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Розділ 1 
РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ОСВІТИ

УДК 378:331.1 ГОНДЮЛ Ірина Леонідівна, 
аспірантка Інституту вищої освіти НАПН України, 

директор,
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №158 м. Києва 

ЛІДЕРСТВО ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті дається характеристика лідерства як управлінської технології, що може бути використана в управлінні пер-
соналом навчального закладу. Проаналізовано роль стилю лідерства у забезпеченні ефективного функціонування орга-
нізації. Здійснено аналіз рівнів лідерства, лідерських якостей та компетенцій. Розглянуто взаємозв’язок лідерства та 
управління персоналом, що визначається їх спільною цільовою спрямованістю на вироблення моделей трудової пове-
дінки.

Ключові слова: лідерство, управління персоналом, директор школи, управлінська технологія, типи лідерства, типи 
шкільних лідерів, стилі лідерства, функції лідерства, рівні лідерства, лідерські якості, лідерські компетенції.

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні, 
в період великих змін в освіті, стає актуальною проблема 
пошуку найбільш ефективних підходів до розвитку школи 
з позиції управління. Одним із сучасних підходів у світовій 
практиці управління школою є зміна позиції керівництва 
школи від управління до лідерства. Незважаючи на те, 
що тема управління персоналом досліджена досить гли-
боко, існує цілий ряд сучасних аспектів цього напрямку, 
які поки що не знайшли ефективного вирішення. Це 
передбачає, на наш погляд, висвітлення основних під-
ходів до використання лідерства як технології в управ-
лінні персоналом навчального закладу. Дана проблема, 
наскільки нам відомо, не знайшла відображення у вітчиз-
няній педагогіці.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблему лідерства в освіті досліджували зарубіжні 
(Дафт М. [8], Гибсон Дж. [4], Джуелл Л. [9], Нюстром Дж., 
Дэвис К. [27], Мучинські П. [25], Хессельбайн Ф. [37] та 
ін.), українські (Барко В. [1], Дуткевич Т. [10], Заболотна 
В. [12], Калашнікова С. [15], Москвичов С. [24], Рома-
новський О. [34] та ін.) та російські (Бендас Т. [2], Євті-
хов О. [11], Самоукина Н. [35] та ін.) науковці. 

Мета статті. Охарактеризувати лідерство як управ-
лінську технологію, що може бути використана в управ-
лінні персоналом навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши 
особливості інноваційних та традиційних технологій 
управління персоналом навчального закладу, ми можемо 
сказати, що існує цілий ряд таких, що становлять інтерес 
для удосконалення управлінської системи в освіті. Серед 
інноваційних технологій управління персоналом виокрем-
люють такі: коучинг, стандартизація професійної освіти, 
скринінг, кейс стаді, рітріт [23, с. 9], система Vibralmage 
[23, с. 22], рекрутинг, Mystery Shopping [23, с. 23], хедхан-
тинг [38, с. 36], збалансовану систему показників, реінжи-
ніринг, лідерство, лізинг та ін. 

У нашому дослідженні ми хочемо зупинитися на 
характеристиці лідерства як технології управління пер-
соналом навчального закладу. Воно дозволяє значною 
мірою підвищити керованість організації. Універсального 
рецепту побудови системи ефективного лідерства не 
існує. Кожна організація має своє бачення використання 
цієї технології.

В управлінському лідерстві вплив на людей полягає 
у використанні спеціальних знань, умінь і навичок, які в 

сукупності утворюють професійний потенціал і компе-
тентність керівника. Мета управлінського лідерства – роз-
виток здібностей і навичок персоналу, необхідних органі-
зації. Підраховано, що 45% свого робочого часу керівник 
витрачає на роботу з людьми [31]. І це не дивно, адже 
підлеглі – це основний об’єкт управлінського впливу.

Функції управлінського лідерства:
• 	мотивація співробітників;
• 	формування команд;
• 	оптимізація комунікативних процесів;
•  розвиток інноваційного та креативного потенціалу 

персоналу.
Поглянемо на витоки формування лідерства в управ-

лінні персоналом. Це допоможе зрозуміти, чому саме 
лідерство займає значне місце в управлінні людськими 
ресурсами.

Лідерство (leadership) походить від англійського дієс-
лова «to lead», що означає «вести». Цим явищем цікав-
ляться ще з давніх часів. Ще в Старому Завіті можна 
зустріти згадки про лідерство як про вміння вести за 
собою. «Даю уроки водіння», як говорив пророк Мойсей, 
лідер ізраїльського народу. Існує безліч трактувань, що 
таке лідерство. В ході вивчення лідерства, теоретиками 
були запропоновані різні визначення даного поняття. 
Так, під лідерством розуміється процес впливу на інших 
членів групи заради досягнення поставлених цілей [5]. 
Лідерство – здатність окремої особистості спонукати 
інших діяти, «запалювати», надихати на певну активність 
і діяльність. Вєжновець Є. вважає, що лідерство виступає 
як один з базових механізмів диференціації соціальної 
діяльності та передбачає досягнення певною особою або 
частиною групи особливого положення відносно решти 
членів [33]. На думку Звєрєва В., лідерство – це здатність 
упливати на окремі особистості й групи, скеровуючи їх 
зусилля на досягнення цілей організації різними засо-
бами [13, с. 142]. Лідерство – реалізація організаційного 
керівництва, яке охоплює розробку бачення, планування, 
прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, 
наділення повноваженнями і спрямування діяльності 
людей на досягнення конкретних цілей [21, с. 18]. Блон-
дель Ж. розглядає лідерство як владу, «тому що вона 
полягає в здатності одного або декількох осіб, які пере-
бувають «на вершині», змушувати інших робити те пози-
тивне або негативне, що останні в інших умовах могли б 
не робити» [3]. 
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Досить образно сутність сучасного лідерства розкри-
вають вчені: Пітерс Т. («Лідерство – це мистецтво, а не 
наука. Лідерство – це таємниця людської душі. Лідер-
ство – спрямовуюча діяльність. Лідерство – це не тільки 
дія, це ще й дійство» [30, c. 99]), Демінг Е. (лідерство як 
«пусковий механізм роботи системи якості, без нього 
така система скоріше фікція, ніж реальність» [17, с. 22]), 
Еджмен Р. («лідерство – це не більше, ніж висота, на яку 
нам треба плигнути» [17, с. 22], Соболь С. («лідерство – 
це сила, що сприяє формуванню в групи людей здатності 
робити щось краще і більше в напрямку реалізації спіль-
ної мети» [36, c. 122]).

Лідерство є сучасною концепцією управління, в тому 
числі управління змінами, для якої має значення не 
рівень посади, а ступінь впливовості діяльності особи. 
Лідерство – це нова якість управління людськими 
ресурсами. Якщо класичний менеджмент передбачав 
систематичне підштовхування працівників до того, що 
керівник вважає необхідно робити, лідерство – це вести 
працівників за собою до спільної мети, надихати їх так, 
щоб вони самі хотіли робити те, що є необхідним. Лідер-
ство ґрунтується на ідеалах творчості, проактивності, 
стратегічного мислення, довіри та поваги до людей 
тощо [21, с. 121]. 

