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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 
 
У статті наведено переконливе розуміння того факту, що питання професій-
ного іміджу майбутніх менеджерів залишається одним з актуальних в області 
професійної підготовки. Підкреслено зростаюче значення означеної проблеми в 
житті суспільства та окремої людини. Визначено, що привабливий імідж керівни-
ка невіддільний від знання ділового етикету та впевненого володіння відповід-
ними навичками. У роботі розкрито й обґрунтовано різні підходи щодо поняття 
професійного іміджу майбутніх менеджерів. 
Визначено актуальність забезпечення позитивної мотивації майбутніх менедже-
рів до формування професійного іміджу у процесі професійної підготовки в 
освітньому середовищі вищої школи. Зазначено, що формування професійного 
іміджу майбутнього менеджера є важливим фактором його конкурентності. 
Синтезовано інформацію щодо питання формування досліджуваного феномену, 
отриману з робіт вітчизняних та зарубіжних учених, які займаються цим 
питанням. Розглянуто особливості внутрішньої і зовнішньої мотивації. 
Ключові слова: професійний імідж, професійне самовдосконалення, професійна 
підготовка, майбутні менеджери, позитивна мотивація. 

 
 
Актуальність теми дослідження. Актуальною проблемою сьогодення є пошук 

ефективних шляхів для забезпечення якісного управління, успішність вирішення якої 
безпосередньо залежить від професійної підготовки менеджерів. У сучасному 
розумінні поняття "менеджер" – це керівник або фахівець, який обіймає постійну 
посаду та має повноваження у сфері прийняття рішень із конкретних видів діяльності 
організації, що функціонує у ринкових умовах.  

Однією із сфер діяльності менеджера, яка спроможна передати інформацію 
про нього та про організацію в цілому, є створення професійного іміджу. Інформаційне 
суспільство висуває нові вимоги до фахівця, його здатності адаптуватися до 
соціально-економічних змін, що посилює роль іміджу в глобальному інформаційному 
просторі та потребує конкретизації суті поняття "професійний імідж". 

Теоретичні основи та особливості процесу формування професійного іміджу в 
різних його аспектах вивчали такі науковці, як С. Болсун, Г. Бриль, Н. Гайдук, 
В. Ісаченко, Л. Ковальчук, О. Мармаза, М. Сперанська-Скарга, М. Субочева 
І. Размолодчикова та ін. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості мотивації як провідного 
фактору формування професійного іміджу у майбутніх менеджерів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні поняття "професійний 
імідж" не викликає в середовищі дослідників однозначного тлумачення. Науковці 
інтерпретують досліджуваний феномен, як: 

- сукупний образ, що передбачає синтез професійних якостей і компетентно-
стей та особистісних якостей і зовнішності  особистості [2, с. 51]; 

- система особистісних (толерантність, фактичність, доброзичливість, рефлек-
тивність) і психологічних (вербальних і невербальних, засобів спілкування, позицій, 
ролей) якостей, які цілеспрямовано використовує педагог з метою досягнення 
результату педагогічної діяльності [8, c. 52]; 

- інтегрована якість особистості, що об’єднує систему культурологічних, психо-
логічних, педагогічних знань, умінь і навичок фахівця; його особлива здатність до 
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синтезу чарівливості та духовності, що сприяють професійному та особистісному 
розвитку [10, с. 129]; 

- цілеспрямовано формований образ фахівця, що містить професійно важливі 
якості, котрі сприяють ефективності суб’єкт-суб’єктної взаємодії в педагогічній 
діяльності [14, с. 41]. 

Отже, узагальнення існуючих у науковій літературі визначень професійного 
іміджу дає нам підстави для розуміння цього феномену як складного комплексного 
утворення в структурі особистості майбутнього фахівця, в якому гармонійно 
поєднані зовнішні й внутрішні чинники та процесуальні компоненти, що формують-
ся завдяки інтеграції професійних та особистісних характеристик, відповідаючи 
вимогам соціокультурного середовища та освітнього простору. 

Професійний імідж майбутнього менеджера може мати персоніфікований та 
особистісний характер, залежно від домінантного типу мотивації (психологічна 
мотивація, пов’язана з потребою людини в підвищенні своєї самооцінки, результатом 
чого стає досягнення психологічного комфорту та прагматична мотивація, пов’язана 
з бажанням використати імідж для більш ефективного соціального впливу і досягненні 
за його допомогою тих чи інших зовнішніх цілей). 

У структурі іміджу керівника науковці виділяють три важливих блоки: перший – 
пов’язаний з особистістю носія іміджу і являє собою комплекс характеристик його 
якостей; другий – характеризує стан і поведінку менеджера в соціальному середо-
вищі; третій – показує застосування цих якостей у професійній діяльності. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить, що формування професійного 
іміджу менеджера – це складна системна проблема цілісного розвитку особистості 
майбутнього фахівця, яка може бути вирішена шляхом створення  позитивної 
мотивації. 

Мотивація − це система уявлень та переконань, почуттів і переживань, у яких 
виражаються матеріальні й духовні, природні й культурні потреби людини, а усвідом-
лення потреб і предметів, якими вони задовольняються, утворює загальний механізм 
мотивування діяльності.  

