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          Введение коучинга в систему менеджмента организаций 

способствует оптимизации системы управления персоналом. Главной 

целью управления становится формирование компетентности менеджеров 

всех уровней по эффективному использованию и развитию группового и 

индивидуального потенциала персонала.  

 

 

Kolot S., Kamara Balla Mussa (Odessa, Ukraine – Conakry, Guinea) 

COACHING IN THE SYSTEM OF PERSONNEL MANAGEMENT 

ORGANIZATIONS 

The introduction of coaching into the management system of organizations 

contributes to the optimization of the personnel management system. The main 

goal of management is the formation of the competence of managers at all levels 

on the effective use and development of group and individual staff potential. 

 

 

Политические и экономические реформы современного общества 

неизбежно связаны с введением технологических, социальных и 

управленческих инноваций. Особую актуальность приобретают вопросы 

модернизации менеджмента, когда центр тяжести социальных технологий 

управления смещается от жесткого администрирования к менеджменту 

человеческих ресурсов, при котором стратегия управления нацелена на 

мобилизацию резервов личности каждого сотрудника. Актуальными 

становятся задачи формирования социально-экономического поведения 

сотрудников организаций на основе расширения их компетентностей, что 

способствует эффективности управления и повышению 

конкурентоспособности предприятий. Решение этих задач связано, прежде 

всего, с необходимостью совершенствования управленческих подходов со 

стороны руководящего звена.  

Одним из перспективных в этом отношении методом является коучинг. 

Профессиональное управленческое консультирование на базе технологии 

коучинга представляет собой сложившуюся систему, сформировавшуюся как 

междисциплинарное направление из методов активного наблюдения и 

слушания, вопросных технологий, проективных методик, 

нейролингвистического программирования, элементов глубинной 

психологии и психотерапии. В коучинге успешно применяются испытанные 

и современные методы менеджмента, выработаны технологии 
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взаимоотношения коуч-консультанта и клиентов, интенсивно развивается 

теория консалтинга (консультирования) в стиле коучинга.  

Анализ опыта использования коуч-менеджмента ведущими 

организациями позволил выявить следующее:  

Успешный коуч-менеджмент позволяет эффективно использовать 

человеческий потенциал в достижении целей компании. Способствует 

созданию атмосферы безопасности и доверия сотрудников к руководству, 

повышению производительности труда и росту конкурентоспособности 

предприятия, стимулирует высокую инициативность сотрудников. 

Коучинг используется как один из инновационных инструментов 

управления персоналом и компанией в целом, влияния на подчиненных. 

Подход к формированию системы управления персоналом на основе 

коучинга существенно повышает эффективность работы и мотивацию 

персонала в любой сфере деятельности компании. Рассмотрение коуч-

менеджмента как неотъемлемой составляющей общей системы менеджмента 

человеческих ресурсов становится все более актуальным для развития 

современных компаний.  

Отмечаются востребованность и позитивные результаты коучинга в 

компаниях для управления изменениями, создания роста, повышения 

эффективности, доверительных отношений между сотрудниками, 

эффективного планирования.  Коучинг используется для развития 

лидерских качеств, навыков влияния, самоосознанности, эмпатии и навыков 

межличностного и внутрикомандного взаимодействия.  

Используются различные виды коучинга: индивидуальный, 

управленческий, лидерский, командный, коучинг организационного 

развития. Наблюдается максимальный рост спроса на командный коучинг и 

коучинг лидерства для команд высших руководителей и топ-менеджмента.  

Технология коучинга построена на использовании широкого 

репертуара различных моделей и техник, которые направлены на повышение 

самостоятельности и активности участников сессии при решении проблем. 

  Таким образом, введение коучинга в систему менеджмента 

организаций способствует оптимизации системы управления персоналом на 

основе перехода от административных методов управления к управлению 

человеческим капиталом, при котором главной целью управления становится 

формирование компетентности менеджеров всех уровней по эффективному 

использованию и развитию группового и индивидуального потенциала 

персонала.  
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

У тезах розглянуто процес стандартизації вищої освіти ЄС як нова 

форма управління освітньої галузі. Наведені основні інструменти 

стандартизації вищої освіти в контексті її взаємодії з ринком праці.  
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STANDARDIZATION OF HIGHER EDUCATION  

IN THE EUROPEAN UNION 

The thesis discusses the process of standardization of higher education in 

the EU as a new governing form of the educational sector. The main 

standardization tools are presented in the context of the interaction with labour 

market. 