Англійське слово «leadership» може перекладатись 
і як управління, і як керівництво, і як лідерство. При вико-
ристанні поняття «лідерство», на відміну від двох інших, 
дослідники підкреслюють інноваційний, творчий харак-
тер процесу управління, що є об’єктивно необхідним для 
успішного здійснення реформаційних перетворень школи 
та освітньої системи в цілому [44, с. 125]. Розуміння 
лідерства в умовах організації, за визначенням амери-
канського дослідника теорії менеджменту організації 
Бернарда Ч. (Ch. Bernard), передбачає здатність керів-
ника впливати на поведінку особи чи групи працівників 
з метою зосередження їхніх зусиль на досягненні цілей 
організації [32, с. 43].

У нашому дослідженні ми розглядаємо лідерство як 
технологію впливу керівника на підлеглих без застосу-
вання повноважень.

Варто сказати, що до початку ХХ століття, лідерство 
розглядали тільки з боку рис, притаманних політичним 
лідерам. І лише з 40-х років почалися дослідження  
сутності та природи цього явища. Дослідження лідер-
ства складалися з декількох етапів. На першому етапі 
вчені намагалися визначити головні якості, які прита-
манні лідеру. Звідти і народилася теорія лідерських 
якостей.

Перші дослідники вірили, що лідер повинен мати уні-
кальний набір стійких якостей, які відрізняють його від 
інших людей. Підхід до лідерства базувався на тому, що 
лідером можна народитися, а стати ним не можливо. Але 
такий підхід не дав практичних результатів. Як виявилося, 
приблизно однаково успішні лідери володіли абсолютно 
різними якостями. Та й список лідерських якостей вий-
шов настільки довгий, що жодна людина не могла воло-
діти ними всіма одночасно. Лідерство не зводиться до 
простого набору якостей, рис, прийомів і технік. Це вміння 
спрямовувати свої зусилля на самого себе, на динамічну, 
якісну зміну. Лідер міняє інших, змінюючись одночасно 
й сам [21, с. 29]. Нездатність ранніх дослідників довести 
зв’язок між лідерськими якостями і одержуваним резуль-
татом, дало поштовх новому погляду на лідерство. Вчені 
визначили, що у всіх випадках присутній один або кілька 
аспектів:

1. Лідерство – це різновид влади, специфікою якої є 
спрямованість зверху вниз, а також те, що її носієм висту-
пає не більшість, а одна людина або група осіб.

2. Лідерство – це управлінський статус, соціальна 
позиція, пов’язана із прийняттям рішень, це керівна 
посада.

3. Лідерство – це мистецтво, вінець управлінської 
діяльності, здатність впливати як на окрему людину, так 
і на різні групи людей з метою спрямування діяльності 
заради досягнення мети [21, с. 18].

Відповідно типу суспільної діяльності існують типи 
лідерства, які зазначені в наступній таблиці [16].

Таблиця 
Типи лідерства

Тип суспіль-
ної діяль-

ності
Тип лідерства Тип лідера- 

особистості
Тип лідера- 
організації

Політична Політичне  
лідерство Лідер-політик Лідер-політична 

організація

Державна Державне  
лідерство

Лідер-державний 
службовець

Лідер-державна 
установа

Громадська Громадське  
лідерство

Лідер-громадський 
діяч

Лідер-громадська 
організація

Бізнесова Підприємницьке 
лідерство Лідер-підприємець Лідер- 

підприємство

Освітня Освітнє лідерство Лідер-освітянин Лідер-освітня 
організація

Українська дослідниця Миськів І. визначає шкільне 
лідерство як компонент системи управління загально-
освітньої школи, спрямований на забезпечення активної 
участі вчителів загальноосвітніх шкіл у здійсненні управ-
ління шкільною освітою та її реформування з метою удо-
сконалення якості освітніх послуг, які загальноосвітня 
школа надає суспільству [22, с. 3].

Даниленко Л. зазначає, що «суб’єктивну концепцію 
лідерства» керівника школи розглядають через профе-
сійний самоаналіз власної управлінської діяльності, сис-
тему знань, власний досвід і перспективи. З одного боку, 
«суб’єктивна концепція лідерства» містить ряд думок керів-
ника щодо самого себе, а саме: особистий образ; само-
оцінка; професійна мотивація; бачення завдання; бачення 
майбутнього. З іншого боку ця концепція відображає його 
перспективи, що базуються на існуючому досвіді та знаннях 
[6, c. 60].

У науковій літературі можна зустріти характеристики 
різних типів шкільних лідерів, а саме [6, c. 60]:

1. Керівник школи як адміністратор (асоціація із понят-
тям «менеджмент»).

2. Керівник школи як лідер із питань людських ресур-
сів (пов’язаний із поняттям «добробут»).

3. Керівник школи як інструкційний лідер (можна оха-
рактеризувати поняттям «результативність»).

4. Керівник школи як підприємець (пов’язаний із 
поняттям «перспектива»).

З погляду лідерства як управлінської технології, для 
нас цікавим є керівник типу «Керівник школи як лідер із 
питань людських ресурсів», який фокусується на розу-
мінні ефективності як процесі, зорієнтованому на розви-
ток «людських ресурсів», важливим завданням якого є: 
залучення колективу до прийняття рішень; посередни-
цтво у вирішенні конфліктів; урахування і використання 
особливих умінь колективу; надання допомоги педаго-
гам; заохочення командного духу; увага до почуттів кож-
ного члена команди [6, c. 61].

Для того, щоб керівник навчального закладу міг ефек-
тивно управляти персоналом, він повинен володіти необ-
хідним набором лідерських якостей, а саме [40, c. 177]:

•  знаходиться в постійному пошуку нових ідей;
•  бути комунікабельним;
•  вміти переконувати і вселяти віру в своїх підлеглих;
•  володіти сформованим цілепокладанням;
•  бути різнобічним;
•  бути працьовитим і наполегливим;
•  знаходиться в постійному пошуку нових рішень, 

бути зосередженим на ідеях;
•  бути допитливим.
Серед головних компетенцій, які повинен мати лідер у 

сфері освіти, визначені такі:
•  упевненість у собі;
•  орієнтація на досягнення поставлених цілей;
•  концептуальні здібності;
•  ініціативність;
•  здатність до пошуку інформації;
•  вміння співпрацювати з людьми;
•  здатність впливати на людей;
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• орієнтація на визначені стратегії [42, с. 4].
Лідерський стиль у педагогічній діяльності дозволяє 

збудувати всю систему стосунків у педагогічному про-
цесі, що ґрунтується не на залякуванні, як це було часто-
густо в авторитарній педагогічній системі, а на любові, 
довірі, партнерстві. «У педагогічній дії є два рівнозначні 
об’єкти за змістовною сутністю – Людина і Людина. Вони 
мають створювати один одному відчуття спокою, рівно-
ваги, благополуччя, щастя» [14].

Проблеми управління персоналом навчального 
закладу в українських школах вимагають ретельного 
вивчення та негайного рішення, і відповідний педагогіч-
ний досвід країн Європи може бути в цьому корисним. 
Наприклад, британський досвід шкільного менеджменту 
становить значний інтерес для освітян нашої країни.

