , " с  І 20 149 85 69 4 35 42 8

«яг - -  г  -
21 675 346 193 21 80 244 22

ШШВЕ5.

F » "  «дії’ за-
22 293 173 146 35 36 129 8

л ер -
Виивігч та
ЬкН„гТ5ТСЬК0

я к е  та 
іщгяїг тгьзаос

23 2119 525 319 96 120 380 25

24 2330 1018 546 178 626 312 80

Чисельність незайнятого населення (практично безро- 
;ліродовж 1992-1998 років увесь час зростала, в той 
потреба підприємств, установ та організацій і в 

гному, і у відносному (%) відношенні зменшувалась, 
•точи 1998 р. Або це випадково, або симптоматично — 
еє покаже. Будемо сподіватись, що це — симптома- 
тоді переломний момент настав. Але чисельність осіб 

- - вакантне робоче місце зростало, і це є причиною, яка 
а до навчання (перенавчання), тобто до участі у 

*ах ППП, тим більше, що, за даними табл. 2.3 най-
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більша кількість громадян (на два порядки вшиє 
незайняті, а отже, претендують на робочі місця -  це зет 
у віці 18-27 років (для Львівської обл. -  32,1 %, для 
ва — 24,7 %), тобто тих, кому насамперед необхідно в-п 
не кажучи вже про кримінальну загрозу суспільству, тт 
теж не можна забувати.

Найбільша частка незайнятих громадян у 1998 р 
падала на тих, хто одержав вищу освіту (повну і ба 
30,9 + 26,8 = 57,7 %. Невипадково саме цей прошаро:- 
важно молодих людей одержував другу вищу (“*05 
освіту, оскільки багато традиційних професій (до рея _ 
потрібних цивілізованому суспільству) стали, за зт 
респондентів, які одержували другу вищу освіту, “не 
ними Україні” (див. п. 2.1).

Економічне становище області через неплатосітт 
ність підприємств, відсутність ринків збуту і зме™ 
обсягів виробництва упродовж 1998 р. залишалося 
скрутним. Чимраз ускладнювало ситуацію на ринку 
Львівщини зростання прихованого і фіксованого безр

Упродовж 1998 року переважну частку прст 
робочої сили на ринку праці Львівщини становили 
ники, вивільнені з підприємств, установ та оргя 
Однак з початку року спостерігалося сповільнення 
вивільнення.

Разом з тим, кількість безробітних Львівщина 
році збільшилася і за рахунок громадян, звільне-т:: 
власним бажанням. Тривало збільшення обсягів жт 
безробіття, залишалася нагальною проблема зайя- 
молоді.

Найуразливішими серед молодих відвідувачів 3 5  

зайнятості були випускники професійно-технічних те 
навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Моя: 
сектор безробітних області поповнювали також 
демобілізовані зі строкової військової служби.

Попри невпинне збільшення чисельності НЄ' 
громадян на Львівщині кількість вільних робочі се 
(вакантних посад) залишалася незначною і мала те- 
до зменшення.
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наслідок -  зменшення потреби у робочій силі у 
збільшення тривалості періоду безробіття, що 
ть до втрати професійних навичок та деградації 
тили. Так, станом на 31.12.99 року питома вага 

ілого безробіття (понад 12 міс. на людину) у 
- тановила близько 40 %. Становище було скрутне, 

" вг ДО всіх видів професійного навчання працівників, 
лдіть дійсність, невпинно зростав, про що можна 
вліновок за конкурсами на підготовку працівників у 

освіти всіх видів і рівнів (навіть на так звані 
яр ні” сьогодні професії), зростання кількості тих,

- —: пройти перепідготовку і підвищення каліфікації з 
причин.

Г ггуація з реалізацією програм ППП в Україні скла- 
що скорочується внутрішньовиробнича (внутріш

н і  ППП (з відомих причин), що дуже поширені на 
гзз. п. 2.2), але зростає зовніньовиробнича профе- 
ла здебільшого за рахунок комерційних структур, 
::-:ладі державних закладів освіти (платне навчання), 

із:му і позитивний аспект: оскільки навіть скрутне 
=че становище не зупиняє потягу до участі в 

ППП, значить, трудовий потенціал наших органі- 
“ остатиме. Це по-перше. А по-друге, платне нав- 

ссбливо за власний рахунок, стимулює серйозніше 
ш до навчання, а отже, до професіоналізації пра-

_  ж стосується джерел фінансування програм 
І з : і  освіти працівників, то сьогодні в Україні їх

зержава (державні і місцеві бюджети); 
підприємство, де працюють потенційні учасники
ППП;

І ;г інсори (здебільшого комерційні структури); 
різні доброчинні фонди (зокрема і іноземні); 
і ісровільні пожертвування (меценати); 

і власні кошти учасників програм ППП.
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Вибір доволі широкий, а якщо комбінувати ці дже> 
то він ще збільшується. Завдання організаторів і учас- 
програм ППП -  вміти знайти і використати ці джерела

Також скрутним було становище зі здійсн; 
програм професійної освіти працівників на окремих 
ємствах, а точніше, такої внутрішньозаводської освіті: 
тично немає. Все професійне навчання велося за рахуй • 
обласного центру зайнятості, або за рахунок спонсора 
за власний рахунок слухачів. Значна частина учас 
програм ППП були або безробітними (вчилися, щоб а- 
роботу), або такими, яким загрожує безробіття (навча:-: 
щоб не втратити роботу).

Але не треба впадати у розпач: система ППП 
(хай здебільшого зовнішньофірмова), більше того, г 
вається, і наслідки її невдовзі дадуть про себе знати.

І на закінчення цього параграфа потрібно зв-л. 
увагу ще на один аспект управління ППП, який в; 
ініціативи Міністерства освіти і науки України, але 
може дістати втілення і розвиток в будь-якій 
професійної освіти — від підготовки до піде; 
кваліфікації працівників і в будь-якій формі вл 
закладів освіти -  від державної до приватної.

Управління підготовкою та перепідготовкою 
цівників на підставі Державного компонента кал 
ційно-освітньої характеристики спеціаліста. Ін:: . 
ром і розробником форми Державного компонента був 
тут змісту і методів навчання Міністерства освіти : 
України і стосується він (Державний компонент) під:: 
спеціалістів з вищою освітою. Складають цей докуме -- 
кожної первинної посади, на якій може працювати спе 
після закінчення вищого навчального закладу.

Нами розроблено такий Державний компонент для 
“Менеджер з інвестиційної діяльності” (дат. далі), 
методичний підхід до складання і користування таюся 
ментом може бути використаний для будь-якої посад 
навчання за будь-якою системою і формою профт
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зс-л доцільно навести методичний підхід до управління 
ППП на підставі цього документа для названої

■зади з деякими прикладами.
першому розділі Державного компонента (ДК) міс- 

з  -_зза первинної посади (за професійною назвою і ко- 
пм зпрікаційних угруповань професій Державного кла- 
. : з і  угруповань і професій) і виробничих функцій12, 
= зч гН виконувати фахівець з цієї професії.
7 іх  скажімо, для посади менеджера з інвестиційної 

л.стс фірми одна з функцій (Пл) може бути визначена 
: З'ібка стратегії формування інвестиційних ресурсів 

їлл фірми)” -  код функції -  Ф.ОЗ (до речі, всі функції 
: зансі. Одна з функцій Ор: “Організація моніторингу 

: окремих інвестиційних програм і проектів” -  Ф.08 
: з сіх функціях.
7 с — ш розділ ДК містить перелік і зміст типових 
спільності, які розв’язує фахівець. Задачі поділяють 

— види: професійні (Пр), виробничо-соціальні (ВС), 
-побутові (СП). Задачі визначаються для кожного з 

з —я для кожної з функцій. Наприклад, для функції 
дна з професійних задач “Визначення можливості 

інвестиційних ресурсів за рахунок власних
- з (прибутку, амортизаційних відрахувань тощо)” — 

~вх для всіх функцій і усіх видів задач.
7 с злій розділ ДК -  система умінь по кожній задачі 

виду. Наприклад, для задачі ПР.07 зміст уміння -  
с ; з-за ти розподіл власних джерел (прибутку, амор-
-  ї-жт відрахувань тощо) між інвестиціями і іншими 
шшжи.-'
І-же, уміння стосовно задач всіх трьох видів, задачі 

функцій нарощуються як “снігова грудка”.

— Всі виробничі функції поділено за такими класичними 
ознаками: планування (Пл), організація (Ор), облік 

іллсіз (Ан), контроль (Кн), регулювання (Рг), мотивація (Мт).



106 Розділ 2

На підставі зазначених розділів ДК -  першого, дру. 
і третього підраховано кількість змістовних назв умінь 
зазначеної посади і їх вийшло ЗО: досліджувати, розрс 
оцінювати, організовувати, аналізувати, розраховувати 
ґрунтовувати, класифікувати і т. д. до ЗО.

Перелік функцій, завдань, умінь з кожної пс 
складають фахівці з певних професій і посад, і робити 
найкраще групі таких фахівців, але кожному окремо, 
на підставі порівняння результатів роботи кожного 
дають зведений перелік функцій, задач і умінь. Зрозу 
що цей перелік “відкритий” і з часом може і навіть пов 
поповнюватись.

На підставі таких ДК розробляють систему знань 
кожної посади, або, інакше кажучи, навчальні плани. Р :г - 
ця тільки почалася, але, як говорить китайська мудт ~ 
“дорогу подолає той, хто йде”. Тому однією з рекомеЕті_ 
нашого дослідження є розроблення і впровадження анал - 
таких ДК (поки вони будуть розроблені на рівні нормативе 
документів — якщо будуть) для системи професійної о:.ь- 
працівників, а саме їх підготовки і переважно перепідгот ьі 
і підвищення кваліфікації.

2.4. Оцінка управління і ефективності функп: 
вання систем підготовки та перепідготовки працівнхт
Оцінка управління системою підготовки і пер е— — 
товки працівників (зарубіжний і вітчизняний досвіт 
оцінці методів управління професійною освітою прать - 
організація (підприємство, фірма) передовсім повинна ух
ватись ефективністю їх впливу на конкретну групу псс зг 
навчається. Необхідно враховувати принципи навчання ь 
рослих людей. За [62], і ми поділяємо цю думку, п п  
принципів є чотири.

1. Актуальність. Те, про що говориться під час ьья 
чання, повинно стосуватися професійного або особи 
життя того, хто навчається.
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Участь. Той, хто навчається, повинен брати актив- 
~ -: ть у навчальному процесі і безпосередньо вико- 

і нові знання і навики вже під час навчання (див. 
7  параграфі 3.3).

Повторення. Воно допомагає новому закріпитися в 
перетворює придбані навики у звичку.
Зворотний зв ’язок Тим, хто навчається, треба 
надавати інформацію, наскільки вони просунулись 

Наявність такої інформації дає змогу їм скоригувати 
т націнку для досягнення вищих результатів. 
Найпоширенішою формою зворотного зв’язку є оцінки, 

е гтавляє викладач, однак необхідно бути гранично 
невідповідні очікуванням (і в бік заниження, і в бік 

е н я ) оцінки можуть вплинути демотиваційно на тих, 
-знається. Більше того, як свідчать дослідження, між 
аз: ма оцінками спостерігається не дуже тісний коре- 

; зз’язок (причини такого стану будуть розглянуті 
У зворотному зв’язку дорослі, та й не тільки 
панують не стільки абсолютну оцінку, скільки мож- 

= зробити пропозицію з удосконалення чогось, “бути

г - :зідчать дослідження, успіх програми професійного 
з на 80 % залежить від її підготовки і тільки на 20 % 

У - ання і здібностей тих, хто навчається. Але все ж 
: визначити здатність співробітника брати участь у 
йому курсі професійного навчання, тобто ступінь 

папотованості. Непрямими “індикаторами” цього є рі- 
зз.пг. професійний досвід, результати атестації. Доволі 
з ц-.ористовується і попереднє тестування кандидатів 

а :~ь у програмі професійного навчання. На жаль, як 
досвід, доволі поширеним в нашій дійсності (особ- 

дпл організації короткотермінових програм ППП -  
-НЄВИХ, місячних і навіть тримісячних) є комплекту- 
груп такого навчання слухачами різного рівня освіти. 

п-:ак, пам’ятати, що наявність в групі навіть одного
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недостатньо (або занадто) підготованого учасника 
значно знизити ефективність всієї програми.

Спеціалісти в галузі професійного навчання 
рубежем, так і вітчизняні, давно зрозуміли, що не 
єдиного універсального підходу до професійного нав-' 
кожен має певні переваги і недоліки. Тому бі,— 
сучасних програм професійного навчання являють 
поєднання різних прийомів подання навчального матеє 
лекцій, семінарів, різних засобів активного навчання 
(наші міркування і пропозиції щодо цього питання ви:; 
у п. З.З)13.

Дещо узагальненіший підхід, ніж розглянутий в: 
оцінки ефективності управління системою підготовні: 
підготовки працівників через оцінку ефективності В' 
тання трудових ресурсів наданий у вітчизняній лл-еу 
[58]. Ми подамо цей підхід (народне господарство -  ре 
галузь) у нашій інтерпретації (галузь -  підприємств 
застосуванні до об’єкта дослідження -  системи ППІІ

Критерії ефективності використання праці (в* 
тання трудових ресурсів — суб’єктів програм ППП 
об’єднати в групи (див. табл. 2.3). Узагальнення теоре 
розробок, які викладено у спеціальній літературі, х г  
них рекомендацій, а також практичного досвіду в: 
вання оцінювальних показників для визначення 
ності використання трудових ресурсів на різних : 
управління народним господарством дало змогу сф:з 
вати низку вимог до побудови системи показників для 
використання трудових ресурсів:

13 Оцінка управління і ефективності функціонуванлл 
ППП за наведеними вище чотирма принципами (акту 
участь тощо) є “якісною” і має (або може) бути за 
наших умовах саме як таке доповнення до “кількісної” 
дає змоги “виміряти” стан управління і ефективності ф 
вання систем ППП (’’кількісна” оцінка надана у цьому пар;-
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г.єнтацію на остаточні результати використання 
- :  удових ресурсів;
■ і5езпечення несуперечливої оцінки діяльності всіх 
ланок різного рівня -  регіону, галузі, виробничої 
дзіниці (підприємства, фірми);

: убезпечення вияву реальних резервів праці.
Таблиця 2.3

і: « и  критеріїв використання трудових ресурсів14

Визначення критерію

; : і  : : Г
г ресурсів —

Максимізація продуктивності суспільної 
праці;
Максимізація частки приросту 
національного доходу за рахунок росту 
продуктивності суспільної праці
Максимізація продуктивності суспільної 
праці у промисловості регіону.
Максимізація частки приросту обсягу 
продукції і послуг за рахунок росту 
продуктивності суспільної праці у 
поомисловості регіону

у

Максимізація продуктивності праці. 
Максимізація частки приросту чистої 
продукції за рахунок продуктивності праці. 
Скорочення частки затрат живої праці в 
обсязі чистої продукції.
Економія робочого часу

Л П П Ї 1  п «  М *  — ,  , /  и  Л *

оцінки використання трудових ресурсів (табл. 2.4) 
їх прийнятності.

їх можна розглядати (використовувати) і як критерії 
їЕ :сті систем підготовки і перепідготовки працівників.

- Під регіоном залежно від масштабу дослідження можна 
кілька областей (наприклад, західні області України), 

наприклад, Львівська), місто (наприклад, Львів), район 
ііс  міста (наприклад, Городоцький (області), Франківськии

В.
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Таблн
Оцінка використання трудових ресурсів

Рівень
управління П о к а з н и к и

Галузевий
(об’єднання,
підприємства,
фірми)

Темпи зростання продуктивності праці. 
Частка приросту продукції за рахунок гщ 
вищення продуктивності праці.
Частка приросту продуктивності праці за зі 
хунок підвищення технічного рівня ЕТ.-ИІ 
ництва.
Питома вага чисельності робітників, зайвгзя 
ручною працею.
Економія живої праці різних прані-=“ зі 
(порівняно з умовами базисного року).

Регіональний Темп зростання продуктивності сустпльа  ̂
праці.
Частка приросту обсягу продукції і послу і  
рахунок підвищення продуктивності пращ 
Частка приросту продуктивності пращ я 
рахунок підвищення технічного т зя 
виробництва.
Питома вага чисельності робітників, за;лл—і  
ручною працею.
Коефіцієнт зайнятості (див. (2.1), (2.2)). 
Показник ефективності використання т: та 
вих ресурсів, зайнятих у суспільному н т і  
ництві (див. (2.3), (2.4), (2.5)).
Коефіцієнт трудової активності (див - {  
(2.7)).
Коефіцієнт виробничої активності (див _4 
(2.9)).

Важливим показником, що характеризує ю.т-.ге 
сторону ефективності використання трудових ресутіз 
регіоні, є коефіцієнт зайнятості (К3 , відносна вел іти  
який може бути визначений за формулою

к  _ ч с  

Чп
де Чп — чисельність населення працездатного віку е : - ' і  

чол.;
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чисельність лю дей, зайнятих у  сусп ільном у 
□і в регіоні16, чол.

Умова прийнятності
К 3 - > 1 - К б , (2-2)

-  коеф іцієнт рівня безроб іття  в регіоні, відн. вели-

~  -гз.зник еф екти вн ості використання труд ови х  р е су р - 
-ти х  у  сусп ільном у виробництві ( Е в , грн ./чол .), 

ггься за ф орм ул ою

(2.3)Ов Ея = - 5-

-  обсяг послуг і продукції, виробленої в регіоні (або 
дємстві) за певний пром іж ок ч а су  (наприклад, рік)

ц я
- -  чисельність лю дей, зайнятих у  сусп ільном у ви роб -

з оегіоні (або на п ідприєм стві) за той  самий час,
ия.

Умови прийнятності
Ізя  регіону ( Ев р ) Ев р —> ш ах. (2.4)
І -л підприємства ( Ев.п ) Ев.п —> Ев с , (2.5)

-  середній показник використання трудових ресур- 
зні, грн./чол.

- -ф іц ієн т  труд ової активності (К т.а , відносна вели- 
: к е  бути  визначений як

К•̂ т.а — „  іЧт
(2 .6 )

Щ  -  лив. (2.1);
-  чисельність труд ови х  р есур сів  в регіоні, чол.

Тут (та і в деяких інших випадках) ми користуємося 
г-егіону, а не підприємства, тому що основним джерелом 
-  г ограмах ППП нині є регіони, оскільки, як було доведено, 
-ТГТТ на підприємствах майже або зовсім занедбані.
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Умова прийнятності 
Кт а —̂ 1.

До показника, який також характеризує кіл 
сторону ефективності використання трудових ресурсіз 
ще (2.1)), можна зарахувати коефіцієнт виробничої 
ності (Кв , відн. величина):

_ Чг
І вТС -  ПРІ\о -

де Чпр -  чисельність людей, зайнятих у проми 
регіону, чол.;

Чс -  див. (2.1).

Умова прийнятності
Кв  ̂КВн ,

де КВн -  нормативне значення коефіцієнта виробничі
тивності регіону (залежить від галузевої структури 
відн. величина.

