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КОУЧИНГОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ:  
ВПРОВАДЖЕННЯ ШЛЯХОМ НАВЧАННЯ Й РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

Стаття присвячена актуальним проблемам впровадження управління у стилі коучинг у діяльність телекому-
нікаційних компаній України. Доведено, що модель впровадження інноваційного управління реалізовується шля-
хом реінжінірінгу бізнес-процесу навчання і розвитку персоналу. Представлено модель впровадження управління 
у стилі коучинг через бізнес-процес навчання й розвитку керівників, що реалізується шляхом застосування коу-
чингових технологій з метою реалізації навчальної взаємодії з керівниками структурних підрозділів; інкорпору-
вання коучингу в зміст навчання керівників задля розвитку їхньої управлінської компетентності; використання 
коучингових технологій для мультиплікації філософії результативності у компаніях. 
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COACHING STYLE OF MANAGEMENT:  
IMPLEMENTATION THROUGH PERSONNEL TRAINING AND DEVELOPMENT

The article is devoted to the actual problems of implementation of coaching style management in the operational 
activity of telecommunication companies of Ukraine. 

The purpose of the article is to study the methods of implementation of coaching style management in the operational 
activities of telecommunication companies; presentation of a methodical model that would assure systemic, integrated 
implementation of coaching style philosophy and management; analysis of the effectiveness of the proposed model imple-
mentation.

In the article, based on the use of foresight methods, PEST analysis and interviewing of managers, modern political, 
economic, social and technological factors were defined that determine the requirements for employees and the list of 
competencies necessary for the effective realization of professional tasks.

Based on the use of the methods of theoretical analysis (analysis of scientific literature), comparative analysis of 
managerial and coaching activity, scientific synthesis, the essential features of coaching style management (assistance 
in improving the efficiency and effectiveness of individual and team professional activities; work on awareness of the 
employees of their own potential; realization through the coaching interaction of educational (promoting the inten-
sification of the learning process, increasing its effectiveness), motivational (allowing the convergence of individual, 
educational and production goals of employees, increasing their motivation to professional activity), demonstration (an 
example of coaching management interaction that can be adapted to the immediate the managerial interaction of the par-
ticipants, creating a certain synergy effect and contributing to the introduction of a management philosophy in the style 
of coaching within the enterprise functions) were defined. 

It is proved that personnel management on the basis of coaching philosophy is an approach which will ensure the 
growth of professional competence, increase of personnel productivity, self-development, increase of the level of personal 
responsibility for the process and results of professional activity.

It is proved that the model of implementation of innovation management has to be developed through reengineering of 
the business process of training and personnel development. The model of implementation of coaching style management 
through the business process of training and development of managers is presented.

Key words: management, coaching, personnel, enterprise, training and development, intra-firm training.

Постановка проблеми. Впровадження у прак-
тику управління підприємствами різних галузей 
народного господарства України інноваційних 
методів зумовлюється, з одного боку, специфі-

кою сучасних суспільно-економічних процесів,  
а з іншого, стратегічними орієнтирами розвитку 
держави. Новітні тенденції у розвитку сфери теле-
комунікацій зумовлюють  значну конкуренцію на 
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ринку послуг зв’язку та актуалізують необхідність 
пошуку операторами джерел конкурентних пере-
ваг для посилення власних позицій і розширення 
своєї присутності на ринку. Зокрема, шляхом 
трансформацій у підходах до управлінської діяль-
ності задля забезпечення насамперед досягнення 
належної результативності діяльності персоналу.