Мотивація − тривалий, безперервний процес, що є "сукупністю внутрішніх і 
зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, задають межі та форми 
діяльності, а також додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення 
певних цілей" [4, с. 133]. 

Основна функція мотивації, за С. Рубінштейном – саморегуляція активності 
людини на окремих фазах діяльності, передусім до і після виконання дії. Серед 
мотивів, що сприяють підвищенню професійної кваліфікації сучасного фахівця, є і 
мотиви зміни його іміджу [5, с. 303]. 

А. Калініченко розглядає мотивацію як "сукупність внутрішніх і зовнішніх 
рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, визначають тип її поведінки, 
орієнтують на досягнення поставлених цілей" [7, с. 419]. 

На переконання Т. Кузнєцової, необхідною передумовою успішності навчання 
та реалізації внутрішніх можливостей студентів є сформованість мотиваційної сфери, 
мотиваційного механізму. Стимулюючо-мотиваційний компонент передбачає, що 
студент повинен усвідомити власний стимул до діагностичної діяльності, який 
можливий тільки за наявності певних знань [9, с. 38].  

Мотив збуджує та стимулює особистість до здійснення дій з метою отримання 
бажаного результату. Весь навчальний процес студентів повинен бути побудований 
на засадах формування усвідомлення майбутніми менеджерами необхідності постій-
ної роботи над собою з метою побудови позитивного образу справжнього керівника. 

За результатами дослідження А. Бугрименка, внутрішньомотивовані студенти 
характеризуються мотивацією самовизначеної навчальної діяльності. Вони більш 
активні, свідомі, довільні в плануванні свого учіння; приділяють однакову увагу як 
загальноосвітнім, так і вузькопрофесійним предметам. Такі студенти більше орієнто-
вані на процес і результат навчально-професійної діяльності, ніж на зовнішні чинники 
(наприклад, педагогічне оцінювання). 

Зовнішньомотивовані студенти характеризуються недостатнім рівнем само-
стійності й довільності в організації процесу навчання. Активність таких студентів 
спричиняють не стільки пізнавальні або професійні мотиви, скільки зовнішні щодо 
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процесу і результату навчальної діяльності чинники (наприклад, одержати стипендію). 
Зовнішніми щодо навчальної діяльності студента є численні прагматичні мотиви 
(відтермінування від армії, майбутнє працевлаштування тощо) [3, c. 45].  

У дослідженнях науковців виділяються різні типи мотивів:  
- психологічний (імідж орієнтується на самовідчуття і самооцінку, в основі його 

лежить особиста інтуїція); прагматичний (імідж орієнтований на сприйняття, в його 
основі лежать знання і досвід) (А.Маслоу); 

- внутрішні (процесуальні, результативні, мотиви саморозвитку, які сприяють 
самоосвіті та самовдосконаленню) та зовнішні (суспільні та особистісні, що відобра-
жають самоствердження, оцінку, успіх) (Н. Басова) [1]. Внутрішні мотиви (інтринсивні, 
процесуальні) мають місце, коли до діяльності спонукає сам зміст діяльності, інтерес, 
бажання. Зовнішні мотиви (екстринсивні) – це мотивація, яка виникає від зовнішніх 
впливів відносно індивіда, тобто поведінка мотивується ззовні застосованими винаго-
родами та / або покараннями та є визначеною зовні. 

За переконанням Дж. Роттера, в основі формування професійного іміджу 
майбутнього менеджера лежать людські потреби: 

- визнання (потреба відчувати себе компетентним); 
- захисту (захист та допомога у здійсненні мети); 
- домінування (потреба вплинути на інших людей); 
- незалежності (автономія у прийнятті рішень); 
- фізичного комфорту (потреба в хорошому здоров’ї та безпеці). 
У своїх дослідженнях В. Семиченко виділяє такі групи мотивів:  
- професійні – виникають у процесі професійної діяльності;  
- соціальні – викликають бажання спілкуватися, підвищувати  соціальний 

статус, престижність;  
- пізнавальні – спонукають особистість до отримання нових знань;  
- матеріальні – полягають у прагненні до забезпечення матеріального добро-

буту;  
- утилітарні – передбачають отримання власної переваги та безпеки [11, с. 179].  
Нам імпонує думка А. Казьмерчука, який серед мотивів професійного іміджу 

виділяє: професійні, утилітарні, пізнавальні мотиви, мотиви досягнення та само-
розвитку [6, с. 58].   

Професійні мотиви характеризуються прагненням до організації і здійснення 
управлінської діяльності; розвитком професійно-важливих якостей як основи якісного 
управлінського спілкування; потребою розвивати професійний імідж у собі та 
підлеглих, у прагненні до високих результатів у професійній діяльності.  

Утилітарні мотиви задовольняють потребу людини утвердитись серед колег, 
партнерів управлінської сфери, отримати похвалу за виконання тих чи інших вимог, 
вплинути на підлеглих, бути конкурентоспроможним. 