Щодо зв’язку показників використання трудове 
сурсів і умов їх прийнятності (2.1)—(2.9), то раз » 
показниками і умовами (1.1)—(1.15) вони (показники . 
утворюють підґрунтя для планування кількості праїзіз 
програм їх професійної освіти на підприємствах і у 
про що йшлося у п. 1.3.

Визначення ефективності функціонування 
проф есійної підготовки і перепідготовки пра  ̂
Однією з характеристик ефективності функціону 
систем професійної підготовки і перепідготовки працзз:- 
задоволення потреб “споживачів” (тих, хто пр-: 
професійну освіту) в одержанні необхідної — 
спеціальності, кваліфікації.

Аналіз ситуації показав, що кількість професії, 
втратили престижність або стали “непотрібні Україні’ 
як вже зазначалось, за 100, в той час як найпрести; 
заради яких люди одержують другу, вже не каж;.~ 
першу, вищу освіту (причому платну), є такі.
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7 напрямів спеціальності: 
менеджмент організацій; 
спік і аудит; 
п інанси і кредит.
З професій (посад): 

повний бухгалтер; 
аудитор;
з - ггупник головного бухгалтера; 
менеджер з персоналу; 
п: нічник керівника; 
перекладач;

піс-менеджер; 
г ухгалтер;
менеджер з маркетингу і реклами;
управлінський персонал вищого і середнього рівнів у
п.зних галузях діяльності (особливо банківській);
п інансовий аналітик;
г  інансовий консультант;
ппнансовий директор;

зробник банківських програм;
-: повний бухгалтер банку;
аорист;
менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; 
пегіональний менеджер; 
менеджер зі збуту.

7 повно відповідності вимогам під час підготовки, а 
перепідготовки (підвищення кваліфікації) праців- 

ег-ехтивність професійної освіти містить в собі і такий 
як задоволення потреб “споживачів” (слухачів) 

:нп:м вимогам з роками навіть в межах тієї самої 
і тієї самої кваліфікації. Річ у тім, що для 

одних і тих самих професій, а “всередині” 
гм: -  для працівників одних і тих самих кваліфікацій 

розряду, категорії, класу тощо) вимоги з часом 
(причина — НТП).
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Умовно цей процес графічно можна зобразити 
на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Залежність між вимогами і оплатою одиниці праї: 
за роками17

Відповідність підвищеним вимогам рівнозначна 
щеній кваліфікації і, якщо підвищувати її “номер” , тс 
дійти до нескінченності, тобто до абсурду, тому ре 
дується підвищувати не “номер” кваліфікації, а 
одиниці праці -  годинну тарифну ставку.

До речі, ця функція (оцінка одиниці праці) 
вацією до праці і є однією з функцій менеджменту - -  
налу (див. п. 1.1 і рис. 1.7). Лінія на рис. 2.6 -  під?.; 
оплати одиниці праці (тарифна ставка) -  повинна йтт: 
від лінії вимог, а не по ній або тим більше не вище з 
Це пояснюється тим, що відповідність підвищеним з 
рівнозначна підвищенню продуктивності праці, а :: .. 
об’єктивним економічним законом зростання прод\ 
праці повинно випереджувати зростання заробітної плі

Метод “вартість-вигода”  для визначення 
ності функціонування систем професійної освіти прг ' 17

17 Залежно від темпів НТП це може бути і випуклі 
темпи) і увігнута (високі темпи) крива.
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-:~ься за аналогією з [51]. Метод запропонований 
ькими спеціалістами для економічної оцінки 

програм, до яких значною мірою можна 
програми ППП і який надається в нашій інтер- 

іа думку авторів цього методу, основна концепція, 
злена у його підґрунтя, полягає у поширенні 

критерію -  максимуму прибутку, який 
іують у бізнесі, на галузь невиробничої діяльності, 

- і соціальні програми, де “не робиться прибуток” , 
-кна зарахувати і програми ППП. 

і -лдання аналізу “вартість-вигода” полягає в тому, 
в. ллзтаві прямих і непрямих методів якомога повніше 

£т тільки економічні, але й соціальні, політичні та 
і тдки програм і врешті-решт привести їх до 
гґ =;шіру.

лфічною стадією аналізу “вартість-вигода” є гро
за суспільних вигод внаслідок здійснення програм

зжають, що будь-які заходи соціально-економічного 
лають подвійні вигоди: економічні, які врешті- 

і : лжаються у зростанні національного доходу; 
я:чні — ті, які сприяють, наприклад, підвищенню 

:вітнього рівня людей. Економічні результати 
5ути оцінені в гривнях, позаекономічні — 

непрямої оцінки.
:: жзоструємо побудову оцінок “суспільної вигоди” на 

прикладі аналізу створення навчального 
лгетеми ППП. Оцінка починається з формулювання * 1

хпих “реальних цілей” здійснення певного заходу.
ш є:

1 Професійне навчання дорослих (підготовка, перепід- 
лз;іщення кваліфікації працівників)
-лання роботи викладачам та адміністративному

З: остання основних фондів, тут невиробничих, в 
лт створено (або побудовано) навчальний заклад 

тт зглцення може бути використане, наприклад, як 
лл- зборів, розваг тощо).
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Наступним етапом є формулювання вказаних 
точніших кількісних термінах з використанням спешіг 
показників, адекватних кожній з “реальних цілей” 
інтерпретація сформульованих “реальних цілей” буд-

1) професійне навчання дорослих -  показнн:- 
нання мети: комплектування, наприклад, шести г : ; д 
навчання річного контингенту принаймні із 150 осіб;

2) забезпечення зайнятості — показник виконав:-!1 
обсяг доходу викладацького і адміністративного 
працівників принаймні 35000 грн. на рік;

3) зростання власності (майна) — показник вг 
мети: збільшення вартості майна принаймні на 2 %.

Отже, показники виконання цілей формують з 
одиницях вимірювання, з яких безпосередній екон: 
зміст і грошову оцінку має лише показник забезг 
зайнятості викладачів і адміністративного пе: 
(35000 грн. на рік; поки що опускають як ймовірну 
можливу зайнятість тих, хто навчається). Інстр у 
порівняння різних цілей і побудови єдиної грошової 
у такому разі ранжування цілей і присвоєння їм 
основі соціологічного опитування “споживачів” п: 
ППП.

Нехай, наприклад, представникам “споживачів' 
програми запропоновано присвоїти коефіцієнти від 
різним цілям, досягнення яких забезпечується ств: 
вказаного навчального закладу. Одержані такі резу - 
професійне навчання -  1,0; надання роботи пр' 
навчального закладу -  0,5; місце розваг -  0,1; м . - 
громадських заходів -  0,05. Оскільки дохід пра 
35000 грн./рік одержав коефіцієнт 0,5, а основна 
професійне навчання -  1,0, то грошова оцінка від на- 
150 осіб на рік у шести групах становитиме

35000:0,5x1,0=70000 грн./рік;
оцінка навчального закладу як місця розваг
35000:0,5x0,1=7000 грн./рік;
оцінка навчального закладу як місця для гро: 

заходів -
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1 : я  :0,5x0,05=3500 грн. /рік.
З результаті сукупна вартісна оцінка суспільної вигоди 

ззаного проекту становитиме
ї  . =70000+7000+3500=115500 грн. /рік.
--зло оцінити ймовірну можливість працевлаштування 
яз яцення по посадах учасників програми ППП, то ця 

а-: бути додана (з урахуванням відповідного коефі- 
:: ціологічного обстеження) до сукупної вартісної

—з оцінка порівнюється з витратами по певному 
: з оцінками “вартість — вигода” альтернативних 

з Що стосується першого (порівняння з витратами), 
каємо деякий сумнів в об’єктивності такого порів
няє як варіант визначення ефективності проекту 

і пустити його використання. Що стосується другого 
ільтернативних проектів), то об’єктивність оцінки 
:на, оскільки метод оцінки суспільної вигоди різних 
проектів однаковий і помилка в оцінці нівелюється. 

І :::р найкращих рішень на підставі критерію 
-  вигода” ґрунтується на ідеях граничного аналізу, 
є положення, яке випливає з математичної теорії 
ї і яке полягає у тому, що обмежені ресурси 
грошові кошти) будуть використані загалом 

ї о , якщо по кожній з програм зрівноважуються 
явні (тобто граничні, приростні) затрати і гранична

. я  розглянемо докладніше методи оцінки ефек- 
рункціонування систем підготовки і перепідготовки 

: яз в межах окремих підприємств, що ближче до 
-ІЛІОГО дослідження.

ззолі своєрідною якісною (а не кількісною) оцінкою 
-ості ППП є оцінка, яка запропонована в [27] і якою 

— ористатись в умовах сьогодення.
: пя того, як працівник адаптувався, одержав необ- 

~ : ресійну підготовку або перепідготовку, визначають 
ефективності його праці. У цьому полягає мета 
результатів професійного навчання, яку можна
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уявити собі як продовження функції контролю. Кос 
передбачає створення “стандартів діяльності” і вимір:- 
її результатів для визначення відхилень від встанови 
норм і, у разі необхідності, вживання коригувальних 
Оцінка результатів діяльності потребує, щоб кер 
збирали інформацію про те, наскільки ефективно 
працівник виконує свої обов’язки. Ця оцінка слугує 
цілям: адміністративній, інформаційній і мотиваційній 

Далі розглянута пропозиція встановити кід- 
формалізовану залежність між якістю професійної 
працівників і ефективністю їх праці (п. 3).

Для кількісної оцінки ефективності професійно’ 
працівників підприємства пропонуємо показник -  коед 
освітнього рівня працівників ^ ор, балів), який розрах: 
за формулою

І Б іПі

Яор = — -------п
де Бі -  кількість балів 7-го освітнього рівня18 (оіл- 
балах кожного рівня освіти приймають за шкалою, я:-: і 
певній галузі і може встановлюватись у межах н 
ємства);

Пі — кількість працівників, які мають 7-й 
рівень, чол.;

П — загальна чисельність працівників, чол.;
П -  КІЛЬКІСТЬ 7-Х освітніх рівнів.

18 Відповідно до Закону України “Про освіту” іст 
Україні встановлено такі освітні рівні: 1) початкова загальні 
2) базова загальна середня освіта; 3) повна загальна середи. -
4) професійно-технічна освіта; 5) базова вища освіта; 6) пенні 
освіта.
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Умова прийнятності коефіцієнта 
освітнього рівня працівників

Чор < Чор = Ч0р г ’ (2.11)

- коефіцієнт освітнього рівня працівників перед їх 
програмі ППП, бали;

-  те саме -  після участі працівників у програмі

-  середньогалузеве значення коефіцієнта освіт-

: зел працівників (статистичні дані), бали. 
хгьльний методичний підхід до оцінки ефективнос- 
п-зпп жування систем підготовки і перепідготовки 

(пропонований). У 1.2 (див. рис. 1.4) було 
аналогію між виробництвом (виробничим процесом) 

п - їм закладом (професійною освітою працівників).
-:чи цю аналогію, використаємо загальний мето- 

ддхід до оцінки ефективності систем ППП, як це 
: зало для виробничого процесу.

' . з : всю такого підходу є визначення ефективності 
т і  явища на підставі критерію, показників і умов 

. явності.
- : терій -  це є основне мірило, з яким треба 

до оцінки будь-якого явища (тут -  ефективності 
лузання систем підготовки і перепідготовки

ф
-ззники — це величини, за допомогою яких явище 

гули виміряне (зважаючи на постулат засновника 
пі Д.І. Менделєєва: “Знати — значить, виміряти”), 

ліз;: — це числові значення показників (або їх межі), 
пзть про відповідність явища критерію, 
гяа такого методичного підходу подана на рис. 2.7.
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Отже, для цього випадку (оцінки економічної 
тивності систем ППП) пропонують такі критерії, пока 
умови19 20.

Підготовка і перепідготовка працівників. Осн 
метою підготовки і перепідготовки працівників, 
сьогодні, крім якості підготовки і перепідготовки, В Ба - 
працевлаштування (особливо перепідготовки).

Критерій Показники Уме

Рис. 2.7. Схема загального методичного підходу 
до визначення економічної ефективності економічних ЯЕГ 

і виробничих ситуацій [40]

Тому як результат підготовки і перепідготовки 
ників пропонується прийняти критерій: 1) прале
тування в прямому розумінні для тих, хто ог~ 
професійну освіту або проходить перепідготовку, 
втратив роботу; 2) збереження роботи, якщо 
працює на посаді, яка потребує перепідготовки.

В першому випадку (працевлаштування) як 
показник пропонуємо коефіцієнт працевлаштування 
носна величина), який може бути визначений за ф ор

Кп = Ьп

19 Оскільки мета підготовки і перепідготовки 
дещо відрізняється від мети підвищення їх кваліфікал 
жається доцільним розділити фактори методичного підх : 
терію, показників і умови) для цих напрямів професій:-:: 
працівників.

20 Цей показник може розраховуватись для в ;::- .  
ефективності підготовки і перепідготовки кадрів у певному 
професійної освіти або у певному регіоні (сумі закладів 
освіти). Це буде залежати від того, які вихідні дан 
підставлені у (2.12).
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— кількість осіб, що працевлаштовані з тих, хто 
за цей проміжок часу, чол./час;

- - ~ кількість осіб, що навчалися (проходили підготовку 
* -: ̂ підготовку) у певному закладі професійної освіти 
:-н:ні) за певний проміжок часу, чол./час.
7 ::зою прийнятності (відповідності критерію) є

Кп.н — Кп ^ 1, (2.13)
*■- =_ -  нормативний коефіцієнт працевлаштування (з 

іДНЯМ рівня безробіття для певного регіону -  Кб )•
Кп.н = 1 — Кб- (2.14)

7  другому випадку (збереження посади) основним по- 
ч пропонується (за аналогією з (2.12)) коефіцієнт 
пня посади (К3, відносна величина):

К3 = ^ ,  (2.15)

-  кількість осіб, які зберегли свої посади, за той 
період, чол./час.

що навчалися (проходили пере- 
закладі професійної освіти (або

— кількість осіб, 
ісу) у певному
:а певний період, чол./час;

Умова прийнятності
Ка ->1 .

кваліфікаціїлзищення працівників.
(2.16)

Основною
ідвшцення кваліфікації працівників є підвищення 

давності їх праці, тому саме його (підвищення 
т*тивності праці) пропонують прийняти як критерій 
г іду професійної освіти.
І іновним показником у такому разі може бути сумар- 

чдекс підвищення продуктивності праці по 
їству працівників, які підвищували кваліфікацію 

5ідн. величина), який визначають за формулою

ІП.Пі - (2.17)
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Де іп.пі “  індекс підвищення продуктивності праці і-::
цівника за рахунок підвищення кваліфікації, відн. велг.

п — кількість працівників підприємства, які навчг 
(підвищували кваліфікацію) у навчальних закладах (пе 
регіоні) професійної освіти за розрахунковий т: 
чол./період.

т _ Піп 
Іппі “  П- ’1А1Д

де Піп ~ продуктивність праці 7-го працівника, іл: 
вищив кваліфікацію, після професійного навчання, сл 
дуктивності праці (натуральні, часові або грошові 
від характеру виробництва);

Пщ — те саме до професійного навчання.
Умовою прийнятності є

І ПП£ п т а х .

Для аналізу ефективності системи підготовки : 
підготовки працівників будь-якого рівня (навчальний 
регіон) і застосування певних заходів щодо її (ефект, 
підвищення нами пропонується система пор 
відповідних показників (2.12), (2.15), (2.17)) для

• одного навчального закладу професійної 
часі;

• кількох навчальних закладів між собою;
• певного навчального закладу порівняно із се: - 

значеннями цих показників по регіону.
У перших двох випадках прийнятними є умов:: 

наступному році значення всіх показників зросли псл 
з попереднім (перший випадок) або в певному навч- 
закладі вони більші, ніж у конкурентів. У третьому 
ку ~ показники певного навчального закладу пр 
освіти більші, ніж середні значення відповідних пс:- 
по регіону. Якщо цього не відбувається, то це є сигнал а 
вжиття заходів з покращання функціонування систем

Наведені вище показники і умови їх прюг 
((2.10)—(2.19) хоча і дають кількісну оцінку ефек.
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жування систем ППП (у числах), але у відносному 
знавати соціальному), а не вартісному вираженні. А з 
--в;го аспекту певний інтерес становить визначення 

її ефективності у вартісному вираженні, 
пективність, як вже згадувалося, -  це порівняння 
: ефектом, причому порівняння може бути: 1) як 
ефекту і затрат; 2) як їх відношення, 

і .знати на підготовку і перепідготовку працівників 
бути визначені на підставі кошторисів (калькуляції) 

оплат (склад (статті) цих витрат для суб’єктів систем 
- закладів професійної освіти, підприємств, центрів 

ні — є загальновизначеними, і тут вони не наво- 
а що стосується ефекту, то як такий може бути 

за економія на допомозі з безробіття тих, хто влаш- 
на роботу в результаті участі у програмах ППП.

7 зпі економічна ефективність професійної освіти може 
е значена за такими формулами:
за порівнянням 1) Еп.р = Едр -  Зп р , (2.20)
~ п умовою економічної ефективності буде

Е п .р  > 0  і

Едрпорівнянням 2) Ке п = — —
Зп.р

( 2.21)

( 2 .2 2 )

(2.23)
зп умовою економічної ефективності буде 

К е .п  > 1  >

_-20)—(2.23) прийняті такі позначення: 
гф = -  коефіцієнт ефективності професійної освіти,

зелнчина;
~ економічна ефекивність професійної освіти 

—н./рік21;

Бзажається виправданим період, за який розраховують 
снзі ефект, -  рік, оскільки рік є найприйнятнішим плано- 

а гним періодом.
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Ег — економія на допомозі з безробіття з з-'др
(визначається як сума коштів, яка виплачувалась 
допомога з безробіття тим, хто влаштувався на рс'  
результаті участі у програмі ППП), грн./рік;

Зп.р ~ затрати на професійну освіту працівників зь
(для відповідного суб’єкта професійної освіти), грн./рік 

Систем ППП, які надають підготовку або перег 
товку (зміну професії або спеціальності) стосуються _ 
(2.23); якщо ж йдеться про перепідготовку — підвн 
кваліфікації, то у вартісному вираженні економічна - 
тивність може бути визначена за формулами, аналог:- 
до (2.20)-(2.23), в яких, замість економії на допом.з 
безробіття, буде фігурувати прибуток від реалізації пс щ, 
ції, виготовленої за рахунок підвищення продуюпсз 
праці осіб, що підвищили свою кваліфікацію (сен 
можуть бути (2.17)—(2.19), а методи розрахунку додатщ. 
продукції і прибутку — з економіки підприємства.

І, нарешті, деякі міркування з приводу екок::: 
ефективності підготовки кваліфікованих робітників, ни 
цільно навести в цьому параграфі, тому що підгот : з -з 
перепідготовка) робітників (а не тільки спеціалістів) є 
добою частиною системи ППП.

Ефективність підготовки працівників відповпп 
виробничо-економічних показників роботи осіб, що пз : 
професійне навчання, а також перепідготовку і підвсял-я 
кваліфікації (один з таких показників важливіший. г 
нього “тягнуться” інші -  продуктивність праці -  
використаний; іншим -  синтетичним -  може бути со' 
тість (наприклад, технологічна)).

