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Структура управлінських умінь                                            
та навичок майбутніх інженерів 

У статті розглянута структура управлінських умінь та навичок, визначено найбільш важливі 
компоненти цієї структури та їх зміст. Узагальнення результатів аналізу літературних даних і 
власних досліджень дозволяє конкретизувати мету управлінської підготовки майбутніх інженерів. 

The structure of managerial abilities and skills is considered in the article, the most important compo-
nents of this structure and their contents are determined. Summarizing the results of the literature data 
analysis and own research helps to concretize the aim of future engineers’ managerial training. 

Загальна постановка проблеми полягає у до-
слідженні суспільних вимог до сучасної управ-
лінської підготовки інженерів. Розробка про-
блем сучасної освіти містить у собі як одне з 
перспективних і актуальних напрямків дослі-
джень теоретико-методологічне обґрунтування 
удосконалення професійної, у тому числі й 
управлінської, підготовки інженерів. У зв’язку з 
цим основними завданнями досліджень у галузі 
управлінської підготовки інженерів залишають-
ся не тільки розв’язання проблеми, як учити, але 
й те чим повинен володіти інженер, якими знан-
нями, уміннями та навичками, якими особистіс-

ними якостями в результаті його підготовки до 
майбутньої професійної діяльності.  

Проблема підвищення ефективності управ-
лінської підготовки інженерів є досить іннова-
ційною для сучасних наукових досліджень. Тео-
ретичними та методологічними питаннями орга-
нізації управлінської підготовки у вищому тех-
нічному навчальному закладі займаються 
Л.Л.Товажнянський, І.Ф.Проконенко, Р.С.Тур-
манідзе та інші. 

Аналіз робіт, у яких розглядаються особли-
вості управлінської діяльності, вимоги до про-
фесіоналізму – знань, умінь і навичок керівника 
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(О.П.Двинін, А.П.Панфілова, В.М.Чернишев, 
Р.Гоффі, Д.Хант, М.Вудкок та ін.), дозволяє дій-
ти висновку про множинність і варіативність 
уявлень різних авторів щодо структури управ-
лінських умінь та навичок керівника і техноло-
гій їх формування. 

У зв’язку з цим однією з проблем, яку необ-
хідно вирішити в рамках нашого дослідження, 
виступає конкретизація структури управлінсь-
ких умінь і навичок як найбільш значимих для 
формування в інженерів у процесі їхньої підго-
товки до майбутньої професійної діяльності. 
Тому мета цієї роботи і полягає у визначенні 
загальної структури управлінських умінь та на-
вичок майбутнього інженера. 

В психолого-педагогічній літературі не існує 
єдиної точки зору щодо визначення понять 
умінь й навичок. Одні дослідники (К.М.Кор.-
нілов, О.М.Кабанова-Міллер, О.М.Левітов, 
П.О.Рудік, О.І.Ігнатєва, І.П.Підласий та ін.) вва-
жають, що навичка являє собою автоматизоване 
уміння. Відповідно до цієї точки зору, форму-
вання умінь є первинним етапом, а потім, в ре-
зультаті тренування, уже на основі наявних 
знань і вмінь утворюються навички. Таким чи-
ном, саме навичка є більш досконалим утворен-
ням і повинна бути кінцевою метою будь-якого 
процесу навчання. Така точка зору склалася ще 
в середині двадцятого століття, однак пізніше 
вона була критично переосмислена багатьма 
авторитетними дослідниками. 

Протилежної точки зору дотримуються 
О.О.Абдуліна, О.О.Мілерян, К.К.Платонов, 
С.І.Кисельгоф, М.І.Д’яченко, Л.О.Кандибович 
та інші. У роботах, де відстоюється такий підхід, 
уміння розглядається як можливість ефективно 
виконувати певну систему дій. При цьому вва-
жається, що уміння формується на основі рані-
ше надбаних знань і навичок та відрізняється їх 
усвідомленістю і цільовою спрямованістю. У 
цьому випадку вміння – це значно більше склад-
не, ніж навичка, утворення й формування умінь 
розглядається як одна з основних цілей навчання. 

Вивчення різних, у тому числі й суперечли-
вих, точок зору з даного питання дозволяє виді-
лити ряд істотних характеристик категорії 
“уміння”. Отже, уміння ми будемо розуміти як 
дію, що:  

1) носить усвідомлений характер; 
2) відбувається щораз у нових умовах; 
3) є результатом уміння застосовувати теоре-

тичні принципи у практичній діяльності; 
4) характеризується довільністю й узагаль-

неністю; 
5) супроводжується цільовою спрямованіс-

тю і плануванням; 
6) здійснюється під контролем свідомості; 
7) супроводжується постійною розумовою 

роботою; 

8) припускає можливість переходу у твор-
чість. 

