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КВАЛІФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ КАДРІВ 

 

Підвищення кваліфікації кадрів – процес поглиблення теоретичних знань, 

удосконалення умінь і практичних навичок у межах професій та спеціальностей 

або розширення кваліфікаційного профілю працівників через набуття інших 

навичок і суміжних професій 

Підвищення кваліфікації кадрів звичайно відбувається за трьома 

основними напрями: 

•  індивідуально, методом самонавчання; 

•   на спеціальних курсах (у навчальних закладах або при підприємствах); 

• методом стажування на провідному підприємстві (у деяких випадках 

стажування може передбачати і роботу на конкретному робочому місці). 

Перепідготовка кадрів – комплекс навчальних і тренінгових заходів, що 

передбачають зміну професії (спеціальності) або галузевої сфери його діяльності. 

Перепідготовка кадрів стає особливо актуальною в період структурних 

змін в економіці, коли згортаються одні галузі чи сектори економіки і 

починають швидко розвиватися інші [1]. 

Мета будь-якого професійного навчання — підвищувати якість 

професійного складу працівників підприємства, організації чи установи (далі — 

підприємство), формувати в них високий професіоналізм, майстерність, сучасне 

економічне мислення, вміння працювати в нових економічних умовах і 

забезпечувати на цій основі високу продуктивну працю й ефективну зайнятість 

[2]. 

На виробництві буває таких видів: 

— первинна професійна підготовка робітників; 



— перепідготовка робітників; 

— підвищення кваліфікації робітників; 

— підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців. 

Первинна професійна підготовка робітників проводиться для осіб, які 

зараховані на роботу на підприємство учнями та раніше не мали робітничої 

професії. Таке професійно-технічне навчання забезпечує рівень професійної 

кваліфікації нових працівників, потрібний для продуктивної професійної 

діяльності. 

Перепідготовка робітників — це професійно-технічне навчання, 

спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули 

первинну професійну підготовку. Перепідготовка проводиться задля  навчання 

робітників, що вивільнюються у зв’язку з перепрофілюванням чи 

реорганізацією підприємства тощо; задля розширення їх професійного 

профілю; якщо треба змінити професію через брак роботи, яка відповідає 

професії робітника, або в разі втраченої здатності виконувати роботу за 

попередньою професією. 

Підвищення кваліфікації робітників — це професійно-технічне навчання 

працівників, що дає можливість розширювати й поглиблювати раніше здобуті 

професійні знання, уміння і навики на рівні вимог виробництва чи сфери послуг 

[3]. 

Підвищення кваліфікації робітників може здійснюватися за такими формами: 

— виробничо-технічні курси — призначені для підвищення кваліфікації, 

поглиблення та розширення знань робітників, їх навиків та вмінь до рівня, що 

відповідає вимогам виробництва за професією, якою вони вже володіють. 

Успішне закінчення курсів є доконечною умовою для присвоєння робітникам 

вищого кваліфікаційного розряду (класу, категорії, групи) та професійного 

зростання; 

— курси цільового призначення — тут робітники вивчають нове обладнання, 

вироби, товари, матеріали, послуги, сучасні технологічні процеси, засоби 

механізації та автоматизації, що використовуються на виробництві, правила та 



вимоги їх безпечної експлуатації, технічну документацію, ефективні методи 

організації праці тощо [4]. 
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