Розраховують ефективність різних форм профел 
навчання за три етапи, які випливають з термінолол 
визначення ефективності: розрахунку вартості прос- 
підготовки і підвищення кваліфікації; аналізу еконс:- 
результатів навчання (це найскладніший етап); порзз- 
витрат на професійну підготовку з економічними 
татами (деякі пропозиції з цього приводу надані в п. с -



Загнати на навчання працівників за різних фор 
ЗОЇ підготовки складаються з таких груп. ого 
на навчання (оплата праці викладачів теор ання 

- нструкторів виробничого навчання), на у р 
‘ 4 е Д я  учнівська заробітна плата, харчування, 
гзщо); інших витрат (їх прийнято називати непр

виробничої діяльності визначають за допомогою
жних показників виробничо-господарсько, дшльност

ссва (підрозділів), на які впливає праця учнів .як.

Л ш Г Г ‘д5: с Х « е н „ я Ф рівень загально'^ ОСВІТИ ^

Г Г ^ а = Г а  " н а  е Г о Вм і“ і
“  “  прГці. Узагальнюючи дані, які одержан, під 

- ‘ -чсення трьох чинників -  стажу, кваліфікації і віку 
‘ заробітної пл=  з °  ї ї .
^  *  ” ма“ ж ГвГДЄсять разів Ненців ніж рівень

; ^ г о ,  наскільки правильно зроблена оцінка. ефек- 
' -зофесійної освіти, залежать економна витрата 

"  освіту раціональне використання на пщпр 
С удови х ресурсів, а також пропорції їх підготовки, 

эвки і підвищення кваліфікації-
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Висновки до розділу 2

1. У сучасних умовах пришвидшення НТП ешз 
перепідготовка працівників стає недостатньою, 
проблема необхідності певних форм безперервного наг

2. Тих, що бажають одержати другу професії-: 
вищу світу) через втрату роботи виявилося більп- 
половина з опитуваних по Львівському регіону.

3. На підставі вивчення і аналізу зарубіжного —
визначені такі напрями удосконалення системи  І
Україні: безперервна перепідготовка працівників; 
нітність джерел фінансування систем; диференціала 
відуалізація) навчання, застосування засобів 
навчання.

4. Вивчення і аналіз досвіду організації систек 
Україні привели до таких висновків: у розвитку _ 
сійного навчання працівників за рахунок внутрішніх 
у нас “затишшя”; внаслідок реструктуризації ез 
зміни форм власності збільшилась невід повідні 
потрібними і наявними знаннями і навиками пращвшза 
підприємствах відсутні відділи професійного розвігту 
цівників; на Львівщині спостерігається значне зроє 
кількості людей, що проходили професійне навчанкл 
втричі.

5. Значну допомогу у розвитку програм 
освіти працівників можуть надати Державні кої 
кваліфікаційно-освітніх характеристик спеціаліста, 
розробляють за ініціативою Міністерства освіти 
України.

6. Кількісний аспект соціальної ефективності 
ціонування систем ППП в регіоні може бути визнач— 
допомогою показників і умов їх прийнятності: кое- 
зайнятості; ефективності використання трудових і- ,  
коефіцієнта трудової активності; коефіцієнта вир»: 
активності.

7. Кількісна оцінка соціальної ефективності р_ 
нування систем ППП на підприємстві може бути з р .
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показника — коефіцієнта освітнього рівня праців- 
~::зи його прийнятності.
Методичний підхід до визначення соціальної 

еості системи ППП охоплює напрями: підготовку, 
перепідготовку, по-друге, оскільки ці методичні

різні.
економічна ефективність функціонування систем 

вартісному вираженні) може бути визначена на 
сумарного економічного ефекту і коефіцієнта



Розділ З
ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА 

ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СКЛА І

3.1. Оптимізація трудового потенціалу підпр 
за рахунок підготовки та перепідготовки пра
Поняття трудового потенціалу підприємства. Почн-1  

визначення потенціалу, яке надає енциклопедичний 
“Потенціал (від. лат. роіепсіа -  сила) -  джерела, можл 
засоби, запаси, які можуть бути використані для розз ~  
якої-небудь задачі, досягнення певної мети; мої 
окремої особи, суспільства, держави у певній галу: 
приклад, економічний потенціал)” [49]. Розглянемо п 
трудового потенціалу у тлумаченні інших авторів, а ~ 
бачення цієї категорії у зв’язку з підготовкою та 
підготовкою працівників.

Поняття трудового потенціалу автор [33] розутсн 
“...розвинуту в певному суспільстві сукупність Дт 
фічних, соціальних і духовних характеристик та дз 
трудоактивного населення (можна додати -  ще й пр :< 
них якостей, оскільки йдеться про трудовий потенгха 
реалізуються або можуть бути реалізовані в межах : ідд 
наявної в суспільстві системи відносин за участю з дд 
праці й суспільної діяльності.”

На нашу дуску, трудовий потенціал підпр: 
можна визначити, ми вважаємо, як можливості йсг: 
цівників за певних умов забезпечити реалізації-: 
підприємства з найраціональнішими витратами всіх зг 
ничих ресурсів: технічних (обладнання, виробничі д_ 
інструмент тощо), матеріальних (сировина, матеріал:. - 
енергетичних (паливо, електроенергія тощо), трудовлз 
цівників), фінансових (гроші, цінні папери тощо).
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■ке, поняття трудового потенціалу (і його розвитку) 
з собі не тільки освітній і каліфікаційний рівні 

• ків, але й ту частину працівників, яка впроваджує 
г сягнення НТП. Трудовий потенціал стає реальною 

ІЛЬНОЮ силою тоді, коли він втілюється в нову техніку
Г-ТГОЮ.

: '̂ нізація підготовки і перепідготовки праців- 
і  управлінні трудовим потенціалом підприємст- 

азлінні трудовим потенціалом великого значення 
і- підготовка і підвищення кваліфікації керівників з 
тинням всіх рівнів управління і спеціалістів. Для 
.і: цікавим буде досвід в цій галузі США, Японії, країн 

' Європи, пристосований до сучасних умов розвитку 
га? України.

: з на увага під час підготовки і підвищення квалі-
- ерівників і спеціалістів в управлінні трудовим 

ілддом приділяється знанням загальних основ управ-
~дприємством (фірмою), специфіки його виробництва 

' еггчлй менеджмент), людських відносин (“гумані- 
менеджмент) стосовно особливостей відповідного

- гза (фірми).
час формування корпусу майбутніх керівників 

юбиться на випускників вищих навчальних закладів, 
зузсчи, що молодим спеціалістам не вистачає знань в 
- :  номіки, виробничого менеджменту, необхідно роз- 

іеціальні програми навчання майбутніх керівників 
ггза.
: . д  з навчанням на загальних семінарах для кож- 

*: того спеціаліста доцільно розробляти і індивідуаль- 
ддму залежно від функції, яку виконує або вико- 
к~ кожний молодий спеціаліст. Зміст роботи всіх 

: заходів повинен бути пов’язаний з вимогами 
гза на підприємстві (у фірмі). Навчальні заходи 

: с ієнтувати на надання допомоги у вирішенні вироб- 
знань.

Єзнтральне місце у навчальних заходах повинно від- 
_г закріпленню або розширенню професійних знань, 
з 'ностей, а також мотивації до праці.
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Значну частину трудового потенціалу підпр;: 
становлять кваліфіковані робітники, тому не буде 
приділити увагу підготовці і перепідготовці саме цієї ча 
трудового потенціалу підприємства.

В Україні на сучасному етапі сформувалась 
загальнодержавна система підготовки кваліфікованш: : 
ників. Основною формою такої підготовки є середні : 
сійно-технічні училища (СПТУ). Утворено єдиний тип 
за професіями, строками навчання залежно від рівня 
тих, хто навчається.

СПТУ здійснюють професійно-технічну освіту 
готовку кваліфікованих робітників) з базовою або т 
середньою освітою з молоді, яка має початкову згг~ 
освіту (як правило, три роки) або базову середню : 
диференційованими строками навчання і з урахува:-: 
трудової підготовки і складності професії.

Більшість СПТУ зорієнтовані на підготовку рос 
для так званих базових підприємств (на базі я к о  
створені), але в перспективі та вже подекуди ; 
враховуючи стан нашої економіки взагалі, і - 
підприємств зокрема, доцільним є створення у еє 

містах спеціалізованих СПТУ, що можуть готувати 
кваліфікованих робітників із складних і інтегу 
професій, перетворення таких СПТУ в теритст 
галузеві і міжгалузеві навчальні заклади.

На сучасному етапі у зв’язку з реформами : 
Україні з ’явилися ще деякі види закладів освіти, я:-: 
із загальною освітою надають і професійну, але не реє: 
(мають на увазі сферу матеріального виробництва 
цівників сфери нематеріального виробництва і слу- 
(ліцеї, коледжі).

Професійне навчання робітників на ви р е  
Професійну освіту на виробництві розглядають як 
системи безперервної освіти, про яку вже йшлося : *3 з 
змогу здійснювати навчальний процес безпосерелг-ь 
робочих місцях відповідно до потреб підприємства. II ' 
професійної освіти робітників забезпечує операпсь? 
підготовці працівників за спеціальностями, які не
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грлвалих строків навчання; гнучкість у переорієнтації 
підготовки працівників відповідно до потреб 

ггза, які змінюються під впливом НТП; ефективність 
^ння професійних знань і навиків, які одержують у 

зиробничих умовах, на сучасному обладнанні тощо 
азе те, що сприяє підвищенню або принаймні
тнню трудового потенціалу підприємства.
■:з:гній потенціал нерозривно пов’язаний з тру- 
л: генціалом підприємства і його можна охаракте- 

як вже досягнутий рівень загальноосвітньої і 
—'гної підготовки працівників підприємства і як ресурс 

илдльшого підвищення трудового потенціалу відповідно 
.е* *5 виробництва.

Е . нливішими факторами освітнього потенціалу праців- 
здприємства є такі:
загальний освітній рівень працівників, їх кваліфікація, 
відповідність їх чисельності і професійно-кваліфі
каційного рівня потребам розвитку виробництва; 
забезпечення перепідготовки працівників різної 
кваліфікації;
з-ззміри фінансування системи професійної освіти 
градівників підприємства;
ааязність мережі навчальних закладів професійної
зсзіти;

• вз-псть програм і методів професійної освіти, їх 
здптовідність рівню сучасних науково-технічних 
знань і вимогам виробництва;

• вдосконалення організаційної структури системи 
професійної освіти відповідно до змінних 
з-ззюливостей підприємства;

• датеріально-технічна база навчальних підрозділів, їх 
забезпеченість новими технічними засобами нав
чання.

- з з: цих показників, для оцінки ефективності викорис- 
зр удового потенціалу у формалізованому вигляді 
бути застосовані показники, наведені у п. 2.4 ((2.10)~
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Розвиток трудового потенціалу працівників 
приємства. Трудовий потенціал як частина виробюпт 
“...джерелом можливостей, ...які можуть бути використь - 
розв’язання певної задачі, досягнення певної мети 
аналогією з визначенням потенціалу, наданим в [49]). 
розвиток трудового потенціалу підприємства є запс: 
розвитку виробничого потенціалу, а останній — запс і 
розвитку виробництва, що можна розглядати як певну 
чніше, остаточну мету виробництва. Підготовка ж, пере- 
товка (зокрема підвищення кваліфікації) працівників є 
бом розвитку трудового потенціалу підприємства.

Підведемо під розвиток трудового потенціалу 
теоретичну базу.

Як у теоретичних роботах вітчизняних [8 , 28, 33.
65 та ін.] і зарубіжних [27, 50, 51, 62, 6 6  та ін.] авторів, тгл 
практичній діяльності промислових підприємств 
оперують поняттями “виробничі можливості”, “здіс:- 
“потенціал” , “трудовий потенціал” підприємств 
Значно рідше ці поняття застосовувалися в ма: 
регіону або всієї країни, хоча часто йдеться сахь 
виробничий потенціал (виробничі можливості), тру 
потенціал регіону або країни.

До найважливіших показників розвитку труд 
потенціалу регіону і підприємства (у неформалізог- 
вигляді) можна зарахувати:

• обсяг накопичених теоретичних і практичних : нь. 
різних галузях практичної діяльності працівник з

• здібності і уміння застосовувати ці зна:-; н 
практиці;

• здібності використовувати і поширювати д_
НТП як у певній галузі (“дифузія нововведень 
і в цілеспрямованій їх передачі в інші 
(“передача технології” );

• матеріально-технічна база розвитку тр_ 
потенціалу;

• кадри різної кваліфікації: (нижчої, середні- 
щої) -  наявні і ті, які готують;

• організаційно-управлінський досвід.
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1 Профорієнтація, види та способи підготовки та 
ітовки працівників. Як свідчить запропонована на 
класифікація мотивів (або причин), які спонукають 

до професійної освіти, більше ніж достатньо, а 
зчи, як згадується у примітці 1 до рис. 3.1, 

гість” класифікації, їх може бути набагато більше. 
р:ч, не всі вони рівноцінні, більше того, їх “питома 
зазнає змін і у просторі (від країни до країни, 

країни — від регіону до регіону і навіть від 
пункту до населеного пункту), і в часі (від року 

гід сезону до сезону). Для нашої країни, наприклад, 
' : деннішими сьогодні є ті, які на рис. 3.1 позначені 
_ зпі рамками, як про це свідчить виконане нами 
гчне дослідження на основі анкетування спеціалістів, 

-: -кують другу вищу освіту у навчальних закладах 
що здійснюють перепідготовку і підвищення квалі- 
г.рацівників. Що стосується “рангів” причин, тобто 
їх значущості, то вони (“ранги”) вказані числами 

—-овіяних виділених рамок на рис. 3.1. Як бачимо, 
гри місця займають безробіття, науково-технічний 

_ перекваліфікація (у зв’язку з диверсифікацією під- 
зміною характеру роботи).

Р>:рми та способи підготовки працівників. Розгля- 
нщготовку працівників, необхідно зважати на таку її 

як профорієнтацію, тобто діяльність, яка має 
:33Н професійному відбору і підготовці фахівців. Про- 

зпзгія і профвідбір в умовах ринкового господарювання 
з : е істотнішими чинниками зростання ефективності і 
-зго, і конкретного виробництва, тому що сприяють 
ьному розподілу майбутніх працівників за профе- 

: з-збочими місцями, підвищенню задоволеності працею, 
з-;, буде доцільним пригадати відомі форми профе- 
зг.ти працівників, про яку вже згадувалось вище і 

-  п здана у конкретизованішій формі (у вигляді схеми
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до рис. 3.1: 1. Класифікація не претендує на “істину 
- акції" ні в переліку груп причин, ні в переліку їх видів і 

:станніх до тієї чи іншої групи, тобто залишає класи- 
* --гзр ;:тою” : причини можуть додаватись (і групи, і види) або 

сділятись між групами.
- ть на увазі безробіття з багатьох причин (наприклад, 
з народного господарства у зв'язку з ліквідацією, реоргані- 

сф'ілюванням підприємств, установ, організацій; скоро- 
працівників; звільнення за власним бажанням або за 

з шускників навчальних закладів, які потребують праце- 
тощо).

і з  язку з прагненням зберегти роботу, залишитись на своїй 
--.злено підвищенням вимог з часом до працівників тих 

зесестй і того самого “номера” кваліфікації (розряду, класу, 
та іншими причинами.

_  Структурно-змістовна схема системи професійної освіти 
працівників

І£ визначено у [29, с. 214], професійна орієнтація -  
зана діяльність педагогічних колективів, а також
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відповідних підрозділів підприємств (служб управ 
працівниками) з формування у майбутніх працівника 
лень про певний вид праці та інтересу до неї, виявл 
найдоцільнішої для певної людини професії, спеціаль:-: гт 
урахуванням її фізіологічних і психологічних характер: : 
нахилів, інтересів, здібностей, загальноосвітньої підгот: : :

У профорієнтації і профвідборі вбачається можл 
вирішення “першої половини” принципу соціальної с і :: : 
ливості при розподілі фонду заробітної плати: “Від 
го -  за здібностями, кожному -  за працею (тобто за е ж  
тю і якістю (кваліфікацією) праці” , що є одним з чи-г 
трудової мотивації. І якщо “друга половина” вказаногс 
ципу більш-менш вирішена за допомогою тарифної сил 
оплати праці, яку ми тут не розглядаємо, то “перша пг 
на” -  майже суцільна “біла пляма” , особливо в су  
умовах України. “Від кожного -  за здібностями” -  э- 
психологічна, фізіологічна, навчальна і навіть юридична 
блема, яка потребує свого вирішення і може бути тем: :- 
ціального дослідження, але деякі погляди з цього приз г 
межах теми посібника (підготовки працівників в систвз: 
неджменту персоналу) наведемо нижче.

Передовсім констатується відомий сьогодні в 
дійсності прикрий факт: часто, якщо не здебільшого 
фесіоналізація” нашої молоді, майбутніх фахівців 
вається за принципами “по знайомству” , “за проте - 
“за найменшим конкурсом” або за якимось іншими 
ковими і невипадковими обставинами, а не за крігге 
про які йшлося вище.

З практичного аспекту профорієнтація реал 
насамперед як професійна інформація через її різв: 
“Дні відкритих дверей”; професійні бесіди, семінари: єн 
інформація; реклама різних видів, зокрема через 
масової інформації тощо. Завданням професійної інф>:^ 
є ознайомлення майбутніх працівників з видами — 
діяльності, а також з наявними у певному per::: 
приємствами, організаціями і установами для най: 
тованішого і найдоцільнішого вибору трудової діяльг 
своєму регіоні (до речі, більшість видів трудової 
“свого” регіону можуть бути поширені і за його меж:
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професійної інформації — дати людині чітке 
про ту чи іншу професію: 

значущість і місце у народному господарстві 
іїни, галузі, певному регіоні, на підприємстві, в 

::анізації, установі;
пре зміст праці, використовуваної техніки і засто- 
: з рваної технології;
тп: вимоги до працівника та спеціальні знання, 
н-пння і навики, необхідні фахівцю певної професії і 
: “ зпіальності;
= :: можливості службової кар’єри з тієї чи іншої 
професії.

ізлаяням професійного відбору є визначення придат-
рши до виконання конкретної трудової Д ІЯ Л Ь Н О С Т І. 

хн::-::гою профвідбору визначається правильність 
нппфесії з психофізіологічного погляду. Професійні 
гтавлять до загального стану здоров’я працівника, 

- : пп фізіологічних якостей і властивостей, рівня 
езітньої і професійної підготовки. Визначають обсяг 

(того, що стосується відчуттів, сприйняття) 
зння працівника при сприйнятті корисної інфор- 

7  процесі трудової діяльності, ступінь його розумової 
при переробці інформації і прийнятті рішень для 

пзя трудових дій. Сама процедура професійного 
:з;інна здійснюватись з використанням спеціальної 

гри і тестів. Тести можуть бути письмовими, усними, 
і. а також індивідуальними і груповими. За 

особистих якостей і властивостей вони можуть 
ік на тести визначення здібностей, тести визна- 
-Ліфікації та тести особистості. Крім тестів, можна 

ти і інші способи контролю, які пропонуються 
зації навчання (зокрема і контролю) у п. 3.3. 