У багатьох психолого-педагогічних роботах 
немає розбіжностей і щодо визначення істотних 
характеристик навички. Узагальнюючи резуль-
тати досліджень різних авторів, можна ствер-
джувати, що навичка має такі властивості: 

1) здійснюється без контролю свідомості; 
2) відрізняється автоматичністю, стереотип-

ністю, шаблонністю; 
3) здійснюється у подібних, типових, звич-

них ситуаціях. 
У своїй роботі ми будемо спиратися на ці 

положення, що визначають сутнісні особливості 
категорій уміння й навички.  

Проаналізувавши наукову дискусію щодо 
ролі умінь і навичок у здійсненні різного роду 
людської діяльності, ми дійшли висновку, що 
саме формування умінь повинно бути кінцевою 
метою управлінської підготовки майбутніх ін-
женерів. Так, О.О.Мілерян підкреслює, що зна-
чення умінь і навичок залежить від умов і харак-
теру даної конкретної діяльності. В нових умо-
вах, що змінюються, провідна роль належить 
умінням, а у стандартних ситуаціях, стабільних 
умовах – навичкам [1, с. 47-48]. 

Високий ступінь автоматизації дії людини 
найбільш ефективний при виконанні, наприклад, 
рухових операцій, а також в окремих прийомах, 
які є складовими більш складних дій.  

Управління ж являє собою діяльність у по-
стійно мінливих умовах. Інженер аналізує ситуа-
цію, яка є щораз новою, незвичною. Він змуше-
ний приймати рішення, які є осмисленими й 
нестереотипними, здійснювати їх реалізацію, 
контролювати результати цієї реалізації та коре-
ктувати свої первісні цілі й засоби досягнення. 

Вся діяльність інженера, пов’язана з вико-
нанням управлінських функцій, носить нестере-
отипний характер, включає елементи творчості, 
вимагає гнучкості мислення і адекватності тим 
умовам, у яких ця діяльність здійснюється. Чим 
вищою є здатність інженера глибоко проникати 
у причини того, що відбувається, передбачати 
варіанти майбутнього розвитку подій, прорахо-
вувати можливі наслідки тих чи інших рішень, 
тим більш ефективними будуть його дії. Таким 
чином, управлінська діяльність інженера носить 
усвідомлений характер і постійно супроводжу-
ється глибокою розумовою роботою. 

Навички ж, будучи стереотипними й шаб-
лонними, відрізняються певною стійкістю і ста-
лістю. В.В.Каплинський у зв’язку з цим підкрес-
лює, що навички “пов’язані зі стереотипними 
діями, яких у мінливих умовах важко позбутися 
й перестроїти себе” [2, с. 15]. 

Таким чином, ми будемо дотримуватися тієї 
точки зору, відповідно до якої саме формування 
управлінських умінь є кінцевою метою процесу 
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навчання. Будемо вважати цей висновок одним з 
основних положень нашої дослідницької робо-
ти. Тільки окремі елементи як складові управ-
лінської діяльності можуть бути автоматизова-
ними, а основна увага в управлінській підготов-
ці повинна приділятися усвідомленому, гнучко-
му, нестереотипному застосуванню теоретичних 
знань на практиці. 

Формування вмінь і навичок як мета управ-
лінської підготовки інженерів вимагає також 
визначення характеристики структури управлін-
ських умінь і навичок майбутнього інженера. 

Першу систему характеристик ефективного 
керівника запропонував один із засновників кла-
сичної школи адміністративного менеджменту 
А.Файоль. Найбільше значення у цій системі він 
надавав компетентності керівника. 

У процесі подальшого розвитку управлінсь-
кої наукової думки, в колі ідей школи людських 
відносин підхід до професійних вимог керівника 
дещо змінився. Якщо А.Файоль наголошує на 
пріоритеті компетентності, то вже Е.Мейо, один 
з найбільш яскравих представників “неок-
ласичної школи”, підкреслював, що головним 
критерієм підбору керівників має стати уміння 
спілкуватися з людьми. Відповідним чином, на 
його думку, повинна змінитися і професійна 
підготовка керівників у вищих навчальних за-
кладах. 

На те, що уміння спілкуватися з людьми, 
тобто комунікаційні уміння і навички є особли-
во важливими для успішного виконання управ-
лінських функцій, вказують і сучасні дослідники 
у сфері управління, такі як А.П.Панфілова, 
О.Л.Потеряхін, Дж.М.Лейхіфф, Дж.М.Пенроуз, 
В.О.Співак, В.М.Лавриненко, О.Ю.Панасюк, 
Н.Н.Обозов, Г.В.Щокін та інші. 

