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В умовах розбудови адміністрування системи бізнес-процесів та публічниого 

управління, людський чинник, який є головним фактором виробництва, набуває 
концептуального змісту. Різним аспектам питань управління розвитком людського 
капіталу приділяли увагу багато як зарубіжних, так і вітчизняних учених, серед яких 
А. Сміт, Ф. Тейлор, E. Мейо, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макклеланд. 
Закордонні та вітчизняні вчені В. Н. Беседіна, Н. А. Волгіна, С. А. Карташова, 
Н. Я. Коваленко, О. В. Крушельницька, В. А. Савченко вказують, що на ринку праці 
формуються стійкі тенденції посилення уваги до якісних показників робочої сили, 
раціонального використання і розвитку найманих працівників підприємств.  

У результаті здійснення професійного навчання працівників досягається: 
підвищення професійного рівня працівників; підвищення продуктивності праці; 
зниження плинності кадрів; покращення показників діяльності, підвищення 
ефективності виробництва; збільшення кількості винахідницьких пропозицій; 
конкурентоздатність на власних і світових ринках. Професійне навчання кадрів 
підприємств та організацій спрямоване на підвищення якості професійного складу 
працівників і носить безперервний характер (табл. 1).  

 

Таблиця 1 Види професійного навчання підприємств та організацій 
 

Класифікаційна ознака Види навчання відповідно до класифікаційної ознаки 

Залежно від учасників 
процессу навчання 

Внутрішнє – готується і проводиться працівниками підприємства. Зовнішнє – 
готується і проводиться із залученням зовнішніх фахівців, навчальних закладів. 
Самонавчання – готується і проводиться працівником самостійно при 
консультаційній та методичній допомозі з боку навчальних закладів підвищення 
кваліфікації. 

Залежно від поєднання 
учбового процесу і 
роботи на підприємстві 

З відривом від виробництва – під час проходження навчання працівник 
звільняється від своїх обов’язків. Без відриву від виробництва – під час навчання 
працівник суміщає його з виконанням своїх основних обов’язків. 

Залежно від цільового 
призначення 

Перепідготовка – навчання працівника, що має освіту, нової необхідної 
спеціальності (професії). Підвищення кваліфікації – отримання працівником 
нових знань, умінь і формування у нього нових навиків в рамках своєї професії, 
спеціальності. Стажування – проводиться на споріднених підприємствах, у ЗВО, 
наукових організаціях, за кордоном з метою освоєння кращого досвіду в роботі.  
Навчання у цільовій аспірантурі – проводиться для вирішення наукових проблем, 
підвищення рівня науково-педагогічної кваліфікації. 

Залежно від часу 
навчання 

Короткострокове – навчання не більше 5 днів. Середньострокове – навчання не 
більше 6 місяців. Довгострокове – навчання більше 6 місяців. 

Залежно від кількості 
учасників навчання Індивідуальне. Групове. 

 
Першочергового значення набуває врахування факторів, використання 

механізмів та умов, які сприяють розвитку людського потенціалу. Належний рівень 
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професійного навчання кадрів слід забезпечити шляхом упровадження в навчальний 
процес на підприємствах такого інноваційного методу навчання, як модульне 
(ПРООН/МОП). Головною перевагою модульного професійного навчання порівняно з 
традиційним є те, що воно дозволяє скоротити тривалість навчання в два рази при 
зменшенні витрат у 2–2,5 рази. У рамках реалізації ПРООН/МОП створений 
Український міжгалузевий центр модульного навчання (УМЦМН), основною 
діяльністю якого є: сприяння розвитку в Україні ефективної модульної системи 
професійного навчання, впровадження гнучких технологій підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації населення на основі використання 
передового національного та зарубіжного досвіду. Складовим елементом 
професійного розвитку є кар’єра, яку визначають як сукупність усіх посад, що 
вміщуються в трудовому житті працівника. Для вдосконалення системи 
адміністрування процесів планування кар’єри працівників, доцільно застосувати 
практику мотиваційного моніторингу. Пропонується періодично проводити 
опитування робітників та персоналу з метою визначення ієрархії їхніх мотивів. 
Адміністрування даної функції доцільно покласти на кадрові служби підприємств та 
організацій. Завдання – проранжувати в міру важливості запропоновані види 
винагород: повне визнання та адекватна оцінка виконаної роботи; почуття належності 
до справ підприємства; співчутливе ставлення з боку керівників; стабільність 
зайнятості; високий рівень оплати праці; цікава робота; просування по службі; 
особисті контакти з керівниками; сприятливі умови праці; дисципліна праці. Серед 
мотиваційних впливів, що забезпечують управління розвитком працівників, найбільш 
важливими є матеріальне та моральне стимулювання у формі заробітної плати, премії, 
пільг, визнання досягнень; підвищення кваліфікації та професійної майстерності для 
одержання нових спеціальностей, професійних навичок; комунікаційні структури, які 
визначають престиж і авторитетність працівників. Прийняття управлінських рішень 
має бути пов’язаним із інтересами конкретного працівника. Таким чином, 
застосування мотиваційного моніторингу сприятиме ефективнішому визначенню 
важелів і стимулів впливу на поведінку конкретних працівників із метою досягнення 
їх власних цілей та мети підприємства. А запровадження запропонованої системи 
адміністрування процесів стимулювання професійного розвитку працівників 
дозволить врахувати індивідуальний підхід до кожного співробітника; стимули, що 
спонукують до професійного розвитку, активізації трудової діяльності; розмір коштів 
на оплату праці працівників згідно ієрархії рангів, а також взаємозв’язок потреб і 
потенційних можливостей підприємств та організацій. 
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Трудові ресурси є одним із важливих елементів ресурсного потенціалу, який 
чинить істотний вплив на ефективність діяльності підприємства в цілому. Виконання 
установлених виробничих завдань та фінансовий стан підприємства знаходяться у 
прямій залежності від ступеня ефективного використання трудових ресурсів              