Гпт-ісхідно, однак, враховувати, що як метод відбору 
лпісоби можуть застосовуватись за умови ідентичності 

пля всіх, хто “випробовується” і рівності умов 
жя "випробувань” для тих самих професій, спе- 
гтей. кваліфікацій.
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Нині система профорієнтації і профвідбору об’єднує
• профорієнтацію і профконсультацію в сер-: 

загальноосвітніх закладах для формування в 
прихильності та інтересів до певного виду тру. 
діяльності;

• профорієнтацію, профконсультацію і профвілГ 
спеціальних навчальних закладах (професійніо
нічних училищах, коледжах, вищих навчальнії: 
ладах освіти) для правильного вибору людино:-: 
фесії і відповідної організації навчального проле:

• профорієнтацію і профвідбір працівників на 
приємствах для раціонального використання 
ників у виробництві, відповідної організме, 
професійної підготовки, перепідготовки і а д ап ті_

Підготовка нових робітників у  виробництвє 
такою підготовкою розуміють професійне навчання ос.:, 
раніше не мали професії.

Підготовка нових робітників на виробництв: 
здійснюватись за курсовою, груповою та індивідуд 
формами навчання.

Курсовий вид навчання дає найбільші можливе ст 
якісної підготовки робітників на виробництві. Теореп 
практичні заняття відзначаються систематичністю 
довністю і цим наближаються до стаціонарної 
навчання у навчальних закладах профтехосвіти.

Цю форму навчання застосовують для рос:: 
складних і відповідальних професій (наприклад, з 
говування складного автоматичного обладнання), для :: 
діння якими необхідні загальнотехнічні, спеціальні 
мічні знання і відповідна навчальна база.

Під час групової підготовки теоретичне над- 
робітників здійснюється в навчальній групі, а вир< с - 
індивідуально на робочих місцях під керівництвом ін: 
тора виробничого навчання.

Під час індивідуальної підготовки робітник 
теоретичний курс самостійно і за допомогою консула— 
викладачів теоретичного навчання зі складу ке; 
інженерно-технічних працівників і спеціалістів, а віедо:
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індивідуально під керівництвом інструктора 
навчання.

Все; зою професійної підготовки нового робітника є 
■лссниче навчання, на яке припадає 75-80 % усього 

:: часу. Що стосується технічної освіти (підготовки 
інженерного рівня), то певний інтерес становить 

ІША і Англії, який можна застосувати в наших 
ДгЯХІ технічні коледжі Англії ввели у себе технічні 

: Х-І.ОЗІЧІ” , які поєднують теоретичні заняття з 
практичною роботою. Англійські спеціалісти 

з т о  такі “сандвічі” завдяки своїй наближеності до 
сеті та можливості швидко пристосовуватись до її 

«: гнуть за короткі строки підготувати спеціалістів 
іфікації. У США робота технічних факультетів 

: з ана інтересам промислових компаній, тому 
падання конструкторської справи пов’язане з 

им вивченням методів виробництва. На нашу 
~  античний ухил університетських занять зумов- 

■ н а  зв’язком, який існує між промисловістю і уні- 
п-:::. які значну частину своїх коштів одержують 

зьо від промисловості.
Т із :амо може бути перенесений у нашу практику 

•пер "західний” (зокрема, США) досвід підготовки 
ізшх працівників, яка здійснюється у спеціалі- 

з злих навчальних закладах — так званих “школах 
оп налічують вже більш ніж 1 0 0 -річну історію, і на 

--зх  та у відділеннях ділового адміністрування в 
єнах і колледжах [51].

бізнесу” бувають чотири- і дворічні. Дворічні 
ли бізнесу” відіграють провідну роль у підготовці 

їх працівників. Вони набирають здібних молодих 
—з зже закінчили вищі навчальні заклади і, як 

ЧЛ-ОТЬ досвід роботи у промислових компаніях і 
: галізаціях. Слухачі цих шкіл упродовж двох років 

-̂правління та суміжні галузі знань, готують 
роботи і після закінчення школи одержують 

спнстрів або докторів ділового адміністрування, 
дворічних шкіл можуть розраховувати на
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зайняття посад у середніх і вищих ланках американ 
бізнесу. Чотирирічні школи, які прирівнюються до 
вищої освіти, готують більш “вужчих” спеціаліст 
управління, яким доведеться почати свою роботу в оди: 
функціональних підрозділів підприємства -  у виробї 
відділі збуту, фінансів тощо. Випускники цих шкіл 
жують ступінь бакалавра наук, тобто ступінь, який 
жують випускники американських колледжей. 
частина випускників цих шкіл одразу ж або після кі_~ 
років роботи вступають у дворічні школи бізнесу.

Види та способи перепідготовки працівників : 
ма, підвищення їх  кваліфікації). Щодо перепі. 
працівників, то ця підсистема системи професійної 
передовсім стосується безробіття з різних п р іт -  
відповідних безробітних (або тих, хто незадоволенні': 
професією), у той час як підвищення кваліфікації зу>::- 
іншими причинами (на рис. 3.2 це позиції 2, 4, 8  і тщ.'

Тому буде доцільним перед тим, як розглядати г 
та способи перепідготовки працівників, як це зазнач: 
назві цього підрозділу, приділити деяку увагу орг- 
ційним питанням такої перепідготовки, оскільки безро' 
чи не найболючішим місцем у ринковій г  
господарювання. Згідно з поглядами автора [15]. лт; 
поділяємо, заходи з професійної освіти, зокрема з 
підготовки і підвищення кваліфікації працівників, зат 
центральне місце у державному регулюванні ринку 
Тому створення відповідних умов для розвитку 
професійного навчання вивільнених працівників, без; 
та інших груп незайнятого населення передбачає с~  
зменшенню спаду виробництва і зниженню темпів г 
за рахунок пришвидшення ходу економічних ре г 
сфері приватизації майна державних підприємств, к; 
фінансової і податкової систем, відмови від пл~ 
безнадійно збиткових підприємств.

Навчальним центрам державної служби зайняті ~ 
час професійного навчання найменш соціально 
груп населення (а це безробітні або потенційно без: 
головну увагу необхідно приділяти підвищенню кс- 
тоспроможності цих груп громадян на ринку праці
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=л якості підготовки (див. п. 3.4), навчання від- 
:: додаткових потреб підприємств регіону в пра- 
у професійному та кваліфікаційному розрізах, 
-античній роботі служби зайнятості з організації 
:го навчання доцільно, на нашу думку, розрізняти 

частці контингенту, який вона обслуговує, два 
□стоки:

“тсший складається з осіб, що вивільняються з 
пз. організацій, установ. Для цього потоку ха- 

наявність певного стажу роботи в народному 
тзовол од інн я  якнайменше однією професією, 

з навчальному закладі або на виробництві, гостра 
працевлаштування на нове робоче місце; 
другий потік утворюють особи, які раніше не 
зс або давно залишили роботу, не мають професії 
=е:сті) або втратили професійні навики.
: :  тдставників цих двох потоків по-різному прояв- 
ттаалення до вибору профілю, місця, терміну нав- 

зтлпх чинників, що потребують диференційованого 
з: людей з урахуванням їх мотивації, поведінки, 

ті властивостей і здібностей.
— новлено, що одним з найважливіших напрямів 
—. служби зайнятості є робота з безробітними, які

тз професійного навчання. Вона здійснюється на 
ц : нних, міських центрів зайнятості. Основним зав- 

: адівників, які організовують професійне навчання, 
лення потреби безробітного у працевлаштуванні 

азчання. Вирішення цього завдання передбачає: 
тз ;шом і реєстрацію безробітних, що потребують
- і знання, в підрозділах служби зайнятості співро- 
; ” -ліками, які організовують професійне навчання; 
і-здліз рекомендацій профконсультанта, професійної

-гактеристики безробітного, його особистих запитів 
з : завчання;
т_л:р відповідного навчального місця;
—падання договору на навчання; 

і лача скерування на навчання;
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• участь у контролі за процесом навчання і в ат-г. 
осіб, що закінчують навчання (докладніше диь 
рис. 3.3).

Завдання співробітника служби, який орга:- 
професійне навчання, полягає не тільки в тому, щсг 
зуміти психологічний стан людини, яка шукає роботу 
допомогти сформувати готовність до зміни професії.

Насамперед необхідно переконати безробітного з
що:

а) відмова від професійного навчання приведе 
безвихідної ситуації, яка поєднує складні психс я 
переживання, пов’язані як з матеріальними ускладкеч 
так і з моральними втратами;

б) в новій професії можуть бути використає-: 
здібності, досвід, знання, тому не треба боятися труди: 
навчанні, пов’язаних з віковими та іншими особи, 
обставинами. Нова професія дасть змогу швидше 
ватися до нових соціально-економічних умов життя:

в) зміна професії є активним впливом на самот: : 
врешті-решт стає методом зміни життєвої ситуап:: 
собом захисту від безробіття.

Якщо безробітний або потенційний безробітній 
незадоволений своєю професією працівник дав г ::л  
запропонував сам змінити професію, то починає 
вати” підсистема перепідготовки працівників, види 
соби якої (перепідготовки) розглянуті далі.

Види перепідготовки робітників, тобто набуте 
іншої професії або спеціальності аналогічні тим, як: 
совуються для їх підготовки і які розглянуті вище 
даємо: курсовий, груповий, індивідуальний). Навчання 
здійснюватись для безробітних за позавиробничою д>. 
навчання (у зовнішніх закладах навчання), для поте 
безробітних і незадоволених своєю професією 
виробничою (в межах підприємства) формами навчай:-.-.

Теоретичний курс навчальних програм для 
контингенту працівників може бути скорочений зале 
стажу роботи, загальнотехнічної і спеціальної підгс е 
першою професією і рівня їх кваліфікації. Вироби: г-.-
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здійснюється звичайно в навчальній групі під 
щтвом спеціально виділеного інструктора або інди

г о  під керівництвом висококваліфікованого робітника.
Заслуговує на увагу новий вид навчання фахівців, який 
ім часом набув поширення в промисловості, -  це 

нева освіту при перепідготовці (і підвищенні квалі- 
Ця система побудована на основі поетапного 

ння на короткотермінових курсах висхідними сходин- 
Кожна наступна сходинка є логічним продовженням 

едньої, забезпечує робітникам можливість подальшого 
'ння і передбачає розширення сфери застосування їх 

Обсяг знань, умінь і навиків на кожній сходинці чітко 
-ений і суворо регламентований, так само, як і зміст 
даючих дисциплін. Отже, навчання за  ̂ступеневою 
зою є єдиним комплексом органічно пов’язаних між 
теоретичних і практичних занять, які мають єдину 

-  допомогти робітнику оволодіти професією від почат- 
до вищого рівня кваліфікації.

Ми вважаємо, що, оскільки ті, хто навчається, мають 
> життєвий досвід, освіту і кваліфікацію, то на кожній 
ялі повинні бути передбачені різні строки навчання, 
-тім того, залежать від складності професії. Тому в 
тьних планах зазначається, скільки часу треба від- 
на лекційні, практичні, семінарські заняття; на ауди- 
зиробниче, домашнє навчання; на стаціонарне і заочне 

:дійне) опанування матеріалу (додаток В).
Ступенева система перепідготовки і підвищення квалі- 

—; працівників може бути застосована для будь-якої їх 
^щ-ії -  інженерно-технічних працівників, службовців 

але з урахуванням специфіки професій і спеціаль
ні кожної категорії промислово-виробничих працівників. 
Стосовно підвищення кваліфікації робітників розріз- 

такі їх види: виробничо-технічні курси; курси
= :го призначення; школи з вивчення передових прийо- 
уетодів праці; курси бригадирів.
Виробничо-технічні курси організують для надання 

ги робітникам в освоєнні роботи вищого кваліфіка- 
Го розряду відповідно до потреб виробництва і планів
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і розширенняйого технічного розвитку, поглиблення 
умінь і навиків з професії, яка у них є.

Курси цільового призначення є найгнучкішим 
динамічнішим видом підвищення кваліфікації. Вони 
змогу оперативно і цілеспрямовано задовольняти деда.т 
запити виробництва з урахуванням вимог науково-техн 
прогресу.

Курси цільового призначення створюють для ВИВ“  
нового обладнання, виробів, матеріалів, технології, 
механізації і автоматизації виробництва, його комп 
зації, а також питань економіки виробництва, що є осіб 
важливим для сучасного перехідного періоду України

Школи з вивчення передових прийомів і методів : 
відрізняються від інших видів підвищення кваліх 
робітників різноманітністю методів і прийомів і оргаел 
навчального процесу і способів освоєння раціональна 
тодів праці від індивідуального навчання цим методам 
вчитель -  один учень” , “один вчитель -  група учнів 
підприємства) до навчання цим методам, зібраним для 
професії у галузі або навіть у країні (“група вчите 
“група учнів”).

Курси бригадирів створюють для формування теє 
бригадирів (ланкових) виробничих бригад (ланокі: т 
щення рівня знань бригадирів в галузі організації гт 
виробництва і управління, законодавства про працю, с : 
праці і техніки безпеки.

Підвищення кваліфікації керівних працівників 
приємства пропонується здійснювати з урахуванню-: 
керівництва: нижчого (бригадири, майстри); серегз
(керівники цехів, підрозділів, менеджери); вищого (кет в 
служб, менеджери, директорат).

Дослідження багатьох науковців [11, 22, 25, 55 
та ін.] і власний досвід роботи з підвищення ква.т т 
керівних працівників підприємств дає змогу так висе 
це питання.

В основі розвитку системи перепідготовки : 
щення кваліфікації) керівників лежить ідея відсіле 
вивчення і цілеспрямованого “вирощування” керівні: 
цівників.
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оія і практика науки управління дають змогу 
тювати складові “вирощування” керівних праців- 

яким повинні відповідати види та способи їх пере
тни і підвищення кваліфікації:

• розвиток здібностей під визначений вид діяльності;
• визначення рівня вимог з урахуванням особистісної 

характеристики і здібностей людини;
• впровадження системи відбору на підставі конкурсу;
• встановлення критеріїв рівня компетентності для 

кожного посадового рівня;
• ззедення системи атестації як єдиного багатосту

пеневого процесу;
• створення резерву працівників на перспективу і для 

заміщення конкретної посади;
• визначення за допомогою нормативних актів статусу 

посади, стимулів і привілей.
Гтислі строки навчання, необхідність ініціативного, 

підходу слухачів до справи, прищеплення навиків 
те гної роботи з підвищення професійної кваліфікації — 

вимушує шукати способи інтенсифікації (активізації) 
ьного процесу. Звідси випливають головні вимоги до 

способів навчання під час перепідготовки і підви- 
кваліфікації керівних працівників: вони повинні

: практичну скерованість навчального процесу; 
сі-снтовані на формування у слухачів знань і особливо 
необхідних у виробничій діяльності; повинні сприяти 

дї пізнавальної діяльності слухачів (пропозиції з 
~:;:воду викладені в п. 3.3).
Не можна не погодитись з [15], що вивчення тільки 
не досягає своєї мети, але не можна погодитись і з 

_ :  у разі підвищення кваліфікації керівних працівників 
давати мінімум теоретичних знань (до речі, 

хто його визначає) і максимум відомостей про 
ний досвід (з цим можна погодитись). Але кращою, на 

тстляд, була б формула: “максимум теорії, максимум 
ввого досвіду”. І той, і інший максимум повинна 
-зти навчальна програма для певної категорії керівних
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працівників, погоджена між “замовником” (підприємств: і 
“виконавцем” (навчальним закладом професійної 
підвищення кваліфікації керівних працівників.

Підвищення кваліфікації керівних працівників і с 
лістів підприємств необхідно організувати за такими б ;

• посадова перепідготовка, яка покликана навчкп 
виконувати свої обов’язки в нових ринкових % 
роботи підприємств на вищому технічному 
нізаційному і професійному рівнях;

• підготовка резерву працівників для висувані-:: 
керівні посади;

• підвищення кваліфікації спеціалістів за 
базової освіти для підготовки працівника до 
нання складнішої роботи;

• цільове підвищення кваліфікації керівників і с 
лістів(у певній галузі знань; для виконання 
функцій тощо).

Останнім часом у нас в країні, а за рубежем вже 
з ’явився особливий тип керівника — менеджер. Менет- -з 
це висококваліфікований професіональний керівник 
ного виробництва. Роль менеджера посилюється в ; 
акціонерного товариства. Це винятково освічений і п 
ваний спеціаліст з управління і організації виробництв - 
повинен володіти самостійністю у прийнятті рішец 
важливих адміністративно-господарських питань, фінт:-: 
економічної діяльності фірми або підприємства.

Менеджер повинен володіти методами і за:: 
управління колективом на основі глибоких знань 
внутрішніх зв’язків, координації діяльності працівю 
трудовому процесі. До менеджера ставлять також ш 
знання основ соціології, психології, організації вироб-і 
тощо (зокрема ще й філософії, економічної теорії, екс 
підприємств, інженерії (того виробництва, де ВІН 1 
логіки, економічної метрології, фінансів, статистики. 1 7  

терського обліку, маркетингу, юриспруденції (права 
матики). Це ще не повний перелік знань, якими пс 
володіти менеджер, щоправда, залежно від профіт-: 
роботи: організація і планування виробництва, збут, ф 
інвестиції(інновації) тощо.
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~ -:е. тільки з визначення менеджера як фахівця- 
: з переліку знань, якими він повинен володіти, 

гробити висновок щодо їх підготовки, перепідготовки 
-пня кваліфікації.

;: -реба підвищення рівня кваліфікації керівників стає 
г-ртпішою. Реорганізація структур і зменшення їх 

за останні роки змушують 2 0  % керівників верх- 
:зн я  (середнього і вищого) збільшити інтенсивність 

7  1.5— 2 рази. Компанії покладають на них підвищену 
; тьність і вони “горять на роботі” через постійний 

Крім того, від них вимагають різносторонні знання і 
газі необхідності заміни.

палато теоретиків і практиків бізнесу передбачають 
- ар :щування труднощів і зниження результативності в 

підготовки менеджерів, оскільки упродовж багатьох 
лад? дисциплін, які читають їм, і зміст програм мало 

хсь. Поступово склалася орієнтація на такі 
ппни. в яких можлива кількісна оцінка результатів 

■госький облік, аналіз фінансової діяльності, теорія 
я рішень, математичне моделювання тощо). Висока 

у названих дисциплінах є необхідною для 
діяльності спеціалістів зі ступенем магістра в галузі 
ї. але далеко не достатньою. Програми підготовки 
наприклад, психології управління дають змогу 

навики формування згуртованих груп нерідко за 
тк придушення” інтересів індивідів. Загострення 

^-л~ної боротьби буде вимагати від менеджерів не 
навиків кількісної оцінки заданих альтернатив, 

~: діуків нових, нестандартних способів розв’язання 
-гентних задач. Всі ці якості можна охарактери- 
лним поняттям -  підприємництво.
—оиємнитттво — це здійснення сміливих, важливих і 

проектів. Підприємництво — це готовність взяти на 
: длк, пов’язаний з реалізацією нових ідей. Саме 

ицтво, яке асоціюється з поняттями “динамізм” , 
“сміливість” , перетворює на реальність нові

__: ли бізнесу, програми професійної освіти, а звідси її
способи орієнтовані сьогодні (зокрема і у нас в
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Україні) на формування традиційних менеджерів, а~- 
найближчим часом зросте попит на підприємців-вла т- 
Для задоволення цього попиту недостатньо кориту 
навчальні програми, необхідні докорінні зміни у взле 
способах професійного навчання менеджерів у бік 
співвідношення навчання і практичної роботи в 
підприємництва, принципової зміни в організації шстт 
зівської професійної освіти з підприємництва.