Аналіз досліджень. Результати аналізу вітчиз-
няної та зарубіжної наукової літератури свідчать 
про значний науковий інтерес до розбудови тео-
ретико-методологічних аспектів управління під-
приємствами у сучасних умовах, впровадження 
інноваційних методів управління, розвитку тео-
ретичних та методичних засад впровадження 
коучингу у процеси індивідуальної та групової 
взаємодії на підприємствах. Зокрема, питанням 
сучасного управління присвячено праці Ф. Фід-
лера, Г. Граена, Дж. Оріса, Дж. Марлетта, Ф. Капра, 
М. Рея, Р. Остенберга, Дж. Колінза, Дж. Параса, 
які досліджували детермінанти розвитку орга-
нізації в контексті розвитку людського капіталу. 
Теоретичні аспекти коучингу як стилю взаємодії 
у системі «людина–людина» вивчались Т. Голві, 
Т. Леонардом, Дж. Уітмором, М. Дауні. Психо-
логічні аспекти коучингу вивчались А. Новак, 
Б. Будзішем, Р. Росінським, М. Беневичем.  
Значний доробок у сфері впровадження управ-
ління у стилі коучинг було здійснено І. Жуков-
ською, М. Крачла, А. Взьонтек-Сташко, С. Дземб-
ровським, Р. Вихмус, І. Чекаєм, В. Пелтьєр, які 
досліжували питання впровадження коучингу 
у процес розвитку персоналу та керівників підпри-
ємств, зокрема як технології реалізації навчаль-
ної взаємодії із персоналом. Однак  практично 
нерозробленим залишається питання створення 
методичної моделі, яка уможливила б системне, 
комплексне впровадження філософії управління 
у стилі коучинг у діяльність телекомунікаційних 
компаній. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
методів впровадження управління у стилі коучинг 
у діяльність телекомунікаційних компаній;  пред-
ставлення методичної моделі, яка уможливила б 
системне, комплексне впровадження філософії 
управління у стилі коучинг у діяльність телеко-
мунікаційних компаній; аналіз результативності 
впровадження запропонованої моделі.

Виклад основного матеріалу. Ефекти від 
впровадження управління в стилі коучинг на під-
приємствах втілюються в зростанні продуктив-
ності,  оптимізації індивідуальної та командної 
результативності, покращення бізнес-стратегій, 
розширення кар’єрних можливостей  (39%, 38%, 
30% та 29% відповідно) (Міжнародна федерація 

коучингу, 2017). Крім того, актуальною є орієнто-
ваність управлінської діяльності на фасилітацій-
ний тип взаємодії, що також актуалізує цінність 
впровадження управління у стилі коучинг у теле-
комунікаційних компаніях. Відповідно, сучасні 
реалії в розвитку телекомунікаційних компаній 
актуалізують пошук таких інструментів управ-
ління структурними підрозділами, які давали б 
їх керівникам реальну можливість забезпечити 
зростання результативності діяльності персоналу, 
його вмотивованості до роботи, постійне праг-
нення до навчання й розвитку. Коучинг може бути 
«вбудований» в управлінську діяльність як стиль 
управління співробітниками; як модель (стиль) 
керівництва й лідерства, інструмент розбудови 
організації, що навчається. Управління структур-
ним підрозділом на засадах коучингового підходу 
сприяє не лише підвищенню результативності 
персоналу (ці зміни зазвичай мають тривалий 
ефект, оскільки відбуваються шляхом самоус-
відомлення й самодетермінації), а й здатності 
до розвитку й своєчасній організації до адаптації 
в середовищі, що швидко змінюється. Крім того, 
коучинг сприяє усвідомленню персоналом зна-
чення своєї діяльності, її нерозривності з цілями 
бізнесу, що посилює мотивацію працівників та 
підвищення рівня їх відповідальності. Таким 
чином актуалізується потенціал співробітників, 
що знаходить своє відображення в результатах 
діяльності на рівні підприємства. 

Аналіз наукової літератури (Т. Голві, 2009; 
Т. Леонард, 2010; Дж. Уітмор, 2009; М. Дауні, 
2013; А. Новак, 2016; Б. Будзіш, 2011; Р. Росін-
ський, 2003; М. Беневич, 2008), порівняльний 
аналіз управлінської та коучингової діяльності, 
науковий синтез дають змогу виокремити такі 
сутнісні ознаки коучингової діяльності: сприяння 
у підвищенні ефективності й результативності 
індивідуальної та командної професійної діяль-
ності; робота над усвідомленням працівниками 
власного потенціалу (зокрема, через актуалізацію 
прихованого потенціалу, що дає змогу за умови 
грамотного застосування інструментів і техноло-
гій досягати найвищих результатів); реалізація 
шляхом коучингової взаємодії освітньої (спри-
яння інтенсифікації процесу навчання, зростанню 
його результативності), мотиваційної (уможлив-
лення зближення індивідуальних, навчальних та 
виробничих цілей працівників, що посилює їх 
мотивацію до професійної діяльності), демон-
страційної (приклад коучингової управлінської 
взаємодії, що може бути адаптовано у безпосе-
редню управлінську взаємодію учасників, ство-
ривши певний ефект синергії та сприяючи запро-
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вадженню філософії управління у стилі коучинг 
у межах підприємства) функцій. 