Лідери британських шкіл займаються рішенням про-
блем шкільного менеджменту. Однією зі структурних 
одиниць шкільного менеджменту є управління педагогіч-
ним персоналом, що полягає передусім у:

•  створенні та розвитку високоефективних педагогіч-
них команд;

•  використанні робочих систем, включаючи менто-
ринг та інструктування (наставництво);

•  розвиток механізмів впливу [41].
Відповідно до нових концепцій управління школою, 

формальний керівник навчального закладу має працю-
вати як ментор (співробітник навчального закладу, який 
навчає та консультує працівників) для самостійних само-
керованих робочих команд. Нині у Великій Британії нада-
ється значна увага розвитку надзвичайно популярних 
організаційних форм під назвою «педагогічні команди», 
завдяки утвердженню думки, що у високоефективних, 
відповідальних організаціях, налаштованих на досяг-
нення успіху, влада, інформаційні та фінансові ресурси 
мають бути призначені для обслуговування населення, а 
педагогічна команда є сильною організаційною формою, 
яка забезпечить такий процес [29, с. 3].

На порозі третього тисячоліття західний бізнес, за 
оцінками деяких аналітиків, почав переживати кризу 
лідерства. Лише 21% керівників корпорацій світу впев-
нені, що зможуть ефективно управляти своїми компані-
ями в XXI столітті. Цей висновок можна було б визнати 
таким, що не має відношення до реальності або просто 
дослідним артефактом, якщо б він не отримав підтвер-
дження в ряді міжнародних досліджень.

Так, у доповіді «Еволюція управлінського лідерства», 
підготовленої Інститутом стратегічних змін, що входить 
в структуру Andersen Consulting, за результатами спеціа-
льного дослідження, розглядалося питання про зміну 
характеру лідерства у зв’язку з новими завданнями, що 
стоять перед компаніями. Мета дослідження – виявити, 
який профіль лідера буде визначальним у майбутньому 
з точки зору 20 найбільших західних теоретиків і методо-
логів менеджменту, з одного боку, і 100 лідерів бізнесу 
з Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лондона, Мельбурна, Сід-
нея, Праги, які представляли 88 компаній США, Європи, 
Австралії, що найбільш динамічно розвиваються, – 
з іншого. Залучених до дослідження респондентів попро-
сили проранжувати такі якості лідера, як глобальне мис-
лення, здатність передбачати нові можливості, вміння 
працювати з командою і партнерами, і оцінити місце цих 
якостей в бізнесі в минулому (5-10 років тому), сьогоденні 
і майбутньому (5-10 років вперед). Всього для оцінки було 
запропоновано 14 характеристик глобального лідерства.

За даними досліджень, більшість респондентів схиля-
ються до точки зору, що XXI століття вимагатиме моделі 
лідерства, побудованої на принципі командного, а не 
одноосібного лідерства. Йдеться про необхідність посту-
пової відмови від авторитарної моделі лідерства і заміни 
її моделлю співлідерства [39].

Враховуючи вищесказане, технологію лідерства сьо-
годні і в майбутньому керівник навчального закладу має 
використовувати з метою більш м’якого впливу, засно-
ваного на здатності інтегрувати загальнокорпоративні 
інтереси, і переконливо транслювати їх іншим лідерам 
і підлеглим, використовуючи для цього широкий спектр 
інструментів комунікацій. Це вимагає від директорів 

шкіл великого внутрішнього динамізму і сприйнятливості 
з урахуванням різнорідності вікових і соціальних культур, 
представлених у школах, а також особистої майстер-
ності, прагнення до самовдосконалення, високого рівня 
самокритичності, технологічної компетентності.

Якість управління персоналом навчального закладу 
залежатиме і від фокусу уваги керівника-лідера. Так, 
виділяють кілька рівнів лідерства [20]:

1. Лідерство на рівні оточення. Фокус уваги такого 
лідера – на зовнішніх факторах або на умовах діяльності 
(чи є всі необхідні матеріальні ресурси, чи немає відволіка-
ючих чинників, чи комфортна обстановка, чи забезпечена 
безпека тощо). Лідер знає «правильний» шлях до мети 
і коригує підлеглих, якщо вони «збиваються з шляху». Це 
найпростіший рівень лідерства, для його реалізації може 
бути достатньо наявності у керівника більшого контролю 
над ресурсами, ніж над персоналом організації.

2. Лідерство на рівні поведінки орієнтовано на вдо-
сконалення конкретних поведінкових навичок персоналу 
шляхом виявлення і закріплення успішних дій по відно-
шенню до заданої мети. Лідер спостерігає за поведін-
кою підлеглих і дає їм поради щодо того, як краще діяти 
в даній ситуації. Лідер – це експерт в даному виді діяль-
ності, він знає, що і як потрібно робити, досконало володіє 
тонкощами і нюансами рішення задач даного типу. Вміє 
добре систематизувати дані – сміливо вчить оточуючих.

3. Лідерство на рівні здібностей розвиває загальні 
пізнавальні здібності, а не просто допомагає відпрацьо-
вувати конкретні навички в конкретних ситуаціях. Лідер 
виступає як «експерт по життю» і пропонує людям пере-
носити свої навички в нові контексти й формувати корисні 
стратегії мислення і поведінки. Він вміє вирішувати «про-
блеми взагалі», може підказати вихід із безвихідної ситу-
ації, а на будь-яку проблему відповість: «Плавали, зна-
ємо». На цьому рівні закінчується «лідерство знання» 
і починається «лідерство харизми». Якщо ви «відчуваєте» 
людей, спробуйте допомогти команді налагодити спілку-
вання, якщо володієте професійною майстерністю – не 
відмовляйтеся від ролі неформального наставника.

4. Лідерство на рівні переконань і цінностей формує 
у людей переконання і цінності, які сприяють або, навпаки, 
перешкоджають успішній поведінці. Позитивний лідер 
такого формату допомагає людям подолати внутрішній 
опір, зміцнює віру в себе і свої можливості. На цьому рівні 
лідер дає не просто рішення, а впевненість, що проблема 
буде вирішена. Спілкування з ним призводить до зміни 
ставлення людей до ситуації, переоцінки важливості, 
«проблемності» і т.п. З’являються оптимістичний погляд 
на речі, віра в свої сили, почуття гумору. Інакше кажучи, 
лідер такого рівня не стільки вирішує проблему, скільки 
надихає на її рішення. Лідер не втрачає можливості під-
тримати колегу, який впав духом, або впевнено взятися 
за завдання, яке, здавалося б, не вирішити. Демонструє 
оптимізм і ентузіазм, коли навколо проблем і так виста-
чає, і люди йдуть за ним, щоб стати частиною світу впев-
неності, стабільності і успіху.