Наприклад, у програмі “навчання дією”, яка зал 
вується в Інституті менеджменту м. Лунд (Швеція), віч: 
жені нові способи підготовки і підвищення квал:ч_ 
менеджерів. Основний принцип цієї програми такий: 
мають обмежену можливість засвоїти “запрограмоваг 
ня” , які викладають звичайними способами, але необмч 
можливість з розвитку внутрішнього критичного дсг 
вого підходу і навиків розв’язання практичних задач 
хачі працюють в групах над вирішенням проблем 
компаній, що стимулює навики прийняття рішень у 
чайній ситуації.

Серед видів професійного навчання менеджерів 
пективними визнані моделювання, рольові ігри, сез 
конференції з питань підприємництва тощо, в той * 
традиційні лекції і дискусії будуть, на думку деяких з  
ців, займати менше місця у навчальних курсах (став 
під сумнів ця теза, особливо стосовно дискусій). У 
ньому менеджерам доведеться більше уваги приділяти 
зовнішнього впливу на організацію, інтегрувати 
діяльність з побічними явищами, незалежними від не в 
ного становища співробітників, підсилювати свою чч = 
роль у всіх аспектах і на всіх рівнях, вміти навч_ 
працівників і мобілізувати їх енергію для вирішення 
них завдань.

Зважаючи на ці вимоги, розроблено три конце— 
готовки і підвищення кваліфікації менеджерів (ПІШУ 
гментарний підхід до ППКМ, який не потребує інвест: в 
пов’язаний з цілями конкретної організації, дає базову - _ 
товку в центрах тренінгу (цей підхід визнаний на За?.: ч 
перспективним). Перспективнішим вважають так звав: : 
рмалізований підхід, за якого ППКМ розглядається ч- 
тина кар’єри менеджера, поєднується з ресурсними 
ми фірми і особистими прагненнями менеджера.
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Рис. 3.3. Схема - алгоритм перепідготовки 
(підвищення кваліфікації) працівників

тазові знання доповнюються спецкурсами з розвитку 
умінь і навиків, які розвиваються за допомогою 

ітіз-тренерів і лінійних (безпосередніх) керівників 
ї т і-менеджера. Найперспективнішим визнається цільо- 
г.тсід до ППКМ, який передбачає безперервне навчання 
убезпечення завдань бізнесу в умовах конкуренції. Тут 

тісно пов’язана зі стратегією організації та інди- 
~-ними цілями “учня” , які реалізуються за допомогою
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дисциплін за вибором, жорстко пов’язаним з характетчя 
виконуваної роботи.

Отже, ми розглянули види та способи перепідг: т : гш  
(зокрема підвищення кваліфікації) різних категорій пащі 
мислово-виробничих працівників, а далі необхідно розгтша 
нути пропозиції щодо організації самого навчального пр: г-яр 
такої перепідготовки у вигляді схеми-алгоритму (рис. 3.1 „

3.3. Активізація навчального процесу підготова з 
перепідготовки працівників як засіб формування : їм» 
витку їх професійного мислення. Засоби акттл - яв 
навчання (зокрема активного контролю знань). А— т і  
літературних джерел дає змогу узагальнити відомі і затлій 
понувати нові засоби активного навчання і активного нігт~І 
ролю знань слухачів, які проходять професійну підгспавщ 
перепідготовку і підвищення кваліфікації. Класно я» 
засобів активного навчання (ЗАН) подана у вигляді схт ж 
рис. 3.4 і наших поясненнях до неї.

Рис. 3.4. Склад (перелік) засобів активного навчання

Всі вони разом, — традиційні і запропоновані 
засоби активного навчання упорядковані, дають змогу
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тж професійне мислення учасників програм ППП, 
ш якого, особливо в умовах становлення та функціо-

:г ринкових відносин, дуже велике, 
і : поливо велике значення надається оволодінню основа- 

р=сміки, організації та планування виробництва (сучас-
шівою це прийнято називати виробничим менеджментом), 

економічному мисленню та засобам активного навчан- 
іприяють розвитку такого мислення, а також формалі- 

тзл помічних явищ, яку також можна зарахувати до ЗАН. 
зже згадувалось, економічним дисциплінам у нав- 
закладах професійної освіти відведено помітне 

ле слухачі, особливо технічних напрямів навчання, ці 
ч не вважають престижними, звідси й ті небажані 
до яких таке ставлення призводить. Багато хто 

що навиків буденного життя і здорового глузду 
достатньо для вирішення економічних проблем, 

ти цей погляд на економічні дисциплін нелегко. Один 
псів зміни ситуації, яка склалася, вбачається в тому, 
-- -зліпити певною мірою якість викладання цих 
т_н. зробивши основний наголос на те, чому треба 
так, а не інакше (образно кажучи, треба переходити 

пз .ти пам’яті” до “школи мислення”). Щоб навчальна 
•дна не перетворилася на набір знань, вона повинна 
знутрішню логіку і “поживу” для розуму.

! тин з дидактичних2 2 принципів вимагає, щоб будь-які 
занять (лекційні, практичні, семінарські, особливо 

у навчальному закладі, а тим більше закладі 
їденої освіти для спеціалістів, були науковими. Поєд- 
зазчального і наукового -  одна з відмінних і основних 

з ти для фахівців. Заняття повинно бути науковим і за 
: : за змістом. Однак не можна повністю погодитись з 
деяких авторів, що науковість заняття полягає лише 

*і ; д . членні наукових положень. Слухачам належить 
тяти і гіпотетичні, а також і спірні положення, певна 

-  тгроводжуючи їх відповідним коментарем.

-  _лдактика -  розділ педагогіки, який викладає теорію осві- 
птзання. Викриває закономірності засвоєння знань, вмінь і
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Науковість заняття — це і доказовість положень 
висуваються. Треба добитися, щоби кожне положення г 
обґрунтоване. Викладачеві доцільно привчити себе за.\п:ь 
ватися над тим, наскільки доказовими є основні по лож - - 
переконливими факти, які наводяться. Треба уві:: 
безапеляційності, надлишкової категоричності стверд- 
пам’ятати, що лише доказовість викладення є засобом 
переконання слухачів.

Іншою актуальною проблемою підготовки суча 
спеціаліста є активізація його пізнавальної діяльності пд 
навчання. Тому однією з визначальних функцій закя~? 
забезпечення пізнавальної діяльності слухача. У зв'яіг 
цим на заняттях доцільно підкреслити, що вирішення ти: 
інших питань науки, техніки і виробництва полягає у ь 
кращого варіанта з декількох можливих.

Треба зауважити, що у викладацькій практиці 
служено рідко користуються народним правилом “на до: 
ках вчаться”. Між тим, розповідь про найяскравіші нєьд 
показові похибки підвищує у слухача увагу, акдь. 
пізнавальну діяльність, яка спрямована на вирлі: 
проблеми. Ще один засіб — “риторичні питання” , які зьерь^ 
до слухача у формі ствердження, яке вимовле 
запитальній формі. Без сумніву, неможливо перера 
всі засоби активізації мислення слухачів, але зміст дєяялз 
них, які зображені на рис. 3.4, наведені нижче. В: 
успіхом можуть бути застосовані під час викладання г 
яких дисциплін, певна річ -  з урахуванням їх специфь-

1. Ігрові ситуації (фрагментарні ділові ігри) яві 
собою прийом, в якому однією із сторін є група, а інші» 
викладач. Зміст ігрових ситуацій полягає в тому, що ілі^ 
сторін — група -  задає питання відповідно до цієї ситуац 
інша — викладач — відповідає на ці запитання, внс : ~-: 
відповіді елементи суперечностей або невизначеност. і 
перша сторона, зіставивши відповіді, повинна пр: 
рішення. Аналізує прийняті рішення або причини, з 
рішення можуть бути суперечливими, викладач.

2. Застосування як ЗАН проблем дає змогу не л 
лучити слухачів до вирішення тих чи інших проблем.
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згти їм перспективу подальшої роботи в цій галузі, особ- 
ш з них, хто має намір присвятити себе науковій роботі 

Одним із цікавих, жвавих і перспективних засобів 
л:го навчання є система тестів. Суть її полягає в тому,
- -санам пропонують вибрати один із двох або більше 

т_= розв’язання, які надає викладач.
Спосіб розв’язання (“розгадування”) виробничих 

ксів ґрунтується на тому, що викладач формулює ту 
ч ту особливість виробництва, яка на перший погляд 
г~ься безглуздістю (парадоксом), тому що у формулю- 

сазмисно опускається або переінакшується яка-небудь 
іц я . Слухачам пропонується пояснити цей парадокс, 

безглуздя”, що вимагає від них розуміння суті
- -с. яке розглядається, а не його зовнішнього прояву.
: Дилеми являють собою засіб активного навчання, 
передбачає засвоєння слухачами певних знань з попе- 
: ::  матеріалу дисципліни або із суміжних дисциплін. 

і£ слухачам дилему, їм пропонують вибрати альтер- 
і варіант і пояснити його.

: У разі використання прийому “задачі” слухачам
єують знайти відповідь на питання, яка ґрунтується на 

п розглянутого безпосередньо перед тим матеріалу, 
ийом рекомендують застосувати на заняттях, якщо 

має числовий характер.
До найефективніших прийомів активного навчання 

лаховуємо так звані виробничі ситуації, які за умови 
:: їх осмислення можуть наблизити слухачів до

них виробничих умов.
і Прийом “питання слухачам”, мабуть, “наймасо- 

якщо мати на увазі часте його застосування. Зміст 
в тому, що викладач, проводячи заняття, задає 
які випереджують матеріал, тобто з ’ясовує думку 

з про те, що буде сказано далі на основі їх знань, 
:. зрешті-решт кмітливості.
Прийом “питання слухачів” , на відміну від попе- 

о. майже не поширений. Суть його полягає в тому, 
ц—.тсачам пропонують задавати питання викладачеві з 
: ьлу, який вже викладений, але запитання має бути за
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змістом, чому так , а не інакше , і містити припущень;.- = ■ 
передбачення, як “інакше”.

10. До доволі цікавого і захопливого засобу актіз- л  
навчання можна зарахувати вправи з логічного мислььл* 
Застосування цього засобу вимагає від викладача л=- 
термінології формальної логіки, тлумачення термінів, її зі - 
номірностей. За наявності часу не буде зайвим дати та:-: -
формацію слухачам. На основі цих знань слухачам - -
понують знайти помилку у, здавалося б, стрункому логічь от 
ланцюжку, а потім підказати вихід із ситуації, яка склала

Для того, щоб слухачі могли скористуватися цим : а я - 
бом активного навчання, не зайвим буде познайомите а 
“азами” логіки (якщо такої дисципліни немає у їх лл— 
пальному плані або вона не передує дисципліні, яка і і— 
чається), принаймні з її основними законами і положенлт 

Логіка вчить, як відомо, що будь-який доказ 
дається з трьох елементів: тези (судження), доводів т - 
лок, тверджень) і способу доказу. Теза (судження -  _■* 
твердження, яке необхідно довести; доводи (посилки. — 
дження) -  це істинні (правильні) положення, які викор::—-d 
вуються для доказу; спосіб доказу -  це метод логл 
зв’язку між тезою і доказами, судженням і посне 
(засновками). Логічний аспект мислення є одним з на;: 
ливіших у формуванні спеціалістів.

Закон тотожності: поняття тотожне самому собі (А  є 
Поняття -  думка, в якій узагальнюють і виділе»  

предмети деякого класу за визначеними загальним;: 
сукупності специфічними для них ознаками.

Закон суперечності (а точніше, несуперечності): п:ьх~ 
не може бути чимось відмінним від себе (А не є не А

Закон виключеного третього: кожне поняття т:~: - 
іншому або відмінне від нього (В є або А, або не А).

Закон достатньої підстави: поняття може вва:-;_ -  
істинним або правильним, якщо наведені достатні пш: * 
для цього (якщо правильні вихідні засновки).

Правило відповідності (можна застосувати для ф :; 
вання визначень): обсяг суб’єкта повинен дорівнювати х  : = 
предиката судження.
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. ~ єкт — поняття про предмет судження; предикат — 
про ознаку предмета.

І Формалізація -  подання і вивчення будь-якої зміс- 
галузі знань (наукової теорії, міркування, процедур, 
~:шо) у вигляді формальної системи або обчислення. 

Апїпіз будь-якого явища або ситуації, висновки з нього 
- :  негшуються, якщо явище формалізоване.

Її  пщставі інтуїції слухач (а частіше різні слухачі) 
запропонувати, як свідчить досвід, один-два, най

т и  заходи щодо покращання явища або ситуації, 
ш : ж явище або ситуацію формалізувати (див., 
л. 13.1)), то можна знайти те радикальних способів (а 

- мбінації -  набагато більше, див. (3.2)), а коли зва- 
а те. що “всередині” радикальних способів є ще багато 

_т здійснення, то таких варіантів буде ще більше.
£  з чалізація явищ і ситуацій дає змогу не лише гли- 
ас -ткнути в них, але й, як вже згадувалось, кількісно 
■ єр яги, а це означає пізнати його. Крім цього, зістав- 

-нг-пін, які входять до формул, за їх розмірностями 
вгу  перевірити коректність формалізованих зв’язків 

розмірностей лівої і правої частин формалізм- 
ІЕ лзку).

п:пп: яка-небудь величина У є функцією змінних 
X . Х2,, Хз, ... , Хп, що можна записати у вигляді

У = і:(Х1 ,Х 2 ,Хз...Хп), (3.1)
г _ тьше виявлено таких змінних факторів (п) —> 

л: : ільше варіантів впливу на величину У, причому 
них варіантів залежно від те може бути визначена

К = 2П -1 К  = 2П -  1 , (3.2)
- -гптькість варіантів впливу на величину У, одиниць; 

тть змінних чинників, од.
: у слухачів під час вивчення дисципліни проявиться 
п: формалізації явищ і ситуацій та аналізу на її 
пе зумовить якісний стрибок у розвитку (активізації) 

— 'Гесійного мислення.
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12. Доволі оригінальним засобом активного навчз-::_д. 
який вимагає від слухача вміння і навиків пов’язува— і 
єдине ціле відомостей, одержаних під час вивчення р.: ;:.т* 
дисциплін (пов’язаних, звичайно), або різних тем однієї й т*| 
самої дисципліни (пов’язаних, звичайно) є прийом “могтз' 
між питаннями. Він вимагає від слухача глибокого пр: : :  - 
нення в суть питання, по-перше, та запам’ятовування :д 
жаної раніше інформації, по-друге. Лише ці (а не виклк - 
що й інші) якості дають йому змогу “навести мости і 
питаннями, які розглядаються та які раніше вже вивче;-п

13. Засіб “спірні ситуації” застосовується, якщо пл 
вирішення якої-небудь ситуації немає альтерн ат- 
варіанта, тобто в часі і просторі, на певному етапі і з 
кретних обставинах можуть відзначатися обидві або більл 
запропонованих викладачем ситуацій. Інакше кажучи, 
полягає в тому, що слухачі пропонують кращий, на їх ту 
варіант, пояснюючи свої міркування, а викладач потім г- 
мує суперечку, пояснюючи адекватність рішень і ситуаід

14. Заняття-дискусії можуть проводитись в кс 
“потоці” слухачів під девізом “Проблеми, пошуки, ріп:— 
з одночасною участю викладачів декількох дисциплін, з - 
заплановано обговорити проблеми, пошуки і рдлт 
(залежно від “професіоналізації” “потоку”). Такі 
організують у зв’язку з тим, що слухачів після вивчення 
званих основних (назвемо їх професійно орієнтоз 
дисциплін цікавлять питання, які виходять за 
навчальних програм, а інколи і навчальних планів дисі 
Куратор професійного напряму або інша особа, яка з:: 
цю роль, знайомить з цими питаннями відповідних н;з 
дачів для складання відповідей. Щоби надати д::: 
необхідну (дискусійну) спрямованість, викладачі готук~ 
слухачів “зустрічні” питання.

Перед кожним таким заняттям-дискусією у навчаль: 
аудиторії можуть бути вивішені необхідні таблиці, г: з а ш. 
діаграми, може бути зроблений спеціальний ф отом ; : 
“Експрес-інформація” необхідного напряму, демонструй 
тематичні кінофільми або відеокасети. Дискусія може 
4~6 годин і, як правило, позитивно сприймається слухача:-":
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15. Ключові слова, або слова, які мають основне зміс- 
навантаження, визначає на початку вивчення дисципліни 
дач, а через деякий час він пропонує слухачам виділяти 
еі слова під час занять або під час виконання будь-яких 

тх завдань (аудиторних чи домашніх). Влучне ви
л о  ключових слів слухачами буде свідченням того, що 

' схопили” основний зміст речення чи тези (підсумку), 
і: Активний контроль і самоконтроль знань є скла- 
системи професійної освіти працівників (рис. 1.7). 

Пропонується така побудова системи активного конт- 
та самоконтролю знань (рис. 3.5)

.тча активного контролю і самоконтролю знань

»? Ч о м у ? Я к ?  (за сіб--------------------------►
(п ричин а) д ося гн ен н я  м ети )

а.

Рис. 3.5. Побудова системи активного контролю 
та самоконтролю знань
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• засоби активного контролю (викладач) або сам — 
контролю (слухач) вибирають із засобів актив- г 
навчання (рис. 3.4, позиції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, ... ) залежно від матеріалу, який має — г 
контрольований (на розсуд викладача або слух;-а в 
може бути вибраний один або декілька засобів : і ; і  
першого, і для другого варіантів;
за бажанням викладача (під час контролю ззз 

або слухача (під час самоконтролю) може '  ~ 
вибраний перший або другий варіант контрс.т- 
самоконтролю (порада: користуватись обома ват 
тами паралельно залежно від змісту контрольовав 
матеріалу).
схема використовується здебільшого викладач;:* 
разі контролю знань обома варіантами), яки: 
сформулювати (хоча б для себе) мету, пріг-:: - 
засіб досягнення мети контролю по кожному
або питанню у разі користування першим варіавл 
по кожному засобу контролю у разі корист*гз= 
другим варіантом (незайвим є ознайомлення слу 
з цими розробками); за бажанням схемою 
користуватись і слухач за тих самих умов хл 
самоконтролю знань;

• наведена система контролю знань може бути за 
сована для будь-яких підсистем професійної: - 
чання (підготовки, перепідготовки, зокрема 
вищення кваліфікації) і для будь-яких його 
(денної, вечірньої, заочної, екстернату, дистаг 
самостійної).

• оскільки контроль і самоконтроль знань, з : 
боку, є одним із засобів активного навчання (ні та 
16 на рис. 3.4), а з іншого -  має певну спєг 
порівняно з іншими З АН, то далі будуть надай 
роз’яснення щодо цієї специфіки, з:: 
самоконтролю.