Дж.М.Лейхіфф та Дж.М.Пенроуз відзнача-
ють, що програми навчання, які пропонуються 
американською асоціацією управління, включа-
ють 28 курсів, які містять комунікацію як основ-
ний предмет [3]. Іван Е. Рудольф, віце-президент 
компанії “Саутен Скул Медіа”, вважає, що спіл-
кування є найпершою функцією керівника і що 
керівник може стати ефективним в управлінсь-
кому спілкуванні тільки після ретельної підгото-
вки. Він відзначає також, що “керівники витра-
чають принаймні 75% робочого часу на спілку-
вання з працівниками” [4].  

Е.Ф.Іпатов і К.М.Левківський роблять акцент 
в першу чергу на інтелектуальних та організа-
торських уміннях як найбільш важливих для 
керівника. Здійснивши аналіз теорії і практики 
сучасного управління, ці автори виділили такі 
фактори успішної діяльності керівника 
(більшість з яких можна класифікувати за двома 
вищезгаданими групами умінь): уміння ставити 
цілі й бажання працювати для їх здійснення; 
бажання і здатність нести відповідальність і 

приймати ризиковані рішення, готовність розпо-
чинати процеси перетворень, змін, керувати ни-
ми, використовувати їх в інтересах організації 
або підприємства, мистецтво прийняття опера-
тивних рішень, здатність зосереджуватися на 
теперішньому і майбутньому, готовність до спі-
льного керівництва, творчий підхід до праці, 
постійне самовдосконалення, а також придатні 
психіка й фізична форма, уміння правильно ви-
користовувати свій час, готовність до мотиву-
вання себе та співробітників, доброзичливість і 
комунікабельність, твердість і рішучесть у поєд-
нанні з тактом [5]. 

На особливе значення організаторських 
умінь та навичок у структурі вимог до керівника 
вказують також С.І.Самигін, Л.Д.Столяренко, 
Л.І.Уманський, А.М.Власова, Л.М.Савчук, 
В.Б.Савінова, Г.С.Никифорова та інші. 

Аналіз літературних джерел дозволяє також 
дійти висновку, що багато авторів, які аналізу-
ють управлінську діяльність, підкреслюють зна-
чення для керівника інтелектуальних умінь і 
навичок. Відзначається, що в умовах невизначе-
ності й ризику, жорсткої конкуренції, коли необ-
хідно враховувати дію великої кількості різно-
манітних факторів на розвиток ситуації, усе бі-
льшого значення набувають уміння системного 
аналізу, стратегічного мислення, критичного 
аналізу ситуації, уміння приймати ефективні, 
раціональні рішення. 

Наприклад, Ральф Е. Стейер, виконавчий 
директор компанії “Джонсонвілль Фудз”, і 
Джеймс А. Беласко, професор з наукового мене-
джменту університету Сан-Дієго, не тільки від-
значають необхідність наявності у кожного кері-
вника умінь стратегічного мислення, а й вважа-
ють, що однією з важливих задач сучасного ме-
неджера виступає необхідність навчити кожного 
працівника також стратегічно мислити [6]. 

Критеріями, які характеризують інтелектуа-
льні уміння стратегічного мислення керівника, 
С.Д.Резнік, І.О.Ігошина і К.М.Кухарева назива-
ють загальний інтелект, життєву мудрість, умін-
ня аналізувати і робити висновки (роз-
важливість), уміння генерувати ідеї, уміння ба-
чити перспективу, уміння ставити і формулюва-
ти задачі, виділяти головне, уміння знаходити 
найкоротші шляхи вирішення проблеми, уміння 
приймати правильні рішення [7]. 

Проведений теоретичний аналіз професійно 
важливих характеристик керівника дозволяє 
дійти висновку, що управління являє собою 
складний вид діяльності, який містить у собі 
безліч аспектів і вимагає величезного обсягу 
знань, умінь і навичок для свого успішного здій-
снення. 

Однак найчастіше у структурі професійних 
вимог до керівника виділяються сукупність 
умінь та навичок, які можна класифікувати як 
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організаторські, комунікативні та інтелектуальні 
уміння і навички. При цьому багато дослідників 
у сфері менеджменту підкреслюють, що для 
успішного здійснення управлінських функцій ці 
уміння є найбільш важливими. 

Для визначення структури управлінських 
умінь і навичок майбутнього інженера, крім тео-
ретичного аналізу літератури з наукового мене-
джменту, авторами було проведене опитування 
інженерів і працівників, що займають керівні 
посади, на промислових підприємствах міста 
Харкова. Результати проведеного опитування 
підтвердили висновок, зроблений на основі ана-
лізу теоретичних концепцій різних авторів, що 
саме організаторські, комунікативні й інтелекту-
альні уміння і навички необхідно розглядати як 
найбільш важливі для ефективного виконання 
управлінських функцій. У процесі управлінської 
підготовки майбутніх інженерів необхідно звер-
тати особливу увагу на розвиток саме цих груп 
умінь і навичок. 