5. Лідерство на рівні ідентичності спрямоване на роз-
криття і визнання ідентичності та внутрішнього потенціалу 
людей. Лідер створює умови для розвитку особистостей 
серед всього персоналу шляхом трансляції (вербальної 
та невербальної) їм повідомлення типу: «Я тебе бачу. Ти 
цінний. Ти особливий. Тебе приймають» і т. д. Приймаючи 
особистість іншої людини, підтримуючи її на глибинному 
рівні, такий лідер підтримує цінність і значимість людей, 
дає їм право на помилку і впевненість у собі, мотивує до 
саморозкриття і самореалізації, приносить «внутрішнє 
рішення», щоб йти вперед, бути собою, вирішувати 
проблеми. Поряд з таким лідером неможливо сидіти, 
склавши руки, а хочеться втілювати божевільні ідеї і про-
бувати нестандартні рішення. 

6. Лідерство на рівні місії забезпечує розширення меж 
системи, усвідомленої людьми, у якості власної «сфери 
впливу». Такий лідер створює умови для усвідомлення 
кожним членом колективу свого місця і ролі в житті суспіль-
ства, дає можливість позитивно замислитися над змістом 
і цілями власного життя, розширює межі бачення світу. 
Спілкуючись з таким лідером, кожен член колективу усві-
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домлює, що від нього залежить набагато більше, ніж він 
думав раніше. Що набагато більшого можна досягти, що 
він сам і його вчинки важливі для інших людей. Така людина 
допомагає іншим створити навколо себе світ впевненості, 
надійності, стабільності, містить безліч сприятливих можли-
востей, що ведуть до досягнення значущих цілей. 

Звичайно, від лідерства на рівні оточення до лідер-
ства на рівні місії – довгий шлях. Однак навіть найдовша 
дорога починається з перших кроків. І якщо керівник 
навчального закладу поставить перед собою мету і не 
припинятиме рухатися, то рано чи пізно він обов’язково 
опиниться в потрібному місці. Крім того, шлях лідерства 
сам по собі буде дуже цікавим.

Аналіз лідерства як соціального явища дозволяє виді-
лити наступні його основні функції [7]: 

•  інноваційну;
•  комунікативну;
•  світоглядну;
•  організаторську;
•  прогностичну;
•  мобілізаційну;
•  інформаційну;
•  контролюючу;
•  керуючу. 
Функції лідерства нерозривно пов’язані між собою, 

безперервно розвиваються і знаходяться під впливом 
зовнішнього середовища організації та багатьох інших 
факторів. Розвиток даних функцій обумовлюється впли-
вом об’єктивних вимог і приводить до зміни змісту кожної 
функції в певних умовах існування.

Величезний вплив на якість міжособистісних відносин 
у шкільному колективі відіграє стиль лідерства. Особливе 
значення має здатність розуміти своїх підлеглих, терпи-
мість, прийняття різних цінностей, переконань і поглядів.

Практика доводить, що ефективність управлінської 
поведінки обумовлена стилем лідерства, якому віддають 
перевагу керівники для роботи з співробітниками. Спосіб, 
за допомогою якого управляють людьми, має велике зна-
чення на ефективність роботи підлеглих та керівництва 
[26, с. 67].

Розрізняють такі стилі лідерства [45]: 
1. Авторитарний стиль характерний тим, що лідер 

більшість свого часу проводить за наданням інструк-
цій. Такі управлінці вказують своїм послідовникам: що 
робити, як і коли. Авторитарні лідери поширюють свою 
владу на послідовників та не виявляють готовності при-
слухатись до їхніх думок чи порад. Усі рішення прий-
маються виключно лідером, який навіть не заохочує 
інших до участі у вирішенні питань чи висловленні ідей.

2. Демократичний лідер, на противагу авторитарному, 
заохочує послідовників до активної участі в обговоренні 
тих чи інших питань та прислухається до ідей своїх колег. 
Лідери, котрі притримуються даного стилю, прагнуть 
залучати інших до процесу прийняття рішень. Остаточне 
рішення приймається лідером, але тільки після того, як 
ідеї членів колективу були розглянуті та взяті до уваги.

3. Стиль лідерства, в основі якого – принцип невтру-
чання, видається навіть більш прогресивним, ніж демо-
кратичний стиль. Він є абсолютною протилежністю авто-
ритарного стилю, і його особливість полягає в тому, що 
лідер дозволяє своїм послідовникам мати вільний доступ 
до прийняття рішень і практично до всіх аспектів здій-
снення завдань, не обмежених вказівками лідера. І все ж, 
відповідальність за остаточне рішення несе лідер.

4. Харизматичний лідер сповнений ентузіазму та 
чудово мотивує людей. Він просто заряджає інших своєю 
енергією та вірою в свою справу. Наявність харизматич-
ного лідера може бути великим поштовхом до підняття 
«бойового духу» в колективі. Здатність мотивувати та 
надихати є важливою ознакою даного стилю лідерства.

5. Трансформаційний стиль. Лідер трансформацій-
ного стилю використовує свої бачення та ідеї для того, 
щоб надихати і вести вперед інших. Він володіє чудовими 
навичками спілкування, що дозволяє йому чітко доносити 
до послідовників своє бачення. Лідер такого типу часто 
передає свої повноваження підлеглим і проводить багато 
часу, спілкуючись зі своєю командою.

Ті, хто притримується авторитарного стилю лідер-
ства, більше схильні до низького рівня мотивації колек-
тиву і слабкого командного духу. Лідерам такого типу 
важко мотивувати й надихати, тому що цей стиль є більш 
безособовим та вимогливим, орієнтованим на виконання 
завдань і таким, що не бере до уваги думки учасників 
колективу. Та, не зважаючи на це, існують ситуації, коли 
авторитарний стиль лідерства є найбільш ефективним. 
Наприклад, коли лідер володіє усім масивом інформації, 
а час виконання завдання обмежений і прийняття рішення 
у найкоротший термін є вкрай необхідним. Якщо у подіб-
них ситуаціях не застосовувати авторитарний стиль, це 
може призвести до поганих результатів.

З іншого боку, харизматичний лідер може досягати 
високих результатів у мотивації своїх послідовників, 
але це водночас може призвести до залежності учасни-
ків колективу від лідера. У такому випадку успіх часто 
залежатиме від присутності лідера в момент прийняття 
рішення, несподівана його відсутність може призвести до 
ймовірного колапсу в колективі.

Отже, жоден з цих стилів не є досконалим. Для того, 
щоб бути найкращим лідером, слід бути гнучким – це 
завжди найкращий варіант. «Гнучкий» лідер може вико-
ристовувати різні види лідерства, в залежності від ситу-
ації. Якщо необхідний авторитарний стиль, то «гнучкий» 
лідер обере саме його. Якщо необхідно бути проникли-
вим та дивитись далі, виходити за рамки стандартного 
бачення, «гнучкий» лідер обере трансформаційний стиль. 
Для досягнення максимальної ефективності лідер має 
бути готовий підлаштовуватися під ситуацію і змінювати 
стилі своєї поведінки згідно з обставинами.   

За словами Танненбаума Р., на вибір стилю впли-
вають три вагомі причини чи сили [43, с. 43]:

1. Сила керівника – його знання, навички, вміння, цін-
ності і досвід.

2. Сила його підлеглих – прагнення до незалежності, 
відповідальності, професіоналізму, роботи в команді, 
ототожнення себе з метою організації, здобуття знань і 
досвіду. 