Активізація контролю і самоконтролю знань. 
інформація (пропозиції) щодо активізації контролю . 
контролю знань надана на рис. 3.5 і у поясненнях до нь ч
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Далі наведемо міркування стосовно змісту і організації 
— зного контролю і самоконтролю знань як складової 
ггкни системи професійної освіти працівників. Насамперед 

відзначити, що всі засоби активного навчання (див. 
і 3.3), якщо слухач застосовує їх під час вивчення 
“тріалу, є одночасно і засобом активного самоконтролю, а 
ш: викладач користується ними під час занять і слухачі 
: —ь участь у їх реалізації, то це є засобом активного 
етр-олю. І в тому (самоконтролі), і в іншому (контролі) 
т- : впевнитись, якщо вдумливо сприйняти зміст кожного 
с — надцяти засобів активного навчання.

Крім того, на підставі досліджень і досвіду буде до
ем під час підготовки, перепідготовки і підвищення 

дефекації застосовувати і деякі спеціальні засоби актив- 
контролю і самоконтролю знань.
Одним із таких засобів самоконтролю знань є вико- 

“ ін ня  вправ, які розробляє викладач до кожної струк- 
■.г:: частини теоретичного курсу дисципліни. Усі вправи 
гчуть бути класифіковані за видом їх подання: тести, 
“ а дії, запитання, задачі (це з досвіду складання вправ 
к слухачів, які проходять перепідготовку, одержуючи 
— .' вищу освіту). А в принципі, як згадувалось вище, 

видів може бути більше або навіть набагато більше 
-с дклад, останнім часом розроблена вправа “правильно- 

»- - сіб и л ьн о ” під  час надання якогось пояснення, форму- 
линккня гіпотези тощо).

Особливістю вправ як засобу активного самоконтролю 
т к  є те, що вони містять завдання для слухача і одно- 
вь=ь: (але в іншому місці) відповіді на завдання. Слухачеві 
Ер лінують користуючись вправами, дати відповідь на 

ння самостійно (краще у письмовій формі), а потім
■в: • -.яги її з відповіддю, яка складена викладачем (вва- 
ш*ггься, що вона правильна, хоча можуть виникнути і 
— -сечки -  тим активнішим буде самоконтроль знань).

Одним з видів активного контролю знань є відповіді на 
— г льні запитання, які складає викладач, і які є 
в  чесно запитаннями до іспиту або заліку з дисципліни. 

'  слзістю таких контрольних запитань є те, що вони 
адаються немовби з двох частин: пасивної (самого запи-
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тання, відповідь на яке є в курсі лекцій) і активи: 
відповіді на яку треба “дійти” самому слухачеві, бо “пряг 
відповіді в курсі лекцій немає). Активні частини контро -  
запитань пропонують такі: “Чому?”, “Доведіть відп:г_ 
“За яких умов?” , “В якому разі?” , “Підтвердіть відпсяп 
(зрозуміло, що перелік активних частин відповіла 
контрольні запитання може бути продовжений, важллз г 
те, що ця частина обов’язково має бути, і головну 
слухач і викладач повинні приділити саме їй).

Засоби активного контролю і самоконтролю знзз 
відбір працівників. Про відбір працівників як один з 
менеджменту персоналу (оцінку кандидатів на робоче 
відбір кращих з резерву, створеного в ході набору) йшл і 
п. 1.2. Найкращим засобом відбору працівників у такому 
є саме активний контроль знань на підставі розв яз 
вправ і контрольних завдань, про які йшлося у л 
Найпоширенішим способом такого контролю (у всяко :г 
в практиці зарубіжних фірм, яку варто використовув з 
нас) є співбесіда.

Необхідно зауважити, що такі співбесіди, які 
совують переважно для відбору працівників на п 
набору кандидатів, зокрема і з контингенту, тих. ш: 
працюють на виробництві (у фірмі), вважають за л?— 
проводити і для набору кандидатів або навіть віл’ : :  
ринку праці (в умовах України — у центрах зайнятосп..

Однак дослідження [27] виявили цілу низку по 
які до деякої міри знижують ефективність спів'о: л 
інструмента відбору працівників. Основа цих проблем 
емоційний і психологічний характер. Так, наприкла 
тенденція прийняття рішення про кандидата на пос 
підставі першого враження, без урахування сказал — 
решті співбесіди. Друга проблема полягає в тенденх 
нювати кандидата на посаду порівняно з тією особою : 
велась співбесіда безпосередньо перед тим. Якщо полез- 
співбесідник справляв особливо погане враже:-: - : 
наступний навіть посередній кандидат буде сгхзл 
враження добре або навіть дуже добре. Є у з : ,  
проводить співбесіду, і така тенденція, як сприятлива 
тих кандидатів, зовнішність яких, соціальне стан:з 
манери значною мірою нагадують їх власні.
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ллження показують, що структуризовані співбесіди 
лтизованими і записаними запитаннями і відпо- 
п: рівняйте із запропонованими вище вправами: 
-  відповіді) підвищують ефективність цього засобу 

— ацівників. Співбесіду необхідно сконцентрувати на 
~-ях, які стосуються певної конкретної роботи. Під- 
чзі це положення, у [31] зазначено: “Якщо інтер- 

: бр-э знає ту роботу, щодо якої ведеться співбесіда, і 
ЕНІ люди можуть досягти успіху в ній, то він буде 

і одержувані результати будуть кращі”, 
загальні рекомендації ведення співбесіди зво- 

Е такого:
Встановіть взаєморозуміння з кандидатом на посаду і 

г можливість почувати себе вільно.
_ '-'.продовж всієї співбесіди концентруйте увагу на

л: роботи.
Ее лінюйте за першим враженням. Почекайте, поки 

всю інформацію.
-. і щготуйте комплект структуризованих питань, які 

а низатися всім кандидатам. Будьте разом з тим 
тучні, щоби дослідити інші питання, які виникають, 
л : уло запропоновано стосовно вправ).

1 правління якістю підготовки та перепідготовки 
в системі менеджменту персоналу промисло- 

г лприємств. Системний підхід до управління 
пдготовки та перепідготовки працівників. Ми 

завдання докладно розробити системний підхід 
л-:ня підготовкою та перепідготовкою працівників з 

гл чггн: по-перше, це доволі широка тема, яка може 
~-лметом окремого дослідження, по-друге, обме- 

:ссягу посібника не дає можливості докладнішого 
лього питання (та в такому розгляді, враховуючи 

і : слідження, і немає потреби), і нарешті по-третє, і 
нас цікавить якість ППП, управління якими 

: снити на підставі деяких елементів системного 
_ : розглядатимуться тут (додаток Г).
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Основним видом “продукції” навчального 
професійної освіти є спеціалісти, тому головним його пг 
ченням є підготовка фахівців різного рівня. В ум: 
закладу професійної освіти підхід до виділення кер; 
системи може бути різним і передовсім пов’язан; 
визначенням об’єкта управління.

Так, наприклад, на стадії підготовки або пєт- 
готовки у закладі професійної освіти як об’єкт управ, 
може бути прийнятий “навчальний процес” , а може ' 
прийнятий “студент (слухач, учень)”. Доцільнішим у тя 
разі є побудова системи управління якістю ППП на : 
об’єкта “студент (слухач, учень)” , тому що об’єкт управ 
є особливий, активний, здатний до самоосвіти 
вдосконалення, від його поведінки залежить остав: - 
результат підготовки спеціаліста. Але і об’єкт управ. т 
“навчальний процес” , також відіграє далеко не друг::  • 
роль в системі управління якістю ППП. Тому необхшь 
час створення і функціонування системи управління я 
ППП врахувати два об’єкти управління: “студент 
учень)” і “навчальний процес”.

Підготовка і формування спеціаліста не обмежу-: 
лише періодом його навчання у закладі професійної 
Вони починаються вже в навчальному закладі загг-г 
середньої освіти, а закінчуються лише з припинення 
професійної діяльності (безперервна освіта).

Отже, під час підготовки спеціаліста об'єктами 
ління якістю ППП є учень закладу середньої освіт:: 
рієнт, слухач підготовчого відділення), студент 
закладу професійної освіти), спеціаліст підприємстві 
підхід дає змогу по-різному підійти до підготовки (пе: 
об’єкти) і перепідготовки (третій об’єкт) персоналу ЯЯ 
організації професійного навчання.

Стан якості підготовки спеціалістів в У*в 
Для загальної підсумкової характеристики цьог 
скористаємось результатами науково-дослідної 
виконаної на кафедрі економіки підприємства і мене: 
Національного університету “Львівська політехяжа 
дослідження привели до невтішних результатів шоя: 
наших спеціалістів взагалі, і керівних працівників з :~  
хоча дослідження здійснювалися на базі підприємств



Підготовка та перепідготовка працівників... 163

а - ', : ,  така ситуація, на жаль, притаманна для більшості 
Ешгриємств України.

Ця загальна підсумкова характеристика така:
• непідготованість управлінських працівників та від

сутність у них досвіду ринкових перетворень;
• невідповідність компетенції фахівців з управління як 

на макрорівні, так і на рівні підприємств. В умовах 
недосконалих економічного, організаційного та моти
ваційного механізмів ця невідповідність супрово
джується низьким використанням виробничого та 
особистого (трудового) потенціалів підприємств;

• роль управлінського досвіду працівників у ході адап
тації виробничих структур підприємства до ринкових 
умов, стан “технології” управління працівниками, їх 
формування та розвиток в сучасних умовах економ- 
мічної кризи і негативних демографічної та освітньо- 
культурної тенденцій розвитку суспільства далекі 
від досконалості. Необхідне впровадження страте
гічного управління працівниками як основи збере
ження конкурентних переваг підприємства;

• немає оптимального механізму мотивації працівників 
до праці, що гальмує підвищення результатів його 
діяльності, ефективності використання. Невідповід
ність застосовуваної на підприємствах мотивації до 
праці, особливо зовнішніх мотивів, принципам циві
лізованого суспільства призвела до поширеної серед 
управлінських працівників в Україні “неоматеріаліс- 
тичної” мотивації:

1) матеріальний достаток як засіб самореа- 
лізації без диференціації засобів його досягнення;

2) бажання одержати вищу посаду, але не 
брати на себе вищу відповідальність;

• в Україні на всіх рівнях ієрархії управління пере
важно працюють фахівці з мисленням і досвідом ке
рівництва у командно-адміністративній економіці, ще 
досі превалює протекціонізм у підборі керівних пра
цівників, ще не стали головними критеріями їх 
оцінки компетентність, діловитість, вимогливість, 
працелюбність.
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Вимоги до якості підготовки та перепідгот: г г 
працівників в ринкових умовах господарювання. Розтяг
немо це питання для різних категорій промислово-вирх- 
ничих працівників у послідовності зростання категорійно:-  
робітників, молодших адміністративних працівників, мат - - 
рів, службовців, керівних працівників середнього і виш : - 
рівня -  менеджерів.

Щодо робітників, то на підставі аналізу літературна 
джерел, зокрема [54], а також досліджень за нашою уча ! 
на підприємствах Львівського регіону можна сформулкьі-  : 
основні вимоги до знань і умінь кваліфікованих робітюоїн 
як це показано на рис. 3.6.

Привертає увагу доволі велика збіжність вимог т 
розподілу загалом і розподілу для різних груп підприєм:—

Вважаємо, що в умовах України для цієї катет:: 
робітників майже всі вимоги можуть бути прийнятт 
винятком п.п. 2, 5, 7, 11, 16.

Стосовно вимог до управління якістю підготов:-: 
перепідготовки молодших адміністративних працівн:: _ 
(майстрів), то доцільним є скористатися досвідом СІЛ А 2  

рекомендаціями для його використаннях в сучасних у>: : :. 
України.

Перше, що вимагається від майстрів -  це їх втяті- ■ 
інструктувати робітників своїх цехів або навчати їх у х: я. 
роботи. Поширені у США уявлення про якості, які пон 
мати майстер і які варто прийняти на озброєння ex* s 
Україні, добре визначені у 18 “тестах” , розроблених ф:т • 
“Карл Ф. Браун енд К°”23.

1. Чи любимо ми його, чи хочемо ми бути з шат -: 
відчуваємо ми себе спокійно в його товаристві? Чи хз 
викликає роздратування своєю нетактовністю, надалі-::, 
підкреслюванням самого себе або іншими невиваже с 
вчинками?

2. Чи приділяє він належну увагу роботі і добрі: — 
своїх працівників? Чи він більше зайнятий самим ссе - 
своїм добробутом?

23 До речі, відповіді на ці 
підпорядкований майстру.

“тести” дає колектив.
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Чи спрацювався він з іншими керівниками? Чи 
т до роботи наодинці?
Чи оволодів він своєю роботою, чи його “засмок- 

~: точність? Чи приділяє він достатньо часу організації 
чи займається тільки поточними питаннями, які він 
вирішувати повсякденно?
Чи вміє він організовувати роботу своєї групи за 

ию письмових інструкцій?
Чи відповідає його вміння писати виконуваній їм

Чи справляє він загалом хороше враження?
Чи володіє він якостями, необхідними для хорошого 

.ся. зокрема уявою? Чи розвиває він ці якості і чи 
їм застосування?

Чи вміє він підтримувати дисципліну? Звільняти 
тних працівників?

Чи багато часу він відводить вивченню питань, 
і ‘ .ід-шх із завданнями підрозділу?

Чи багато часу він відводить вивченню загальних 
їх проблем, які охоплюються, наприклад, психо
соціологією, етикою, економікою, філософією та 
соціальними науками, які стосуються його роботи?

_ Чи має він схильність до розуміння людей і чи
___ він з симпатією і з зацікавленістю до них і до
:: з них, до їх потреб і проблем?

Чи володіє він ентузіазмом та іншими влас- 
і, що можуть збуджувати інтерес в інших людях і 
ти дружні умови, необхідні для успішної співпраці? 
Чи володіє стійкістю, витримкою, чи є він 

ливим, спокійним? Всі ці якості викликають довіру і 
- смогу його підлеглим працювати впевнено, без страху 
нсзів. Або він упадає в крайнощі і надмірною нер- 

викликає розгубленість і неспокій у своїх пра-

.: Чи володіє він почуттям міри у розподілі свого 
д-гтересів і симпатій на роботі, чи ж він схильний до 
ти зм у як стосовно виконуваної їм роботи, так і щодо



№ Знання і уміння
1 Здібність сприяти пришвидшенню виробничих О

процесів ■---------- 1
2 Здібність оцінювати стан машин і обладнання ■— -— _______
3 Здібність відремонтувати обладнання, яке

зламалось
4 Здібність контролювати і вимірювати продукцію
5 Здібність планувати
6 Здібність креслити
7 Здібність програмувати
8 Здібність до виявлення і вирішування проблем ~~-----------------
9 Знання матеріалів і палива
10 Знання гідравліки і пневматики
11 Знання автоматичного управління і управління СО

Ц И К Л О М _ _____  ”  — —
12 Знання галузі електрики і електроніки ~  -— і__.
13 Базові знання галузі математики ■ ~— — іі___
14 Знання фаз технологічного процесу до і після

виконання операції
15 Комунікаційні здібності, здібності до досяг- -—

нення домовленості і до грамотної доповіді
16 Знання в галузі управління якістю СП -■
17 Здібність витримувати монотонність праці -•

Ю О)о о СГіо о

Рис. 3.6. Знання і уміння, яких потребують підприємці від провідних кваліфікованих робітників
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Чи може він думати чітко і спокійно, без зайвих

Чи здатний він знаходити нові можливості, удоско- 
ззоби і кращі методи? Або ж він дотримується

способів?
Чи вміє він приймати рішення, навіть не маючи 

L даних, і чи володіє він впевненістю, необхідною 
злоб діяти на підставі тільки припущень? 

ї с  -:тар щодо цих вимог до майстра.
Г -терше, вони занадто суворі навіть для США, не ка- 

про Україну, особливо у сучасних умовах.
-пруте, вони можуть бути застосовані до керівників 

рівня (середнього і навіть вищого, хіба що з 
: □ ;ггуванням в бік ускладнення для останнього).

-тс-етє, у [9] не описано методики відбирання майст- 
з з с і  тестами. Можна зробити припущення, що 
~ винен володіти всіма переліченими якостями, але 

т ruens”, бо така людина, як прийнято говорити на 
-  ' superman”.

ттзерте, якщо погодитись з “по-третє” (в усякому 
України не погодитись з цим неможливо, хоча б за 

их обставин), то ці вимоги повинні бути ранжовані 
мою вагою”, а потім враховані у оцінці якості 

в5о перепідготовки керівників такого (та і будь- 
с з:-.-.. Одним і тим самим якостям мають бути надані 

залежно від типу виробництва, характеру 
ечг-пзх процесів, складності продукції та інших 

склад яких повинна вирішувати спеціально ство- 
пс- такого відбору кваліфікаційна комісія.
-т  — е (оскільки існує “по-третє”), повинен бути вста- 

—похідний бал” на відповідну посаду залежно від 
і  про які йшлося в попередньому пункті, та їх “рангу”. 

Zju-— сте, пропонують оцінювати майстра (а можна і 
— гтих рівнів) за такою методикою: 1) повна від- 
позитивна оцінка) за будь-яким тестом -  1,0; 

заповідність -  0,5 бала; 3) невідповідність (нега- 
-  0,0 балів; 4) кожна оцінка в балах множиться 

-* “питому вагу” , можна в частках одиниці, так 
з ;пс “рангів” дорівнювала одиниці); 5) всі ранжо-
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вані оцінки в балах додаються; 6) за “прохідним бал 
відбувається відбір кандидата на керівну посаду лл 
“ ідеального” керівника) майстра, сума балів дорів:-:- - 
ватиме у такому разі 18, але залежно від прийнято; 
певному підприємстві кількості вимог це число може б\— 
більшим, і меншим.

Сьогодні реально існує суперечність між об’єктлг • 
дедалі вищими вимогами до керівних господарських праілл - 
ників в умовах переходу до ринкових відносин і рівнем ; 
управлінської підготовки і культури, стереотипом економ
ного і соціального мислення (у всякому разі більшості з кгл

Отже, завдання полягає в тому, щоби обґрунтуьа-т! 
новий тип керівника, сформувати його соціальну роль лл 
діяльності, стиль, методи спілкування з трудовим колек
тивом, структуру його функцій і особистих якостей З ПО : д 
завтрашнього дня і на перспективу. На цій підставі п о е ; д д д  

бути розроблена концепція випереджувального навчала-, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних пралз-- 
ників і спеціалістів як складової частини системи бегл—  
рервної освіти, про яку йшлося раніше, а також рекс; -: 
дації з удосконалення навчального процесу в заклала 
підвищення кваліфікації керівних господарських праців:-: з а  
і спеціалістів (наприклад, як це наведено у п. 3.3).