Модель впровадження управління у стилі коу-
чинг через бізнес-процес навчання й розвитку 
керівників було реалізовано у провідних теле-
комунікаційних компаніях України, зокрема, 
ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ДЕПС СОЛЮШЕНЗ»,  
ПРаТ «РОКС», приватного підприємства «Мере- 
жа». Дослідженням було охоплено 436 керівників 
різного рівня. Модель реалізовувалася шляхом: 
застосування коучингових технологій з метою 
реалізації навчальної взаємодії з керівниками 
структурних підрозділів; інкорпорування коу-
чингу в зміст навчання керівників задля розвитку 
їхньої управлінської компетентності; викорис-
тання коучингових технологій для мультипліка-
ції філософії результативності на підприємствах 
(табл. 1).

Використання у тренінгу інструментів коу-
чингу, зокрема тих, які представлено у табл. 1, 
дають змогу підвищити мотивацію учасників до 
розвитку професійної компетентності, реалізу-
вати ефективну навчальну взаємодію, сформувати 
бачення учасників щодо потенціалу використання 
опанованих інструментів на практиці, сформулю-

вати наміри щодо використання в роботі управлін-
ських інструментів, закріпити здобуті знання, при-
вести до усвідомлення цінності набутого досвіду. 
Інкорпорування коучингу в зміст навчання керів-
ників структурних підрозділів реалізується через 
алгоритм «дистанційне навчання–тренінг–пост-
тренінговий супровід» (табл. 1). У результаті 
дистанційного етапу навчання формується когні-
тивний компонент (ознайомлення з тими функ-
ціями управління, які можуть бути реалізовані за 
допомогою застосування інструментів коучингу; 
вивчення базових моделей коучингу; оволо-
діння знаннями про його комунікативні інстру-
менти, які доцільно використовувати у процесі 
взаємодії з підлеглими) (Бородієнко, 2017: 228).  
На тренінговому етапі передбачається форму-
вання в учасників умінь застосовувати основні 
моделі коучингу; зворотний зв’язок від викладача 
щодо застосування учасниками інструментів та 
моделей коучингу; через рефлексію власних від-
чуттів у рольовій моделі «внутрішній клієнт» 
учасники формують оптимальні форми та при-
йоми взаємодії, які доцільно використовувати у 
професійному контексті. Натомість посттренін-
говий супровід забезпечує упровадження набу-

 Таблиця 1
Модель впровадження управління у стилі коучинг  

через бізнес-процес навчання й розвитку керівників

№ п/п Компонент 
моделі Інструменти та специфіка їх реалізації

1.

Застосування 
коучингових 
технологій  

з метою реалі-
зації навчальної 

взаємодії

Модель GROW (модель взаємодії із суб’єктом навчально-пізнавальної діяльності, 
в результаті якої він самостійно визначає мету діяльності, з’ясовує рівень власної 
вмотивованості, ресурси й обмеження щодо її досягнення, усвідомлено інвентаризує 
наявні та потенційні компетентності, необхідні для досягнення мети, алгоритмізує 
процес реалізації цілі); модель «Т» (взаємодія із суб’єктом, у результаті якої відбува-
ється поглиблення рівня усвідомлення феномена (цілі, мотиви, завдання, алгоритми), 
що дає змогу окреслити професійно та особистісно значущі цілі й згенерувати 
високий рівень вмотивованості до діяльності); піраміда логічних рівнів Р. Ділтса 
(модель взаємодії, яка дає можливість уникнути нетривалих ефектів змін у пове-
дінці, ставленні, вмотивованості й забезпечує тривалий ефект і суттєві якісні зміни 
у поведінці суб’єкта); постановка «сильних» запитань (використання у коучинговій 
взаємодії особливого типу відкритих запитань, мета яких – стимулювати усвідом-
лення суб’єктом професійно та особистісно значущих феноменів (мета, цінності, 
ресурси, потенціал, здібності тощо) з метою їх корекції).