До мотивів досягнення належать: підвищення статусу (формального та не-
формального), прагнення зайняти певну позицію у колективі, ставити цілі та досягати 
їх. У кожної людини, зокрема й керівника, є прагнення покращувати результати своєї 
діяльності; вдосконалювати вміння та здібності, ставити все більш складні цілі, 
отримувати творчі результати.  

Розглядаючи мотивацію як необхідну умову формування професійного іміджу, 
А. Смолюк зауважує, що професійний саморозвиток – це невід’ємна складова про-
фесійної підготовки, що є результатом свідомої взаємодії студента з освітнім 
середовищем, у процесі якої фахівець реалізує власні потреби розвивати у себе такі 
особистісні якості, які забезпечують успішність його професійної діяльності та 
життєдіяльності загалом [12, с. 319].  

З огляду на вищевикладене, погоджуємося з думкою А. Смолюка, що потреба 
у професійному саморозвитку є вторинною щодо загальної мотивації професійної 
діяльності фахівця, ставлення особистості до професійних вимог. Адже передумовою 
професійного саморозвитку є ставлення самого фахівця до вимог, що пред’явлені 
закладом освіти. Тільки при свідомому прийнятті професійних вимог особистість буде 
відчувати потребу в саморозвитку, яка забезпечується механізмом постійного 
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подолання внутрішніх протиріч між рівнем професійної готовності фахівця (Я-реальне 
професійне) та змодельованим її рівнем (Я-ідеальне професійне) [12]. 

В. Чайка трактує професійний саморозвиток педагога як процес створення 
свого "професійного життєвого простору", умов і перспектив його подальшого само-
вдосконалення. Визначальним у стратегії професійного становлення є проблемна 
оцінка самого себе, інших людей, довкілля, що "звільняє" особистість від безпосеред-
ньої дійсності і допомагає їй формуватись творчим суб’єктом власної професійної 
життєдіяльності. Тому важливим у процесі професійної саморегуляції є усвідомлення 
двох складників професійного життя: професійного оточення і власного внутрішнього 
світу" [13, с. 92]. 

Весь навчальний процес студентів повинен бути побудований на засадах 
формування усвідомлення майбутніми менеджерами необхідності постійної роботи 
над собою з метою побудови позитивного образу справжнього менеджера. Форму-
ванню позитивної мотивації має сприяти: партнерська позиція викладача-наставника 
у процесі опанування знаннями, суб’єктна позиція студента, в основі якої покладено 
готовність до професійного саморозвитку; стійкий пізнавальний інтерес до освітнього 
процесу; бажання вдосконалювати власний рівень управлінської діяльності. Позитив-
ну мотивацію важливо цілеспрямовано підтримувати упродовж усього періоду 
навчання, закріплюючи її в ситуаціях успіху, зосередженні на перспективі управлін-
ської діяльності. 

Отже, мотиваційний компонент виступає системотворчим у ціннісно-смисловій 
позиції студента, що припускає розуміння значення професійного іміджу в управлін-
ській діяльності, прагнення до професійної самореалізації. Він свідчить  про позитивне 
ставлення студента до управлінської діяльності, до знань про неї, задоволеність 
положенням даного виду діяльності в соціумі та бажання займатися цією діяльністю.  
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Обеспечение положительной мотивации будущих менеджеров к формированию 
профессионального имиджа 
В статье приведено убедительное понимание того факта, что вопрос 
профессионального имиджа будущих менеджеров остается одним из актуальных в 
области профессиональной подготовки. Подчеркнуто возрастающее значение этой 
проблемы в жизни общества и отдельного человека. В работе раскрыто и 
обосновано различные подходы к понятию профессионального имиджа будущих 
менеджеров. 
Определена актуальность обеспечения положительной мотивации будущих мене-
джеров к формированию профессионального имиджа в процессе профессиональной 
подготовки в образовательной среде высшей школы. Отмечено, что формирование 
профессионального имиджа будущего менеджера является важным фактором его 
конкурентности. Синтезировано информацию по вопросу формирования исследу-
емого феномена, полученную из работ отечественных и зарубежных ученых, 
занимающихся этой проблемой. Рассмотрены особенности внутренней и внешней 
мотивации. 
Ключевые слова: профессиональный имидж, профессиональное самосовершенство-
вание, профессиональная подготовка, будущие менеджеры, положительная 
мотивация. 
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Providing positive motivation of future managers before professional image formation 
The article gives a convincing understanding of the fact that the professional image of future 
managers remains one of the most relevant in the field of professional training. Emphasized 
growing importance is the problem in the life of a society and an individual. It is determined 
that the attractive image of the manager is inseparable from knowledge of business etiquette 
and confident possession of the relevant skills. Different approaches to the concept of 
professional image of future managers are disclosed and substantiated in this paper. 
The relevance of providing a positive motivation of future managers to the formation of a 
professional image in the process of professional training in the educational environment of 
higher school is determined. It is noted that shaping the professional image of the future 
manager is an important factor in his competitiveness. The information on the formation of the 
investigated phenomenon obtained from the works of domestic and foreign scientists dealing 
with these issues is synthesized. Features of internal and external motivation are considered. 
Key words: professional image, professional self-improvement, professional training, future 
managers, positive motivation. 
 
 
  