Завданням системи професійної освіти керівних — „ - 
цівників і спеціалістів повинен стати розвиток здібн: 
опановувати все складніші види діяльності, що дає змог;. га  
втрат для виробництва і людини оволодівати новою ~т*- 
фесією або спеціальністю. Це означає, що освіта лл: - 
тільки професійну підготовку, але й формує уміння : :л г 
ності “добувати знання” і удосконалюватись. Виникає 
хідність у перенесенні акцентів з монопрофесійної на : г- 
дологічну систему підготовки і перепідготовки працівшслл

У цю систему доцільно включати такі елементи:
• загальну освіту (розвиток природних задатків : :лв- 

ностей, накопичення суспільством соціального л:-гаь- 
ду, соціокультурних правил і норм);

• базову професійну підготовку (оволодіння :;  :с а 
тістю загальнопрофесійними уявленнями, пог.лл^ш
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і оцінками в цій галузі діяльності, реальне усвідом
лення притаманних їй причинно-наслідкових зв’язків 
і закономірностей);

• спеціалізовану професійну підготовку (оволодіння 
методами та інструментарієм здійснення вибраного 
виду діяльності);

• перепідготовку і підвищення кваліфікації (оволодіння 
ширшим діапазоном видів, методів, засобів здійс
нення професійної діяльності, розширення і поглиб
лення загальноосвітнього і професійного рівня);

• адаптацію (перехід у “звичні” умови, освоєння нових 
видів, методів і засобів здійснення діяльності і 
службових ролей);

• підготовку до посадового зростання (освоєння спе
цифічних видів, функцій, методів і засобів пропо
нованої діяльності або досягнення рівня претензій).

І, нарешті, остання категорія працівників за зростан-
категорійності, вимоги до якості підготовки і перепід- 

аг-інки якої ми розглядаємо -  це керівні працівники серед- 
і ::о і вищого рівнів -  менеджери, яких зараховують сто- 
п  цз: у всякому разі в Україні) до нового фахового напряму.

Для характеристики якості їх професійної освіти 
ш.зостаємось деякими останніми рекомендаціями, наданими 

:4\ Роль управління, управлінської культури, управ- 
жнзьхої філософії в умовах сучасного виробництва багато- 
рьзезо збільшується, оскільки сьогодні підсилення позицій у
*  -у.'рентній боротьби залежить від якості управління, а 
гт-ьзе. від якості підготовки і перепідготовки менеджерів.

Сьогодні керівні посади у найрозвинутіших “західних”.. 
ж.чсіа.ніях обіймають менеджери нового типу. їх основна 
с : .зшість -  прагнення до найкращої організації роботи 

и —--лих. На відміну від традиційних керуючих, зане- 
- :-:яих досягненням своєї безпеки і добробуту, нові
• -етжери прагнуть скоротити кількість спрямованих на ці 
п —еби організаційних заходів і частіше ризикують. Вони

автократичні (самовладні) і менш залежать від орга
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нізацій, ніж традиційні керівники. Поведінка нових 
джерів, на думку експертів, відрізняється певною агрез 
ністю, наполегливістю, готовністю до сприйняття і первл- * 
інформації, раціональністю, груповою роботою, ретельніс~з 
точністю, чесністю і справедливістю, гумором, прагнень - 
встановлення контактів, готовністю правильно реагував: 
обґрунтовані заперечення, відповідальністю за прийнл- 
рішення, самокритичністю і самоконтролем, впевнвв 
манерою поведінки, тактовністю і толерантністю, поваг: :- ; 
людей, позитивним ставленням до змагання, орієнтовані ~ 
на досягнення поставлених цілей — і всім цим рисам тт- 
навчити менеджерів, а головне, виховати їх у них.

До найважливіших здібностей менеджерів нового 
які розуміють як поєднання знань, поведінки і досв^ 
належать:

• вміння реалізувати поставлені цілі, делегат 
повноваження і відповідальність,

• здатність до організації і мотивації групової роб т і  
встановлення пріоритетів, самопізнання і самоощн:*.

• схильність до аналітичного мислення, розпізнань: 
найістотніших чинників, системності у розроблю 
програм, виявлення тенденцій, розподілу зусил 
часу.

У табл. 3.1 надано приблизний перелік показників 
оцінки якості професійної підготовки працівників р.: і
категорій.

Таблиця .
Приблизний перелік показників Д Л Я  О Ц ІН К И  Я К О С Т І 

професійної підготовки (кваліфікації) службовців 
різних категорій

№
з/п

Показники, які 
характеризують якість 
професійної підготовки 

(кваліфікації) службовця

Категорії службовців

керів
ники

спеціа
лісти

інггг
служоїе^.

1 2 3 4 5
1 Освіта + 4- +
2 Стаж роботи за спеціальністю + + +
3 Професійна компетентність + + +
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Продовження табл. 3.1

у 2 3 4 5

X I

З н а н н я  н е о б х ід н и х  н о р м а т и в 
н и х  а к т ів ,  я к і  р е г л а м е н т у ю т ь  
р о з в и т о к  г а л у з і ,  п і д п р и є м с т в а

+ + -

1 2
З н а н н я  в і т ч и з н я н о г о  
і з а р у б і ж н о г о  д о с в і д у

+ + —

1 3
В м ін н я  о п е р а т и в н о  п р и й м а т и  
р іш е н н я  д л я  д о с я г н е н н я  
п о с т а в л е н и х  ц іл е й

+ - -

- 4 Я к і с т ь  з а к ін ч е н о ї  р о б о т и + + +

1 3

З д іб н і с т ь  а д а п т у в а т и с ь  д о  
н о в о ї  с и т у а ц і ї  і в и з н а ч а т и  н о в і  
п ід х о д и  д о  в и р іш е н н я  п р о б л е м ,  
я к і  в и н и к а ю т ь

+ + -

1 6

С в о є ч а с н і с т ь  в и к о н а н н я  п о с а 
д о в и х  о б о в ’ я з к ів ,  в ід п о в ід а л ь 
н іс т ь  з а  р е з у л ь т а т и  р о б о т и

+ + +

і Х 7

І н т е н с и в н і с т ь  п р а ц і  ( з д а т н і с т ь  
у  к о р о т к і  с т р о к и  с п р а в л я т и с я  з  
в е л и к и м  о б с я г о м  р о б о т и )

+ + +

1 8
В м ін н я  п р а ц ю в а т и  з  
д о к у м е н т а м и

+ + +

1 9

З д а т н і с т ь  п р о г н о з у в а т и  і 
п л а н у в а т и ,  о р г а н із о в у в а т и ,  
к о о р д и н у в а т и  і р е г у л ю в а т и ,  а  
т а к о ж  к о н т р о л ю в а т и  і 
а н а л із у в а т и  р о б о т у  п ід л е г л и х

+ - -

П О

З д а т н і с т ь  у  к о р о т к і  с т р о к и  
о с в о ю в а т и  т е х н іч н і  з а с о б и ,  я к і  
с п р и я ю т ь  п ід в и щ е н н ю  
п р о д у к т и в н о с т і  п р а ц і  і я к о с т і  
р о б о т и

+ + +

4
В и р о б н и ч а  е т и к а ,  с т и л ь  
с п іл к у в а н н я

+ + +

5
З д іб н і с т ь  д о  т в о р ч о с т і ,  
з а п о в з я т л и в іс т ь

+ + +

6
У ч а с т ь  у  к о м е р ц ій н ій  
д ія л ь н о с т і

+ + +

- З д іб н і с т ь  д о  с а м о о ц ін к и + + +  ]

Ці та інші риси і властивості зображені на професійно- 
іліфікаційній моделі менеджера нового типу (рис. 3.7).

Отже, як перелік характеристик для оцінки якості 
—офесійної освіти (підготовки, перепідготовки і підвищення 
заліфікації) службовців і менеджерів можна рекомендувати 

-  що надані у табл. 3.1. і рис. 3.7 (як зразки, які можуть 
- . - Г И  змінені або доповнені, або і те, і друге разом).
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Р и с .  3 .7 . П р о ф е с і й н о - к в а л іф і к а ц і й н а  м о д е л ь  м е н е д ж е р а  н о в о г о  т и :—

Що ж стосується змісту наведених характеристик -: 
кожній організації, на підприємстві, у фірмі він повинен буж 
розроблений службою менеджменту персоналу за так;:::' 
умовними ознаками.

А. “ Фахові” ознаки: за професіями, спеціальностям;: 
в деяких випадках і за кваліфікацією.

Б. “Посадові” ознаки:
• робітники;
• спеціалісти;
• керівники (менеджери) за рівнями:

—> нижчий (бригадири, майстри);
—> середній (на рівні цеху: начальник, керівн; - 
функціональних підрозділів -  планово-диспетчер:; - 
кого, контролю тощо);
—> вищий (на рівні підприємства, фірми: менедж-: 
персоналу, виробничі, збуту, у сфері інвестшг- 
фінансів тощо).
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. г~ -~я якості підготовки і перепідготовки праців- 
к-годинний підхід). Спеціаліст в системі конкрет- 
: сництва є його трудовим елементом, тобто ланкою в 

виробничого процесу. Видається правомірним підхід 
: якості підготовки та перепідготовки спеціалістів 

ааСІМ, як до подібної оцінки інших елементів вироб- 
гроцесу з урахуванням специфіки цього елемента: 
-  спеціаліста. Спеціаліст є, як було зауважено, “про- 

навчального закладу так, як вироби є продукцією 
іь.—-ного виробництва, тільки набагато складнішою і 

н я е - г е є  специфічного підходу до оцінки її якості. 
Формулювання задачі: як оцінити якість підготовки (і 

: т: зки) спеціалістів? Якість будь-якої продукції -  
сне поняття, ще сьогодні воно викликає багато супе- 
с.тумачень (їх є сотні). Воно більш-менш визначено 

■єас.ндь праці (тобто комплекс показників якості до 
сси  окреслений), розроблені показники якості і для 
-з праці.
енну ж якості самої праці, тобто працівників пропо- 

: дійснювати за широким колом показників, які 
в зшце, але які важко кількісно оцінити. І якщо 
ппсфесійної підготовки робітників до деякої міри 
еннзгги їх кваліфікацією (за тарифною системою) або 

.г-, кваліфікації продуктивністю праці, то якість 
спеціалістів (зокрема менеджерів) оцінюється 

ЮьспС'СО за суб’єктивним узагальнювальним показни- 
гтекою керівника (див. рис. 3.7 і табл. 3.1). Можна 
—; : за об’єктивнішим методом, який викладений 
але елемент суб’єктивізму в ранжуванні вимог до 

: пп зсе ж залишається. Щоб оцінка якості професій
не працівників була більш об’єктивною (або менш 
еі-::-;;, пропонується її здійснювати комплексно за 
параметрами і показниками24. *

* 2 аспекту наукового (методичного) підходу не можна плу- 
к : -еднувати поняття (терміни) “параметр” і “показник”, як 

_  _  -  зеахль дослідники.
7^:^кетр -  величина, яка характеризує яку-небудь основну 

(Не--.т н- процесу, явища, виробу.
7. е з з и ж к  -  кількісна характеристика цієї властивості, тобто
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Розглянемо цей методичний підхід на прикладі оці:-::-: 
якості підготовки і перепідготовки спеціаліста. Параметр 
такої оцінки наведено на рис. 3.8.

Р и с .  3.8 . П а р а м е т р и  о ц ін к и  я к о с т і  п ід г о т о в к и  
і п е р е п і д г о т о в к и  с п е ц іа л і с т а

Безперечно, кожний з наведених параметрів є до де-- 
кої міри узагальнювальним і може бути “розкладений" зз 
складові: наприклад, знання -  теоретичні, прикладні; з~ т 
ності — наукові, організаційні тощо.

Для того, щоб оцінити якість підготовки і перепідг:- 
товки спеціаліста, можуть бути використані різні показ
ники25. Пропонуємо такі (також до деякої міри у загат- 
нювальні щодо тих, що надані у табл. 3.1):

1. За середнім балом успішності за час навчання.
2. За оцінкою дипломного проекту.
3. За часом “входження” в роботу (адаптації).
4. За часом до першого (другого) підвищення заробіте і 

плати.
5. За оцінкою керівників різних рангів (найчастіше - 

безпосереднього) за бальною системою.
6. За “віддачею” (продуктивністю) у перший, друпс 

третій рік роботи.

25 Параметр (властивість), як правило, один, а показника 
цього параметра може бути багато. Наприклад, параметр - 
надійність виробу, показники -  напрацювання на відмову, йм:з : - 
ність безвідмовної роботи за певний проміжок часу, інтенсивні—а 
відмов тощо; параметр -  точність вимірювального приладу, показ
ники -  абсолютна похибка вимірювання, відносна похибка, пр;:з- 
дена похибка. Те саме для характеристики (“вимірювання”) я к ::— 
професійної освіти працівників.
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Одні показники оцінюють якість підготовки спеціаліста 
з тмплексі (четвертий, п’ятий, шостий), інші — за окремими 
діаметрами (перший, другий -  знання, старанність; 
—етій -  знання, здібності тощо).

Пропонований метод оцінки якості підготовки і пере- 
глготовки спеціалістів, як це видно з параметрів на рис. 3.8 і 
гчгеліку показників, є комплексним; він дає змогу зробити 
-іху оцінку як з погляду “виробника” (закладу професійної 
: а.ги -  показники 1—2), так і з погляду “споживача” (під- 
гглємства -  показники 3~5).

Маючи оцінку одних і тих самих спеціалістів за різни- 
■п параметрами і показниками, можна визначити комплекс- 

показник якості підготовки та перепідготовки 
і'тпіалістів або за бальною оцінкою, як це було реко- 
* т ідовано вище, або на підставі регресійних залежностей 
т-»ч окремими показниками якості підготовки і перепід- 
~ ~ :зки спеціалістів.

Шляхом для таких досліджень можуть бути вибіркові 
ітеження на підставі системи аналітичних таблиць, анкет 

р—тйдуального заповнення, обробки звітних (статистичних) 
алзіх закладів професійної освіти і підприємств.

1) Середня оцінка визначається як середня зважена. 
“Загою” є кількість відповідних оцінок. Наприклад, оцінка 
Шьнладу освіти другого 0 302 = (5- 0 + 4- 4 + +3- 6)/10 = 3,4;
і юпка підприємства другого ОПП2 = (5- 0 + 4- 6 + З- 4)/10 = 3,6 і 

л всі шість оцінок закладу освіти і шести підприємств.
Дані табл. 3.2 свідчать про наявність якщо не 

£ ілхціональної (є розходження між оцінкою Національного 
унзезситету “Львівська політехніка” і підприємств), то у 
з — :му разі кореляційної залежності між оцінками за цими 
л . :-;а показниками -  середнім балом успішності упродовж 
з я  чання і бальною оцінкою підприємств. Виявлено тісний 
і : т.іяційний зв’язок між цими двома оцінками, 0 30 і Опп 
рсефіцієнт кореляції набагато більший за 0,6). Крім того, 

іактер величин 0 30 і Опп для одного і того самого 
_лі;іємства свідчить про наявність лінійної залежності між 

_ : г: двома величинами, тобто
Оппі =  а +  & і0 30і , (3.1)



176 Розділ З

де а,аі -  коефіцієнти регресійних рівнянь, які обчислю- 
за правилами регресійного аналізу [23].

Таблиця . .
Дані щодо оцінки якості підготовки і перепідготовки 

спеціалістів, надані Національним університетом 
“Львівська політехніка” і підприємствами

№
під-
при-
ємс-
тва

Кількість спеціалістів, які оцінені на Разом
ОЦІНОК

Середню
оцінкавідмінно (5) добре (4) задовільно

(3)
зак
лад

освіти

Під-
при-
ємст-

во

зак
лад

освіти

Під-
при-
ємст-

во

зак
лад

освіти

Під-
при-
ємст-

во

зак
лад

освіти

Під-
при-
ємст-

во

зак
лад

осві
ти

Є М Г--
3£

і - - 2 4 5 3 7 7 3,3
2 - - 4 6 6 4 10 10 3,4 Зл
3 і - 8 11 8 6 17 17 3,6
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На основі наших обстежень за показниками, що наллю 

вище, можна припустити, що між оцінкою закладу гл:- 
фесійної освіти і такою оцінкою підприємством ісв : 
регресійна залежність при багатофакторній лінійній регрт-гл 
типу

ОППх = ао + аіхі + а2х2 + ... + апхп ,
Де ОПП£ “  сумарна оцінка якості підготовки працівю 
промисловим підприємством, відн. од.

а0>аЬа2---ап ~ коефіцієнти регресійних рівнянь, т : 
обчислюють за правилами [23, с. 76—77];

хо,хі,Х 2  ...х п -  показники, від яких залежить от-—д 
О 26и пп 26

26 Для робітників ці показники наведені на рис. 3.6: г з  
службовців -  у табл. 3.1, для менеджерів -  на рис. 3.7. Піллт - 
ємство вибирає склад показників на свій розсуд залежне вл 
особливостей виробництва.
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Озох = в0 + ВіУі + В2У2 + ... + вт ут (3.3)
де 0 30£ -  сумарна оцінка якості підготовки працівника
і - ладом професійної освіти, відн. од.;

во.врвг ...в т  — коефіцієнти регресійних рівнянь; 
У0)УЬУ2-..Ут ~ показники, від яких залежить оцінка 
див. рис. 3.8; п.п. 1,2 на с. 169)
За такою самою методикою може бути розв’язана 

і'агнена задача: у табл. 3.2 “підмет” і “присудок” міняються 
а "-ми -  у першій колонці різні заклади професійної 
лздги, а підприємство -  те саме. Тоді на підставі оцінки 
весті підготовки і перепідготовки спеціаліста підприємство 

- е вибирати заклад професійної освіти, якщо оцінку 
з з : дити по рядках (навчальних закладах).

На підставі (3.1), (3.2) і (3.3), якщо перше застосовують 
визначення будь-якого часткового (7-го) показника 

■ д е к и  якості ПІНІ, а два інші -  для сумарного показника, 
Ишкуть бути визначені коефіцієнти (індекси) конкуренто- 
тт: можності спеціалістів, які проходять підготовку або 

підготовку в певному закладі професійної освіти.
Цей коефіцієнт (індекс) може бути розрахований за 

ц і ю  формулою:

Ж І;.:Сс “  індекс конкурентоспроможності спеціаліста, відн.
зкзпсчина;

Ощіх "  середня сумарна оцінка якості підготовки або 
з підготовки спеціалістів підприємствами, бали;
0 Жі -  середня сумарна оцінка якості підготовки або 

зе геплдготовки спеціалістів закладом професійної освіти,

Умова конкурентоспроможності спеціалістів (КСС) які 
— :;дять підготовку у певному (7-му) закладі професійної

(3.4)
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(3-ї
Якщо може бути вибір між закладами професійк: 

освіти -  і-м та ]-м , то умовою КСС закладу )-го буде

Умови (3.5)-(3.7) випливають з того, що оцінка 
підприємства є вищою (найчастіше так і буває), а можуть 
бути випадки, коли оцінки підприємств є нижчими, т:л 
може виконуватися умова

де ІКсснорм -  нормативне значення КСС, яке пропонують
приймати найвищим, досягнутим у певній галузі дп* 
працівників певної професії або спеціальності (на підете 
статистичних даних), відн. величина.

Тоді відповідно змінюються умови (3.5) і (3.6).

(3-Є

(3.7

< ІКССі <  1 ) (Зі-
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Висновки до розділу З

1. Регулювання трудового потенціалу підприємства є 
'ладовою частиною менеджменту персоналу і потребує його

лгтенціалу) ефективної реалізації.
2. Основу трудового потенціалу підприємства стано- 

5;гть професійно-кваліфікаційний склад працівників, а
: ванній є безпосередньою функцією системи їх професійної 

:світи, тобто їх підготовки і перепідготовки.
3. Причини, які зумовлюють потребу або необхідність

— зфесійної освіти, поділяють на групи (економічні, 
:: ліальні, біологічні, демографічні) і види в кожній групі 
безробіття, НТП; покликання, незадоволення характером 
: :5оти; природне вибуття, втрата працездатності; міграція 
заселення, надлишок або нестача робочої сили тощо).