3. Сила ситуації – стиль, який виступає чи переважає 
в організації, суть та завдання робочої групи (функції, що 
виконуються за рахунок структури організації та її діяль-
ності), часу, умов навколишнього середовища.

Можна стверджувати, що найбільш ефективні керів-
ники ті, що гнучкі та здатні вибрати потрібний вихід 
і представити власну поведінку у відповідних ситуаціях 
[28, с. 265].

Цікавим є досвід використання лідерства як технології 
управління персоналом в США. У 1989 році була опуб-
лікована книга Кові С. «Сім навичок високоефективних 
людей» [19] з підзаголовком «Потужні інструменти роз-
витку особистості». Особливо широку популярність вона 
отримала в корпоративному світі. Практично одночасно 
з її виходом Фарнсворт Ч., який тоді був інспектором 
шкіл в прогресивному районі Індіани, був упевнений, що 
ці «Сім навичок» повинні зіграти важливу роль і у сфері 
освіти. Він став викладати їх адміністраторам шкіл та вчи-
телям. До сьогоднішнього дня півмільйона професійних 
педагогів пройшли навчання по цій методиці, і багато 
з них отримали сертифікат шкільних координаторів.

Початкова школа Комбс А., що розташована в місті 
Ролі, штат Північна Кароліна, вирішила не зупинятися на 
досягнутому і розпочала викладання базових принципів 
лідерства дітям [18]. Незабаром школа сформулювала 
нову місію: «Розвивати лідера в кожній дитині». Педагоги 
навчали маленьких дітей тому, про що часто забували 
самі, – робити правильний вибір, будувати толерантні від-
носини з людьми, розумно управляти своїм часом. Крім 
того, вони давали дітям унікальну можливість застосу-
вати те, чому вони навчилися в класі, школі і за її стінами. 
Результати після такого навчання були приголомшливі: 

•  зросла успішність учнів;
•  у дітей значно підвищилася самооцінка і зміцнилася 

впевненість у собі;
•  практично зникли дисциплінарні проблеми;
•  значно підвищилася задоволеність роботою і заці-

кавленість вчителів та адміністрації школи;
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• шкільна культура стала більш повноцінною;
•  батьки задоволені і тісно співпрацюють зі школою;
•  бізнесмени та громадські лідери готові надавати 

школі підтримку.
Лідерство в початковій школі Комбс А. діти, вчителі та 

адміністрація сприйняли як спосіб життя і вміння керувати 
собою.

Після закінчення першого року навчання дітей прин-
ципам лідерства, вчителі-першопрохідці з Комбс А., три-
маючи звіт перед своїми колегами і адміністрацією, зая-
вили: «Кожна дитина заслуговує цього».

Саммерс М., директор початкової школи Комбс А., 
вважає, що сьогодні економіку беруть у свої руки ті, чиїм 
мисленням керує права півкуля мозку. Це винахідники, 
дизайнери, ті, хто вміє охоплювати всю картину в цілому, 
надає речам сенс, пізнає закономірності. Це люди, які 
вміють оптимізувати і творчо тасувати факти, а не просто 
запам’ятовувати і систематизувати їх. Вони діють, вміло 
об’єднуючись в ефективно працюючі команди. 

А почалося все з того, що директор використала 
у своїй роботі технологію лідерства: зібрала команду 
з вчителів, батьків та громадськості. Іншою важливою 
справою директора було створення структури, яка гаран-
тувала б співпрацю. Таким чином, структура школи була 
навмисно зорієнтована на командну роботу, а співпраця 
перестала бути результатом випадкового збігу обставин.

Висновки. Здійснений аналіз дозволяє констатувати 
наступні висновки:

•  До числа найважливіших технологій управління 
персоналом навчального закладу належить лідерство, 
що проявляється у вмінні керівника впливати на підле-
глих без застосування повноважень. 

•  Технологію лідерства сьогодні і в майбутньому керів-
ник навчального закладу має використовувати з метою 
більш м’якого впливу, заснованого на здатності інтегру-
вати загальнокорпоративні інтереси, та переконливо тран-
слювати їх іншим лідерам і підлеглим, використовуючи для 
цього широкий спектр інструментів комунікацій.

•  Якість управління персоналом навчального закладу 
залежить від фокусу уваги керівника-лідера: лідерство на 
рівні оточення, поведінки, здібностей, переконань і цін-
ностей, ідентичності, місії. 

•  До основних типів лідерства відносять: політичне, 
державне, підприємницьке, громадське, освітнє тощо. 

•  Розрізняють такі стилі лідерства: авторитарний; 
демократичний; стиль лідерства, в основі якого – прин-
цип невтручання; харизматичний; трансформаційний.

•  Лідерство, як особливі відносини між працівниками 
в межах організаційної життєдіяльності, є обов’язковою 
умовою ефективної діяльності організації.

•  Взаємозв’язок лідерства та управління персона-
лом визначається їх спільною цільовою спрямованістю 
на вироблення моделей трудової поведінки, що сприяють 
особистісному та професійному розвитку. Лідерство сти-
мулює інноваційну поведінку співробітників, що забезпе-
чує постійне народження і використання нового знання на 
всіх рівнях організації.

Слід зазначити, що проведене дослідження не є 
вичерпним. Перспективним може бути дослідження 
інших інноваційних технологій управління персоналом 
навчального закладу.
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LEADERSHIP AS TECHNOLOGY OF SCHOOL MANAGEMENT

This article characterizes leadership as a technology of management which can be used in stuff management of educational 
institution. The role of leadership style in assurance of effective functioning of an organization has been analyzed. The analysis 
of leadership levels, leadership skills and competences has also been undertaken. Interrelation between leadership and stuff 
management has been researched that is determined by their common aiming at labour behavior model development. 

Keywords: leadership, stuff management, headmaster, management technology, types of leadership, types of school leaders, 
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РЕЛЯЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ
У статті розкрито сутність поняття «реляційне лідерство», охарактеризовано основні теорії лідерства, проаналізовано 

можливості реляційного лідерства в умовах навчального закладу, зазначено ризики, обґрунтовано можливі варіанти 
лідерських позицій у навчальному закладі.

Ключові слова: лідерство, теорії лідерства, можливості реляційного лідерства, управління ризиками, принципи 
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Постановка проблеми та її актуальність. В умовах 
соціальних перетворень взагалі та реформування сис-
теми освіти зокрема актуалізується проблема лідерства. 
Безпрецедентні вимоги, що висуваються до навчального 
закладу сучасністю, вимагають лідерства на всіх рівнях. 
Лідерство ми розглядаємо в двох аспектах: по-перше, як 
механізм впровадження інноваційних змін; по-друге, як 
модель формування особистості.

І в першому, і в другому аспектах провідну роль віді-
грають інститути соціалізації, серед яких освітні установи 
посідають чільне місце, оскільки вони є (або принаймні, 
мають бути) і провайдерами інноваційних змін, і «майдан-
чиками» підготовки лідерів. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Природа лідерства розглядається науковцями з різних 
позицій. Так, теорія рис (Богардус Е.) переконує, що ліде-
ром може бути особа з певним переліком якостей, хоча 
щодо переліку цих якостей серед науковців немає єдності. 
В рамках цієї теорії зародилась харизматична концепція 
(Вебер М.), ідея якої у тому, що людина народжується із 
задатками лідера, з так званим «божим даром» – хариз-
мою, завдяки якому вона користується довірою людей та 
спонукає їх до поклоніння собі.