Групи вмінь і навичок, які були оцінені опи-
таними інженерами і працівниками, що займа-
ють керівні посади, як менш значимі, все-таки є 
досить важливими для управлінської діяльності 
інженера. Тому розвиток концептуальних, техні-
чних умінь і навичок (особливо важливих для 
керівників вищої ланки), самоврядування й са-
моорганізації, педагогічних та інших умінь і 
навичок можуть стати предметом подальших 
досліджень у даній сфері. 

На успішність виконання управлінських фун-
кцій у конкретній сфері виробництва будуть 
впливати також і професійні, вузькоспеціалізо-
вані знання, уміння й навички інженера. Однак 
протягом практично всього навчання студентів у 
вищому технічному навчальному закладі цьому 
питанню приділяється значна увага, в той же час 
умінню працювати з підлеглими, усвідомленню 
значимості людського фактора у здійсненні ефе-
ктивної діяльності уваги майже не приділяється. 
Тому, на наш погляд, розвиток організаторських 
і комунікативних умінь і навичок повинен спри-
яти подоланню цього недоліку професійної під-
готовки майбутніх інженерів. 

Таким чином, у нашому дослідженні ми бу-
демо розглядати організаторські, комунікативні 
й інтелектуальні уміння і навички як основні 
елементи структури управлінських умінь і нави-
чок майбутніх інженерів.  

Проведений аналіз дозволяє також визначити 
зміст кожної із цих груп умінь і навичок. Ми 
вважаємо, що характеристика організаторських 
умінь і навичок майбутнього інженера передба-
чає успішність постановки ясних і чітких цілей, 
планування, інструктування виконавців, здійс-
нення контролю, корекції діяльності підлеглих 
(у тому числі за допомогою критичних заува-
жень), використання засобів мотивації, а також 
уміння враховувати здібності та індивідуальні 
особливості підлеглих, варіювати стиль управ-
ління. 

Характеристика комунікативних умінь і на-
вичок містить також ефективне використання 
невербальних засобів спілкування (контакт очей, 
відкриті пози й жести тощо), створення ефектив-
ного усного повідомлення (використання різної 
інтонації, здатність варіювати темп, швидкість й 
гучність мови, уміння робити акценти, наголоси 
в мові тощо). У структурі комунікативних умінь 
і навичок ми виділяємо також ефективне слухан-
ня, створення сприятливого психологічного клі-
мату в процесі спілкування, вміння робити допо-
відь. 

Розвиток інтелектуальних умінь і навичок 
дозволяє студенту виділяти головне, аналізувати 
проблему, генерувати нові ідеї, визначати сильні 
й слабкі сторони різних пропозицій і ідей, знахо-
дити найбільш ефективні шляхи її розв’язання, 
здатність відмовитися від власної точки зору на 
користь більш оптимальної (гнучкість мислен-
ня).  

Узагальнення результатів аналізу літератур-
них даних і власних досліджень дозволяє визна-
чити зміст організаторських, комунікативних і 
інтелектуальних умінь і навичок як найбільш 
важливих компонентів структури управлінських 
умінь і навичок. Таким чином, створюється реа-
льна можливість конкретизувати мету управлін-
ської підготовки майбутніх інженерів. 

Література 
1. Милерян Е.А. Психология формирования общетру-

довых политехнических умений. – М.: Педагогика, 
1973. – 299 с. 

2. Каплинский В.В. Формирование коммуникативных 
умений будущего учителя на основе проблемных 
педагогических ситуаций: Дис. … к.пед.н.: 13.00.01. 
– К., 1993. – 201 с. 

3. Лэйхифф Дж.М. и Пенроуз Дж.М. Бизнес-
коммуникации. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. 

4. 4. Иван Е. Рудольф. Эффективное общение // Совре-
менное управление: Энциклопедический справоч-

ник. Том первый. – М.: Издатцентр, 1997. – С. 4-84–
4-88. 

5. Психологія управління в бізнесі / Е.Ф.Іпатов, 
К.М.Левківський, В.В.Павловський. – Харків; Київ: 
НМЦВО, 2002. – 320 с. 

6. Ральф Е. Стейер, Джеймс А. Беласко. Управление: 
от старых форм к новым реальностям // Современ-
ное управление: Энциклопедический справочник. 
Том первый. – М.: Издатцентр, 1997. – С. 1-3–1-9. 

7. Резник С.Д., Игошина И.А., Кухарев К.М. Управле-
ние персоналом. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 212 с.  