 

 

Процеси глобалізації, інтернаціоналізації та європеїзації підштовхнули 

держави-члени ЄС до розвитку нових форм управління сферою вищої освіти 

через її стандартизацію. Оскільки вища освіта «була чутливою сферою 

політики, де сувора регуляція могла порушити національний суверенітет», це 

питання було вирішено введенням «м’якого» керівництва – використанням 

переконливої сили, і нових інструментів недержавної сили для 

«дистанційного» керування [3, с. 269]. 

 Сучасні форми управління передбачають першість держав, як установ, 

множинність органів, що беруть участь в управлінні, а також перехід від 

ієрархічних, авторитетних або бюрократичних форм соціальної координації 

до форм ринків і мереж. ЄС бере за основу право і регулювання як ключову 

частину керівного арсеналу, але робить акцент на використанні м’якої сили. 

М’яка сила охоплює цілий набір соціальних, культурних і політичних 

можливостей: від соціальних стратегій до можливостей залучення до справи 

чи альянсу. З цією метою в галузі вищої освіти розробили конкретні керівні 

засоби (мережі, семінари, відгуки, експертні групи тощо) [3]. Це призвело до 

появи значної кількості різнобічних європеїзованих експертів, практиків і 

професіоналів, особливо у сфері вищої освіти. Саме вони є активними 

розробниками сучасних стандартів, їх контроль проводиться без видимого 

політичного втручання; їх вплив замаскований, однак досить поширений, а 

впровадження відбуваються без стягнення податку. Управління без «уряду», 

без обтяжливого регулювання чи постійної перевірки є привабливою рисою 

стандартів, які є інструментами публічного порядку, що доповнюють 

регулювання [1, с. 60].  

Стандарти постійно обговорюються та розвиваються, їх постійно 

перероблюють відповідно до поточних обставин. У певному сенсі вони 

завжди мають тимчасову дію. Стандарти використовуються для управління 
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ЄПВО через стратегії, індикатори, критерії та зіставлення. Стандарти 

базуються на зібраних даних, важливих для моніторингу прогресу, та 

гарантують достовірність зібраних даних [3]. 

Cтандарти є ідеальним вирішенням проблем у процесі прийняття 

рішень в ЄС, що «є необхідним для узгодження законів, постанов та 

адміністративних ухвал в Європі» [3], коли кордони і установи лишаються 

недоторканими. Вигодою розробників стратегій є те, що стандартизація 

покращує національні системи та удосконалює їх керівництво, гармонізує 

системи по всій Європі і так вибудовує ЄПВО. 

До інструментів стандартизації освіти та ринку праці дослідники 

зараховують Європейські та національні рамки кваліфікацій (ЄРК, НРК), 

Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему (ЄКТС), 

Стандарти та рекомендації забезпечення якості вищої освіти (ESG), 

Європейський пропуск (Europass) та Європейську систему компетенцій, 

кваліфікації та професії (ESCO)  [2, с. 129]. 

 Одним з найважливіших інструментів процесів стандартизації є 

запровадження в Європі Національної рамки кваліфікацій (NQF) відповідної 

Європейській рамці кваліфікацій (EQF). Проте, «незважаючи на те, що така 

пропозиція мала рекомендаційний характер, ми стали свідками поширення та 

інтенсифікації процесу розроблення та впровадження НРК» [2, с. 129]. У 

тексті Рекомендацій зазначається, що національна система має бути 

пов’язаною з ЄРК (EQF) шляхом посилання на систему та «шляхом 

розроблення національної системи кваліфікацій, де це відповідає 

національному законодавству та практики» [2, с. 129]. 

Отже, впровадження стандартизації розглядають як особливий спосіб 

організації координації вищої освіти, де стандарти є об’єктами, які 

структурують загальне освітнє поле або таким чином формують загальний 

простір для європейської освіти. Систему управління розглядають як 

сукупність взаємозв’язаних правил, які визначають рівновагу влади між 

різними учасниками, обсяги формальної влади, цілі політичних процесів та 

включають правила щодо того, як можна реагувати на успіх або невдачу при 

здійсненні певних дій [2, с. 132]. 

Тому у сучасній вищій освіті, зокрема після Лісабонської декларації 

(2000р.), ключовий акцент робиться на політику координації (Відкритого 

методу координації (ОМС)) як головного механізму управління. 
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