І дійсно для впровадження або реалізації певного 
проекту потрібен лідер. Разом з тим, життя наше бага-
тогранне і рівень цивілізаційних знань настільки вели-
кий, що призвів до диференціації навіть в окремих його 

галузях, тому неможливо бути універсальним лідером. 
Фізично не може людина відповідати всім вимогам сьо-
годення. Тому є лідери у різних сферах, формах та ситуа-
ціях. Згідно з ситуаційною теорією лідерства (Ділл В., Хіп-
тон Г., Голднер А.) воно є ситуативним продуктом, тобто 
конкретна ситуація стимулює і забезпечує найактивніший 
вияв конкретних рис лідера. Дана теорія не заперечує 
значення індивідуальних рис, проте вказує на віднос-
ність їх значення. Розв’язання життєвих, соціальних про-
фесійних завдань висуває на перший план тих індивідів, 
у яких хоча б одна якість, необхідна для реалізації даного 
завдання, превалює. 

Утім, різні харизматичні лідери висували різні ідеї 
і при цьому одні знаходили послідовників, інші ні, хоча 
пропагували часто більш раціональні, виважені стратегії. 
Цей соціальний феномен пояснює теорія визначальної 
ролі послідовників, сутність якої у тому, що група сама 
обирає лідера, який задовольняє її інтереси. Рушійною 
силою висування лідера є не його особистісні якості та 
ситуація, в якій він опинився, а психологія групи і запити 
послідовників.

Очевидною прогалиною у теоретичних розроб-
ках, присвячених проблемі лідерства, було ігнорування 
ефекту взаємодії індивідуальних і соціальних факторів. 
Оскільки і риси особистості, і ситуація, в якій вона опи-
нилася, і думка послідовників є значущими у всіх умо-
вах діяльності, була розроблена комплексна (реляційна 
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(Е. Ф. Кодд)) теорія лідерства, що включала основні ідеї 
вищезазначених теорій.

Вивчення проблеми лідерства має інтегрований, між-
дисциплінарний характер. Так, концептуальні підходи 
до категорії «лідерство» розробляли Бендас Т., Беннет 
Н., Гібсон Дж., Дафт М., Девіс К., Карамушка Л., Сміт 
А., Чепмен Дж., Харт А., Хопкінс Д. та ін. Взаємозв’язок 
лідерства і керівництва вивчали Волков І., Ємельянов 
Ю., Кузмін А., Скороходов В., Шевчук О. та ін. Розвиток 
лідерських якостей відображено у працях Лактіонової Г., 
Радула В. та ін. Лідерство в освіті досліджували Барко В., 
Громовий В., Коломінський П., Кравченко Л., Мукан Н. 
та ін. Різновиди лідерства висвітлено у працях Гаврилюка 
М., Дональдсона Г., Хомана Дж. та ін. Утім, можливості 
реляційного лідерства в освіті, на наш погляд, є недо-
статньо проаналізованим і фактично не впровадженим 
у практику, що і зумовило вибір теми дослідження.

Мета статті. Аналіз можливостей реляційного лідер-
ства в умовах навчального закладу.

Задачі статті:
1. Аналіз адміністративно-навчальних умов закладу 

в контексті лідерства.
2. Обґрунтування можливих варіантів лідерських 

позицій у навчальному закладі та міжвузівському / між-
шкільному об’єднанні.

Виклад основного матеріалу. Лідерство – це і соціа-
льна позиція, й управлінський статус, і керівна посада, 
що передбачає ініціативне та відповідальне керівництво 
командою або певним процесом через розробку концеп-
цій бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, 
організацію, розвиток, наділення повноваженнями, спря-
мування діяльності людей на досягнення конкретних 
цілей. За видами розділяється на формальне і нефор-
мальне, яке на практиці може як співпадати, так і ні. 

Реляційне лідерство кореспондується теорією дистри-
бутивного лідерства, що впроваджена у практику захід-
ноєвропейських університетів. Такий тип функціонування 
організації передбачає лідерство усіх членів організації 
незалежно від їх посади через делегування відповідаль-
ності та повноважень. Реалізується реляційне лідерство 
у взаємодії між людьми та ситуаціями. Це дає можливість 
існування різним формам лідерства, сприяє ефективній 
самореалізації людини та результативному виконанню 
професійних обов’язків, а отже, – покращенню якості 
освіти.

На нашу думку навчальні заклади мають бути моде-
лями реалізації різних форм реляційного лідерства. Для 
того, щоб вони стали дійсно школою лідерства, насам-
перед, викладачі / вчителі мають стати університет-
ськими / шкільними лідерами. Вони не зможуть виявити 
і сформувати лідерські якості та навички, якщо не воло-
діють ними самі. Заміна традиційного підходу орієнтації 
на формального лідера до реляційного лідерства дасть 
змогу, по-перше, створити відповідний мікроклімат уста-
нови, в якому відбувається становлення соціального капі-
талу; по-друге, виявити і бути залученим неформальним 
лідером на різних рівнях до прийняття рішень, розподілу 
сфер впливу і відповідальності, що у свою чергу, дозво-
лить ефективно впроваджувати інноваційні зміни і змен-
шить опір ним у колективі. По-третє, розвивати ефективну 
соціальну комунікацію у колективі; по-четверте, забезпе-
чити у колективі прозорість прийняття рішень і чіткій алго-
ритм проведення формальних процедур (вибори, заохо-
чення, призначення, розподіл завдань тощо). 

Діти та молодь занурені у середовище, де вони 
можуть спостерігати дещо інший тип взаємин, де можна 
стати не першим з перших через конкуренцію, вибори 
тощо, а рівним серед рівних без боротьбі за рахунок наяв-
ності певних якостей, цінностей та бажання бути корис-
ним; де виявляються їх здібності і формуються лідерські 
навички через колегіальність, рівні можливості та само-
пізнання. Створення такого середовища дозволить уник-
нути фаворитизму та кронізму, що є основними причи-
нами конфліктів, неефективних рішень, втрати мотивації 
і зниження працездатності працівників.

Лідерство у різних сферах розуміється не лише як 
створення групи / команди послідовників, а як станов-

лення унікального лідера у певній галузі або формі. Фор-
мування такого лідера, з одного боку, ґрунтується на усві-
домленні власного ресурсу: досвіду, здібностей, навичок 
тощо; з іншого – на ті аспекти, що потребують удоско-
налення: набуття нових вмінь та навичок (комунікативні, 
соціальні, правові тощо) [2]. Таким чином, керівництво, 
з одного боку, демонструє цінність кожного співробітника, 
визнає його значущість і досягнення; з іншого, – нефор-
мальний лідер стає агентом інноваційних змін і провайде-
ром організаційної політики.

