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АНОТАЦІЯ: розглядаються питання щодо суті управлінського потен-
ціалу, його складових та можливих для практичного використання
методів оцінки.
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АННОТАЦИЯ: рассматривается суть управленческого потенциала,
его составляющие и возможные для практического использования
методы оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческий потенциал, компетенции, обу-
чаемость.

ABSTRACT: considered the essence of managerial potential and its
components, evaluation methods managerial potential.
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Вступ. Сучасні тенденції розвитку як ринків багатьох продук-
тів в цілому, так і окремих підприємств свідчать про необхідність
пошуку нетрадиційних джерел збільшення ефективності, в першу
чергу в галузях, де в основному вичерпані економічні резерви її
підвищення. В таких умовах саме управлінський потенціал роз-
глядають як один з найактуальніших джерел розвитку підпри-
ємств.
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Постановка задач. Огляд дисертаційних досліджень та аналіз
кількості публікацій у відкритих джерелах за останні роки засвідчив
значну цікавість до управлінського потенціалу не лише теоретиків,
але у значній мірі практикуючих управлінців. На сьогоднішній день
незаперечним фактом є розуміння того, що поточна успішність пра-
цівника оцінюється за двома параметрами: результати (що він ро-
бить і чи досягає поставлені цілі) і компетентність (як він працює і
досягає результатів, поведінковий аспект). Даний підхід широко
описаний і методологічно забезпечений управлінськими концепція-
ми «Management by objective» та «Performance Management». В той
же час поточна успішність не дає уявлення про можливий управлін-
ський потенціал працівника. Дослідження підтверджують, що успі-
шність працівника в сьогоднішньому статусі не обов’язково свід-
чить про наявність управлінського потенціалу на більш високих
позиціях. Відповідно найгостріше стоїть питання визначення наяв-
ності та оцінки управлінського потенціалу. Задля вирішення такої
задачі необхідно спочатку визначити його суть та складові.

За визначенням Тулекової Г. М. управлінський потенціал —
це сукупність теоретичних знань, практичного досвіду та індиві-
дуальних особливостей керівника, здійснювати функції управ-
ління в організації та приймати управлінські рішення [1]. Дане
визначення, на думку автора, слід доповнити влучним тлумачен-
ня суті потенціалу наданого Ю. Ужакіною з посиланням на іно-
земних дослідників. За її думкою потенціал визначається перш за
все виключно високою здатністю людини до навчання. Здатність
до навчання в свою чергу означає вміння робити висновки з ми-
нулого досвіду і застосовувати їх в нових різноманітних по скла-
дності умовах, здатність відповісти на питання, що робити, коли
не знаєш, що робити. Саме здатність до навчання відрізняє перс-
пективних керівників від інших працівників. Окрім здатності до
навчання, обов’язковими складовими управлінського потенціалу
є націленість на результат, власна залученість та здатність залу-
чати інших до досягнення спільної мети [2].

Щодо питання оцінки управлінського потенціалу, на сьогодні
панівною є думка про те, що потенціал можна визначати як набір
компетенцій та особистісних характеристик, що проявляються
в поведінці людини. При цьому методів оцінки управлінського
потенціалу не так вже й багато, а саме три: оцінка керівника, кот-
рий безпосередньо спостерігає свого підлеглого в роботі; опиту-
вальники, в т.ч. методом 360°; оціночні центри, до яких зверта-
ються набагато рідше, розуміючи певну штучність середовища, в
якому спостерігається поведінка претендента на управлінську
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посаду. Інакше кажучи, майже всі поведінкові прояви, що свід-
чать про наявність у людини управлінського потенціалу, можна
спостерігати на робочому місті під час виконання працівником
поставлених задач, насамперед нових, що містять елементи неві-
домості, новизни і виклику, і саме тому мають створити умови
для прояву потенціалу.

В якості критеріїв оцінки здатності до навчання в поведінці
можна скористатися наступними:

— пошук чи створення ситуацій з метою отримувати новий
досвід;

— прагнення отримувати зворотній зв’язок і осмислювати
свої дії (рефлексія);

— фіксація досвіду (вміння робити «роботу над помилками» і
робити висновки на майбутнє);

— вивчення досвіду інших і спроби його застосувати;
— наявність чіткого уявлення про свої результати та успіш-

ність [2].
Результати дослідження. В результаті дослідження

з’ясовано, що перспективний працівник — це працівник, що де-
монструє високі результати, має і реалізовує здатності до на-
вчання, вміє залучати інших до досягнення спільних цілей, праг-
не до розвитку. При цьому саме здатність до навчання — є
основою для розкриття управлінського потенціалу. Відповідно
ключова роль в розкритті потенціалу має належати самому пра-
цівнику, його ж керівник має виступати скоріше в ролі супрово-
джуючого наставника.

Висновки. Враховуючи рівень обізнаності на теперішній час
щодо суті, складових та методів оцінки управлінського потенціа-
лу, в подальших дослідженнях увагу слід зосередити на способах
розвитку управлінського потенціалу, що багато в чому корелює з
дослідженнями в рамках науки акмеологія. Дана наука намага-
ється визначити, при яких умовах людина зможе досягти макси-
мального розвитку своїх духовних, інтелектуальних та фізичних
можливостей.
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