4. Перепідготовку (зокрема підвищення кваліфікації)
— -.цінників пропонується здійснювати за схемою-“алго- 
гїггмом”, яка відображає всі етапи організації цього виду
л : фесійної освіти.

5. Як метод утворення професійного мислення праців- 
їзс -сів рекомендують активізацію навчального процесу.

6. Стан якості підготовки спеціалістів в Україні не є 
вповільним, про що свідчать дані обстеження, виконаного

- в уковцями Національного університету “Львівська політех-
- у.а-’, з таких критеріїв, як підготованість до ринкових 
■ллетворень, компетентність, мотивації працівників тощо.

7. Підготовка фахівців підприємства всіх рангів (від
- гсітника до менеджера) і контроль якості цієї підготовки

винен здійснюватись за спеціальними вимогами.
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Загальні висновки

1. Зважаючи на низку об’єктивних законів фунте; - 
нування ринкової економіки (обмеженості ресурсів, спалт 
віддачі, Оукена тощо), які зумовлюють існування в т і  
економіці безробіття, доведено, ЩО ВОНО Є ОСНОВНИМ СПОТ:' - 
кальним чинником (нарівні з багатьма іншими) для участ } 
програмах ППП.

2. Західний регіон України у 1998 р. займав перлк 
місце в Україні за рівнем безробіття (майже 5,6 % (5л ~ 
порівняно з 3,7 % (3,69) в середньому в Україні), а се ;-; 
семи областей західного регіону27 у Львівщини -  д р ~  
місце. Тому саме для цього регіону, і зокрема лл 
Львівщини, проблема участі населення у програмах ППГ : 
нагально злободенною.

3. Спеціаліст є “продукцією” системи ППП, так са: : 
як вироби є продукцією системи підприємства, тіла і 
складнішою і з неповторними особливостями, тому ГІ 
певної міри елементи менеджменту виготовлення вир;б з 
можуть бути застосовані до менеджменту ППП.

4. Ринкові умови господарювання, а особливо “перехлт-: л 
період” до них, ставлять певні вимоги до підготов;:;: 
перепідготовки працівників, зокрема управлінських, тому : - 
суб’єкта ППП (закладу професійної освіти і його п е ;: - 
нального складу) і у об’єкта ППП (слухачів — майбутні;: -;і 
наявних працівників підприємств і організації) необхллл 
подолати психологічний бар’єр у ставленні до організа: 
функціонування системи ППП.

5. Для оцінки, аналізу і регулювання ефективк;: - 
функціонування систем ППП на різних рівнях (peri:; 
підприємств і організацій), крім якісного підходу, необх.л- 
застосувати і кількісний на підставі формалізації чинш::- л 
які характеризують різні сторони систем ППП.

6. Варто пам’ятати, що кількісна оцінка будь-ят: :~і 
економічного явища або виробничої ситуації може с~ г

27 Івано-Франківська (7,18 %), Волинська (5,97 %), Львів:; 
(6,08 %), Тернопільська (5,43 %), Рівненська (5,43 %), Закарпат:: _ 
(5,05 %), Чернівецька (3,73 %) -  за даними 1998 року.
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*: '.гена на підставі відповідних показників, тобто величин, 
ж. і : помогою яких ці явища або ситуації можуть бути
-  ряні”. Для системи ППП в посібнику наведено десятки
- :: показників. Але треба також пам’ятати, і це головне, 
шв :пм по собі показник (його числове значення) ні про що 
*- н : рить, якщо не визначені умови його прийнятності.

Класифікація причин, які спонукають до підготовки 
т ̂ підготовки працівників (рис. 3.2), і визначення їх 

Х= : гтетності (ранжування) для умов України (у всякому 
х  :і  : годні і на найближчу перспективу) дають змогу всім 
■е  і агентам, зацікавленим в створенні і функціонуванні 
анс^тн ППП (підприємствам і організаціям, закладам 
аг г<есійної освіти, центрам зайнятості) планувати заходи 
ж гп  : гення і функціонування програм ППП.

: Особливої уваги потребує створення і функціонуван- 
ш  гн: грам професійної освіти нових для України праців- 
г п-менеджерів, статус яких в ринкових умовах ГОСПО

ДІ ; - галня відрізняє цю категорію працівників від всіх 
•".

.: Для формування професійного (компетентного)
■К - ну до вирішення завдань функціонерів виробництва, 
*с —: всіх категорій промислово-виробничого персоналу, 
як: г — - і ширше запроваджувати у системі ППП засоби 

атг з = :го навчання і контролю знань.
I г До одного з найважливіших питань менеджменту
-г^р7 необхідно зарахувати управління якістю ППП,

■ яег-'гхнші підхід до якого (управління) запропоновано, тим 
1 п- що якість підготовки і перепідготовки працівників в 
ВЬг  ііщ. особливо їх адаптації до ринкових умов, сьогодні 
к  : г - шіжчому від середнього.

II Кількісна оцінка якості підготовки працівників на
яс: п  запропонованого коефіцієнта (індекса) конкуренто-
« а т и - - чпгті спеціаліста (Іксс) і його прийнятності ((3.5)—

тає змогу і суб’єкту, і об’єкту системи ППП зробити 
а к  : першому — підприємства, з яких комплектувати
яа= - слухачів — учасників програм ППП, другому —

професійної освіти, до якого необхідно звертатися 
трд? : п знання і здійснення програм ППП.
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ДОДАТКИ
Додаток А

Формування фонду оплати праці (ФОП) 
з урахуванням підвищення продуктивності праці, 

збільшення прибутку (доходу) і коефіцієнта інфляції

Ф пот = [Фбаз + -Кв-  ̂ одо~ —0-  X Фбаз ] X Кінфл =

^ ^ б а з

Ши
ІГ

(1)

фоп

де Ф пот “  фонд оплати праці у поточному періоді, грн.; 
Фбаз ~ фонд оплати праці у базовому періоді, грн.;
Кв_ н -  нормативний коефіцієнт випередження зрос

тання продуктивності праці стосовно зростання заробітне: 
платні (точніше, відставання зростання заробітної плати: 
щодо зростання продуктивності праці), відносна величина; 

Кінфл -  передбачений коефіцієнт інфляції, відносна
величина ( Кінфл > 1)

Умова 0 < Кв_н < 1,(Д2), Кв_ н = ^ - х 1 0 0 ,  (2

де J3.11 -  нормативний індекс зростання середньої заробіт
ної плати у поточному періоді стосовно базового, відносна 
величина (на практиці визначається Jз.н )

Jз.н =  К в_н 
заданий

де Jп -  індекс зростання продуктивності праці у поточному 
періоді щодо базового, відсотки

ПпотJп ~
Пб,аз

(4
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е=—:о ПРпот -  П Рбаз )
—пот -  продуктивність праці в поточному періоді, од. 

:: іювання продуктивності праці (грошові, часові, нату
ральні);

Поаз -  продуктивність праці у базовому періоді, од. 
ї осрювання продуктивності праці;

-і Фбаз ”  збільшення поточного фонду оплати праці 
: зняно з базовим (частки від базового фонду), грн;
Кфоп -  коефіцієнт збільшення поточного фонду оплати 

— (частки від базового фонду оплати праці), відносна 
а-лагоша

К,фоп
100 +  К в.н^п -1 0 0 )

100
X К інфл 1 (5)

На підставі формул (1)-(5) визначається можливе 
г - , - л р н н я  поточного ФОП стосовно базового на підставі 

—•гегання продуктивності праці, але його максимальне 
-- зення не повинно перевищувати значення, яке зумовлене 

: танням прибутку, тобто
ФпОТ < фпот. шах і (6 )

г- Ф3от _ поточний ФОП, розрахований зо формулою (1),

Ф-от.тах “  максимальне значення Фпот, розраховане з 
;-рахуванням зростання прибутку, грн.

Фпот. шах ~ Фбаз X •Іприб X Кінф > (^)
;__.й -  індекс зростання прибутку у поточному періоді 

з: газового, відносна величина,

^ р и б = ^ - ,  (8)
И р б а з

— - Ппот — Пбаз )
П- ~ прибуток у поточному періоді, грн.;
П -.., -  прибуток у базовому періоді, грн.;

Отже, з (Д7) І (Д8) Фпот ^ Фбаз X <1приб х Кінф > ( )̂

' В разі, якщо Ппот < П^з, тобто Лпрозрахунок Фпот здійсню- 
—ьсж за формулою ФПОт=ФбазХ»1 п» тобто за принципом “процент 
-.-.—-дня ФОП) -  за процент (зниження П)”.
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Додаток

“Алгоритм”
розрахунку поточного ФОП з урахуванням 

підвищення продуктивності праці, збільшення 
прибутку (доходу) і коефіцієнту інфляції

1. За формулою (5) розраховується індекс зростань 
продуктивності праці у поточному періоді щодо базового J-

2. Визначається нормативний коефіцієнт випередженню 
зростання продуктивності праці до зростання заробіт:- 
плати Кв_н в межах умови (2).

3. За формулою (1) визначається розрахункове зеь - 
чення поточного фонду оплати праці Фпот.

4. За формулою (9) визначають індекс зростанн.- 
прибутку JnpM6.

5. За формулою (8) розраховується максимальна 
значення поточного ФОП ФПот. шах •

6. Порівнюється значення ФПОт розрахункове (п. 3) :
Фпот. max (п- 5) — умова (7).

7. Якщо умова (7) виконується, то на цьому розрахуй: 
закінчують і приймають розмір ФОП, розрахований за п. 2

Якщо умова (7) не виконується, тобто виходити 
ф Пот > ФПот. max > то за прийнятий ФОП береться Фпот. 
розрахований за п. 5.
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Додаток В

Планування підготовки і підвищення кваліфікації 
робітників (зразки планових і контрольних документів)

Підприємство веде набір робітників, як правило, з 
- іпевого працездатного населення. Люди, які працевлашто- 
з р-:ться, здебільшого потребують професійної освіти. Тому у 
кланах набору робітників потрібно врахувати, що строки 
дднчення навчання повинні збігатися з періодом їх плано- 

і^лого набору. Так, при десятимісячному терміні навчання 
: яткову потребу IV кварталу можна забезпечити, якщо 
зазирати учнів у І кварталі.

План підготовки робітників наданий у табл. 1.
Таблиця 1

План підготовки робітників (числа умовні, чол.)

-

Ра
зо

м

Індиві
дуаль
не
нав
чання

Бри
гадне
нав
чання

На курсах По кварталах 
планового року

ра
зо

м

бе
з 

ві
др

ив
а 

ві
д 

ви
ро

б
ни

цт
ва

з 
ві

др
ив

ом
 

ві
д 

ви
ро

б
ни

цт
ва

і II III IV

Тгхарі 40 23 13 4 4 - 8 10 12 10
£>гезеру-
ЬД-ТЬЯИКИ

26 15 8 3 2 і 5 7 7 7
Ізердлу-
5в-ДЬНИКИ

27 15 8 3 2 і 5 7 8 7
>~фу-

аиЛЬНИКИ
25 14 8 3 2 і 5 6 8 6

Ідгасарі 18 10 6 2 1 і 4 4 6 4
Е-дезггро-

ггзозва-
іяізаль-
ш х

ЗО 17 10 3 2 і 5 8 6 11

? г з о м 166 94 54 18 13 5 32 42 47 45

Для контролю за ходом виконання плану підготовки 
— ддзників складають план-звіт з індивідуального, 

: г і д н о г о  і курсового навчання (табл. 2).



Таблиця 2
План-звіт з індивідуального і бригадного навчання робітників за 1 квартал (числа умовні)

Професія

П
ла

н 
І 

кв
ар

та
лу

Січень Лютий Березень Разом за І квартал

пл
ан

 п
ід

го
то

вк
и

на
яв

ні
ст

ь 
на

 п
оч

ат
ок

 м
іся

ця

пр
иб

ул
и

ви
бу

ли

за
кі

нч
ил

и 
на

вч
ан

ня

пл
ан

 п
ід

гт
ов

ки

на
яв

ні
ст

ь 
на

 п
оч

ат
ок

 м
іся

ця

пр
иб

ул
и

ви
бу

ли

за
кі

нч
ил

и 
на

вч
ан

ня

пл
ан

 п
ід

го
то

вк
и

на
яв

ні
ст

ь 
на

 п
оч

ат
ок

 м
іс

яц
я

пр
иб

ул
и

ви
бу

ли

за
кі

нч
ил

и 
на

вч
ан

ня

на
яв

ні
ст

ь 
на

 п
оч

ат
ок

 І

пр
иб

ул
и

ви
бу

ли

за
кі

нч
ил

и 
на

вч
ан

ня

на
 к

ін
ец

ь 
кв

ар
та

лу

ві
дс

от
ок

 в
ик

он
ан

ня
 п

ла
ну

Токарі 33 п 20 1 1 п п 18 11 - п и 18 10 2 10 20 31 3 32 іб 97
Фрезеру
вальники 21 7 10 10 2 8 7 10 10 4 7 7 9 10 1 10 10 ЗО 7 25 8 119
Свердлу- 21 7 7 6 7 7 6 7 1 7 7 5 7 7 7 20 1 21 5 100вальники
Шліфу- 20 6 8 5 1 6 6 6 6 6 8 6 7 1 6 8 18 2 18 6 90вальники
Слюсарі 15 5 4 5 - 5 5 4 3 - 2 5 5 6 - 5 4 14 - 12 6 80
Електро- і
газозварю- 23 7 11 10 1 10 8 10 8 1 8 8 9 10 - 9 11 28 2 27 10 117
вальники
Разом 133 43 60 46 5 54 44 54 45 6 41 46 53 50 4 47 60 141 15 135 56 101



191

Таблиця З
~лан підвищення кваліфікації працівників (числа умовні)

-,-тьова установка 
навчання

Необхідно
навчати,

чол.

Строк
закінчення
навчання

Примітка

ї ї  тонізувати 
ксробничо-технічні
гурси 35 І і II квартали

Підвищити 
розряди 10 чол. 
з II на III, 20 -  
з III на IV і 5 -  

з IV на V
11  тонізувати курси 
»  і-іодих робітників 

:сзоєння норм
заробітку

10 І квартал

Для учнів середніх 
шкіл, спрямованих 

комісіями 
з працевлашту

вання молоді
--І-5ЧИТИ верстат- 
Ю13 прийомів 
влагодження 
ггг-статів у зв'язку 
: ЕЗЄДЄННЯМ в дію 
-ікорних 
:^~завтоматів

12 До 1 червня

До заміни старого 
обладнання новим

- тонізувати курси 
Д1 Н робітників 
—аггання

-їсезміки праці на 
пхмисловому 
плсдп иємстві»

120
Шість груп 

рівномірно на 
протязі року

Перший рік 
навчання

11  -авізувати 
пдгли взаємного 
тозноння 
г»гситників, 

і- ЗЯТІсх обробкою 
: . /са  реверса на 
- - отних верстатах

10 II квартал

Обробку матеріалів 
вивчення досвіду 

роботи токарів 
і складання 

програми школи 
завершити 

у І кварталі
11  тонізувати 
тпсзду майстрів 
і ЕОП

10
1 -^  квартали 
Два заняття на 

місяць
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Додаток В

Анкета для обстеження ППП

1. Чи існує служба менеджменту персоналу? Якш: 
існує, то її структура і функції?

2. Структура і функції відділу праці і заробітної плат:: 
відділу кадрів, відділу підготовки кадрів (якщо вони не 
входять в п. 1).

3. Визначення потреби (методика) у працівниках різшт: 
професій, спеціальностей, кваліфікацій за категоріями пра
цівників (основних робітників, допоміжних робітників, І ТЕ 
тощо).

4. Покриття нестачі працівників (вільний найм, випуск
ники навчальних закладів різних видів, підготовка та 
перепідготовка на стороні, у себе тощо).

5. Система підготовки і препідготовки працівників 
(ППП), прийнята на підприємстві (школи, курси, учнівстЕ: 
наставництво тощо).

6. Забезпечення ППП: матеріальне (площі, обладнання 
наочні засоби тощо); кадрове (викладачі, майстри тощ: 
методичне (навчальна література).

7. Вивільнення працівників на підставі: юридичне:
(попередження чи інакше), матеріальній (компенсація тощ: 
соціальній (працевлаштування тощо).

8. По п. 7 з причини (за власним бажанням, зі 
скороченням штату, за іншими причинами (вказати якими

9. Збереження кваліфікованих працівників (трива.т 
відпустки, переведення на інші посади тощо).
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Додаток Г

Системний підхід до управління підготовкою 
та перепідготовкою працівників (ППП)

Цей підхід здійснюється на підставі розробки планово- 
організаційного аспекту утворення системи ППП і визна
чення соціально-економічної ефективності функціонування 
системи ППП.

Залежно від суб’єктів (закладів професійної освіти) і 
:б ’єктів (центрів зайнятості, підприємств і організацій) в 
системі ППП змінюються послідовність і зміст функцій 
управління системою ППП.

Об’єкт або 
суб'єкт 
системи 

ППП

Функції 
управління 

і їх
послідовність

Зміст функцій управління 
системою ППП

1 2 3
Центри Облік Визначення причин потреби або необ-
зайнятості, хідності участі у програмах ППП на
гіідпри- підставі класифікації, поданої на рис. 3.2
ємства і і приміток до неї

, організації Планування Складення балансу працівників на зра
зок форми 1 і визначення на підставі 
обліку і балансу підсистем і форм про
фесійного навчання згідно з рис. 1.5

Організація Організація перепідготовки (підвищення 
кваліфікації) працівників за схемою- 
“алгоритмом”, як на рис. 3.3

Аналіз Аналіз результативності перепідготовки 
(підвищення кваліфікації) працівників на 
підставі розрахунків соціально-економіч
ної ефективності підсистем і форм 
професійного навчання, прийнятих за 
функцією “організація”

Висновки На підставі аналізу -  висновки про 
результативність тої чи іншої підсис
теми і форми професійного навчання 
того чи іншого суб’єкта (закладу профе
сійної освіти) системи ППП

Заходи На підставі висновків розробка заходів 
(пропозицій) щодо зміни підсистеми або 
(і) форми професійного навчання, їх 
удосконалення, зміни закладу профе
сійного навчання (на майбутнє)
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Закінчення та: -
1 2 3

Заклади 
професій
ної освіти

Організація Організація перепідготовки (підвищення 
кваліфікації) працівників за схемою- 
"алгоритмом", як на рис. 3.3, складання 
документів і застосування ЗАН

Контроль
(знань)

Контроль знань за одним із варіантів ні 
схемі рис. 3.5

Аналіз Аналіз результативності перепідготовко 
(підвищення кваліфікації) працівників на 
підставі контролю знань і якості навчан
ня за матеріалами п. 3.4 та залеж
ностями (3.5)—(3.9)

Висновки На підставі аналізу -  висновки пр: 
якість навчання і його результативність

Заходи За висновками -  розробка заходів (про
позицій) щодо покращання методів наз- 
чання, засобів активного навчання, а 
також активного контролю і самоконт
ролю знань (рис. 3.4)
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