Неформальні лідери мають довіру та підтримку серед 
колег, спонукають останніх до самовдосконалення, акти-
візують їх до нових видів діяльності, мобілізують до твор-
чих «проривів», є переконливими, досягають консенсусу, 
демонструють оптимізм, цілеспрямованість, наполегли-
вість та готовність ефективно діяти у мінливому соціо-
культурному середовищі.

Для запровадження різних форм лідерства та вияв-
лення неформальних лідерів необхідно створити без-
печне середовище для мінімізації ризиків. Ризики – це, 
передусім, можливі непорозуміння з колегами, відсут-
ність підтримки з боку керівництва та неприйняття сту-
дентами / учнями і їх батьками інноваційних ідей, а також 
ймовірність професійної помилки та провалу експе-
рименту. Впровадження ініціативи може призвести до 
необхідності реорганізації системи у цілому, до чого орга-
нізація може бути не готова при формальній підтримці, 
а лідер при цьому має певні обмеження у ресурсі (осо-
бистісному, фінансовому, часовому, функціональному, 
інформаційному тощо). 

Так, нерідко колеги сприймають лідерів як «вискочок» 
та критикують за нетипові ідеї та стратегії, що спричиняє 
ситуацію соціальної мімікрії у колективі. 

Часто керівник з ревністю охороняє свою сферу 
впливу, побоюючись за власний авторитет, тому, відпо-
відно, принципово важливою має бути готовність керів-
ництва до лідерства викладачів / вчителів. 

Неприйняття інноваційних ідей учнівством / студен-
том та їх батьками також може стати суворим випробу-
ванням для лідера. Наприклад, впровадження шкільного 
факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» зустріло 
жорсткий опір з боку віруючих батьків та релігійних кон-
фесій. 

Професійна помилка та провал експерименту є 
потужним фактором обмеження і гальмування дослід-
ницької діяльності лідера та вірогідною причиною зневі-
рення у власні сили. Тому девізом організації, що стала 
на шлях перетворень, має стати вислів: «Немає помилок 
і поразок – є зворотній зв’язок». «Робота над помилками» 
сприятиме усвідомленню нового досвіду і розкриватиме 
подальші перспективи для розвитку.

Негнучкість освітньої системи призводить до обме-
жен ня викладачем / вчителем застосування інтерактив-
них методів викладання: проведення бінарних занять, 
тренінгів, організаційно-діяльнісних ігор тощо. Існуючі 
нормативні документи щодо складання розкладу занять, 
навантаження викладачів, оплата їх праці унеможливлює 
широке застосування цих форм і методів. Відповідно, їх 
впровадження вимагає корінних змін системи.

Керівництво має виявляти і заохочувати співробітни-
ків, які вийшли за межі своїх традиційних ролей, прояв-
ляють ініціативність та приймають відповідальність. Ство-
рення безпечного для ризиків середовища повинно бути 
досягнутим на колективних зборах і колегіальних рішен-
нях. Наприклад, колеги зобов’язуються не критикувати їх 
за незвичні, незрозумілі на перший погляд ідеї; виявляти 
неформальних лідерів, наприклад, через аналіз або удо-
сконалення підзвітної документації. Підзвітні матеріали 
часто не охоплюють різні форми діяльності, а тому не 
дають достовірної загальної картини, відповідно не ті 
робляться приписи і вказівки, не на тих осіб робиться 
ставка, що може призвести до небажаних наслідків [3].

Так, на сьогодні зразки документів рейтингу викла-
дача, наукового звіту не включають таких критеріїв як 
організація заходу на місцевому, регіональному рівні; 
семінари обміну досвіду з колегами, практиками; зв’язок 
з громадськістю; додаткова освіта; проходження поза-
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планового або за власний рахунок підвищення кваліфі-
кації, відвідування мовних, комп’ютерних курсів, рівень 
володіння іноземними мовами, волонтерська діяльність 
тощо. Між тим, підвищення рівня кваліфікації (регулярна 
купівля методичних матеріалів, проходження тренінгів, 
участь у науково-практичних семінарах, мовні курси 
тощо) за власний рахунок свідчить про рівень відпо-
відальності та відданості фаху і бажання розвиватися 
у більшій мірі, ніж вимагає установа [5]. Тому такі співро-
бітники обов’язково мають бути залучені до певних форм 
реляційного лідерства. Так, у Миколаївському національ-
ному університеті розпочала свою роботу Лабораторія 
соціальних досліджень, одне з завдань якої – виявлення 
неформальних лідерів та вивчення базових лідерських 
цінностей і навичок як серед викладачів, так і студентів.

Отже, впровадження реляційного лідерства у колек-
тиві стане успішним за умови дотримання п’яти принципів: 
відповідальності (за самоідентифікацію, самомотивації, 
результати роботи), орієнтації на результат, позитивного 
робочого клімату, атмосфери довіри [8].

Реляційне лідерство може реалізовуватися у наступ-
них ролях викладача / вчителя:

1. Постачальник ресурсів здійснює збір і роз пов - 
сю дження навчальних матеріалів (статті, книги), від пові-
даль ний за створення і пошук відповідних веб-сайтів.

2. Методист вивчає, розробляє та шукає ефективні 
навчальні і виховні стратегії; допомагає колегам у реалі-
зації педагогічних ідей та дидактичних завдань.

3. Методолог надає допомогу у розумінні галузевих 
професійних стандартів (можливо є одним з його розроб-
ників), створенні навчальних програм у відповідності із 
стандартом. Зворотній зв’язок забезпечить розробникам 
можливість орієнтуватися на запит практиків та робото-
давців.

4. Наставник / супервізор забезпечує професійну 
допомогу колезі-початківцю та допомогу в аналізі ситуа-
ції колезі-партнеру.

5. Голова студентського / учнівського самовряду-
вання відповідальний за виховання демократичних відно-
син серед учнівства / студентства та партнерських з про-
фесорсько-викладацьким складом; реалізацію ними їхніх 
прав та обов’язків, передбачених законодавством.

6. Експерт аналізує академічну успішність студен-
тів / учнів і рекомендує колегам, що саме змінити у сво-
єму підході, щоб включити студента / учня в академічну 
діяльність.

7. Вічний учень своїм постійним зростанням, готов-
ністю поділитися з колегами своїми стратегіями, зна-
ннями, навичками та вміннями. Є тим типом лідера, який 
ламає обмежувальні бар’єри колег. 

8. Каталізатор змін керує здійсненням реформ. Такі 
люди люблять безнадійні ситуації, спроможні перебуду-
вати систему і з нуля сформувати нову організацію [7].

9. Стратег удосконалює наявне організаційне середо -
вище, привносить свіже бачення, ефективну стратегію, 
нестандартне мислення, забезпечує майбутнє зростання.

10. Посередник спеціалізується на підписанні угод, 
пошуку грантів, оскільки вміє виявляти і використовувати 
можливості.

11. Кризовий менеджер спроможний вирішувати 
складні проблеми. Особливістю цього типу є адекватне 
реагування на неадекватні моменти, ефективна резуль-
тативність у нестандартних ситуаціях. 

12. Координатор вміє досягти ефективності: заклад 
працює як добре налагоджений механізм, забезпечує 
взаємодію структур. Формує системи і структури, необ-
хідні для досягнення цілей закладу.