2.
Інкорпорування 
коучингу в зміст 
навчання керів-

ників

Дистанційний курс (передбачає оволодіння базовими знаннями з коучингу, набуття 
знаннєвої основи майбутніх навичок); тренінг (формування вмінь використовувати 
базові інструменти коучингу на практиці); посттренінговий супровід (впровадження 
набутих знань/умінь у практичну діяльність; формування навичок/неусвідомленої 
компетентності в застосуванні коучингових підходів в управлінні; підтримка мотива-
ції використання набутих навичок).

3. 

Використання 
коучингових 

технологій для 
мультипліка-
ції філософії 
результатив-

ності 

Демонстраційні коучингові сесії, відпрацювання навичок проведення коучингової 
взаємодії, реалізації коучингової взаємодії під час проведення посттренінгових 
заходів під час індивідуального консультування учасників тренінгу, забезпечення їх 
методичними матеріалами для проведення коучингової взаємодії з персоналом під-
порядкованого структурного підрозділу.
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тих знань/умінь/навичок у практичну діяльність, 
а також формування неусвідомленої компетент-
ності щодо застосування коучингових підходів 
в управлінні персоналом, підтримку мотивації їх 
використання в роботі з персоналом. 

Використання коучингових технологій для 
мультиплікації філософії результативності на 
підприємстві реалізується шляхом: проведення 
демонстраційних коучингових сесій під час 
вивчення дистанційного курсу «Сучасні інстру-
менти управління діяльністю структурного під-
розділу», відпрацювання навичок проведення коу-
чингової взаємодії під час тренінгу «Управління в 
стилі коучинг для підвищення результативності 
персоналу», реалізації коучингової взаємодії під 
час проведення посттренінгових заходів під час 
індивідуального консультування учасників тре-
нінгу, забезпечення їх методичними матеріалами 
для проведення коучингової взаємодії з персона-
лом підпорядкованого структурного підрозділу. 

Результати моніторингу результативності 
запропонованої моделі впровадження управління 
у стилі коучинг через бізнес-процес навчання й 
розвитку керівників (здійснювався шляхом опи-
тування учасників навчання через місяць після 
реалізації навчальної взаємодії) свідчать про те, 
що більшість керівників (67%) відзначають сут-
тєве підвищення рівня власної компетентності у 
застосуванні інструментів коучингу в управлін-
ській діяльності; 45% відзначили, що у резуль-
таті застосування ними управління у стилі коу-

чинг зросла мотивація підлеглих до професійної 
діяльності; 34% відзначили зростання рівня 
відповідальності персоналу підпорядкованого 
структурного підрозділу; 29% відзначили зрос-
тання рівня готовності персоналу до генерування 
інноваційних ідей; 25% відзначили зростання 
рівня готовності персоналу до впровадження 
інноваційних ідей.

Висновки. Впровадження в телекомунікацій-
них компаніях інноваційного стилю управління в 
стилі коучинг є можливим завдяки реінжінірінгу 
бізнес-процесу навчання та розвитку керівників. 
Модель впровадження управління у стилі коу-
чинг через бізнес-процес навчання й розвитку 
керівників включає: застосування коучингових 
технологій з метою реалізації навчальної взаємо-
дії з керівниками структурних підрозділів; інкор-
порування коучингу в зміст навчання керівників 
задля розвитку їхньої управлінської компетент-
ності; використання коучингових технологій для 
мультиплікації філософії результативності на 
підприємствах. Впровадження запропонованої 
моделі у вітчизняних телекомунікаційних компа-
ніях засвідчило підвищення рівня компетентності 
керівників у застосуванні інструментів коучингу 
в управлінській діяльності, зростання рівня вмо-
тивованості підлеглих до професійної діяльності, 
зростання рівня відповідальності персоналу під-
порядкованого структурного підрозділу, готов-
ності персоналу до генерування та реалізації 
інноваційних ідей.
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