Деякі із зазначених ролей (постачальник ресурсів, 
наставник / супервізор, голова студентського / учнівського 
самоврядування, каталізатор змін, вічний учень) можуть 
виконувати студенти / учні в рамках студентського / учнів-
ського самоврядування, інші – відрізняються від викла-
дацьких – медіатор, тренер, модератор, посередник.

1. Медіатор попереджує і розв’язує конфлікти.
2. Тренер формує соціально-комунікативні навички 

в інших членів органів самоврядування за принципом 
навчання «рівний рівному».

3. Модератор відповідальний за проведення фор-
мальних процедур, організацію заходів.

4. Посередник організовує взаємодію між адміністра-
цією закладу та студентством / учнівством, громадськими 
організаціями, представниками влади, можливими спон-
сорами та меценатами проектів.

5. Іміджмейкер репрезентує діяльність закладу та 
органів самоврядування у зовнішньому середовищі.

6. Організатор волонтерського руху сприяє самореа-
лізації через надання безоплатної допомоги іншим людям 
та участь у соціальних акціях різного роду.

7. Організатор дозвілевої діяльності сприяє роз-
криттю талантів і розвитку здібностей студентства / учнів-
ства через змістовне дозвілля; зберігає культурні традиції 
закладу. 

Означені ролі є відносними, ми не прагнемо їх чітко 
класифікувати, оскільки на сьогодні навчальний заклад 
функціонує в умовах поєднання стратегічного і ситуатив-
ного менеджменту і в зв’язку з цим кожний співробітник 
може поєднувати декілька ролей на певний відрізок часу 
або для виконання певного завдання.

Лідери-викладачі / учителя можуть делегувати окремі 
повноваження або завдання студентському / учнівському 
самоврядуванню: оцінити зручність складеного розкладу, 
якість викладання, визначити ефективні бази практики, 
вибирати соціальних партнерів у громаді тощо.

Школа лідерства в умовах навчального закладу є по 
суті каталізатором особистісного зростання і системним 
позитивним підкріпленням організаційно-професійних 
знань, оскільки сприяє розвитку наявних якостей (напри-
клад, динамізм) та формує нові (комунікативні, розви-
ває аналітичні здібності та емоційний інтелект, пізна-
вальні навички (концептуальне мислення та масштабне 
бачення)). Особлива увага приділяється динамічним сту-
дентам / учням, вони відрізняються напористістю та енер-
гійністю, яким хочеться все робити по своєму і вони зна-
ють як. Серед інших їх відрізняє велика тяга до досягнень, 
саме вони запускають у дію події, перетворюючи дійсність, 
доводять розпочате до кінця та спонукають інших до дій, 
до яких би вони без впливу лідера не наважилися би і без 
його допомоги не зробили б. Динамічні лідери здійснюють 
як безпосередній, так і опосередкований вплив, заража-
ючи власним прикладом інших. Активність однієї особи 
спонукає до активності інших. Так, у 2013 р. одна з ліде-
рів міжвузівської Школи лідерства впровадила соціальний 
проект «Молодь за права людини». У 2014 р. за її прикла-
дом іншими лідерами у своїх ВНЗ запроваджено ще три 
проекти: «Школа профспілкового лідерства» у двох закла-
дах, «Клуб дебатів», «Школа усвідомленого батьківства». 

Молодь, яка пройшла через дану школу, є більш 
сприйнятливою до нових ідей і методів, схильною до 
пошуку консенсусу та позитивного підходу до розв’язання 
проблеми, надійною та відповідальною.  

На щомісячних тренінгах для активу викладач-лідер 
акцентує увагу на чіткому висловлюванні думок, адекват-
ному сприйнятті задач, лаконічності і чіткості ділової мови 
кожного члена групи, командоутворенні, колегіальному 
рішенню проблем, подоланні соціальних та гендерних 
стереотипів, здоланні комунікативних бар’єрів, емоційній 
саморегуляції, формуванні та удосконаленні практичних 
навичок планування, прогнозування, моделювання.

Наявними результатами чотирирічного функціону-
вання міжвузівської Школи лідерства Миколаївської 
області є те, що молодь з активу стала більш свідомо 
вивчати законодавство, ретельно підходити до прове-
дення формальних процедур та протистояти фавори-
тизму і кронізму. Можна стверджувати, що школа лідер-
ства сформувала активну громадсько-політичну позицію, 
включила в них пошукову активність та усвідомлення 
власної суб’єктності, дала розуміння того факту, що від 
їх зусиль щось залежить, оскільки молодь спостерігає 
результат власних дій та перетворення ідей у практичну 
діяльність. Випускники та активісти школи лідерства 
беруть участь у реалізації різного рівня соціально-пси-
хологічних та соціально-правових програм і соціальних 
проектів; є членами та/або лідерами престижних, ваго-
мих міжнародних, державних, регіональних організацій, 
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асоціацій, об’єднань та товариств (молодіжна колегія 
при Голові ОДА; організатори та тренери шкіл лідерства 
у своїх навчальних закладах; волонтери тощо).

У перспективі вбачаємо створення міжвузівського 
лідерського об’єднання викладачів.

Висновки. Впровадження реляційного лідерства 
потребує фахового соціально-психологічного супроводу 
для його закріплення як моделі функціонування навчаль-
ного закладу, оскільки воно обумовить іншу якість відно-
син на рівні студентство / учнівство – викладачі / учителя, 
адміністрація. Тоді традиційне керівництво навчальним 
закладом поступово переростатиме у партнерські від-
носини керівника і викладача, керівника і студентського 
самоврядування, студента / учня і викладача / учителя. 
Опанування зазначених у статі ролей реляційних лідерів 
наповнить новим змістом навчально-виховний процес, 
що закономірно суттєво вплине на підвищення якості 
освіти в цілому.

Очевидно, дана стаття не вичерпує кола проблем, 
пов’язаних з вивченням реляційного лідерства, але роз-
криває подальші перспективи для наукових пошуків та 
дослідно-експериментальної роботи.
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COMMUNIQUE LEADERSHIP IN SYSTEM OF EDUCATION 

This article deals with the essence of the concept of communiqué leadership. Basic theories of leadership have been analyzed. 
Communiqué’s leadership resources & risks are denoted. Possible leader’s positions in educational institutions have been 
discussed.
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УДК 378.4.03:37.07:159.98  КУЛИК Оксана Миколаївна, 
магістр педагогічної освіти, здобувач, 

Інститут вищої освіти НПАН України

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ-ЛІДЕРА  
У СВІТЛІ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

У статті здійснено аналіз розвитку уявлень про феномен лідерства, наведено погляди різних авторів, викладено 
вдалі приклади описів характеристик лідерів. Вказано на особливу роль філософії освіти у забезпеченні якості діяльності 
вищих навчальних закладів та в підготовці лідерів. Відзначено, що гомеостаз і мудра подальша еволюція популяції людей 
на Землі потребують не поодиноких героїв, а значних контингентів, лідерів зразка ХХІ ст. Вказано на великий потенціал 
застосування досягнень молодих точних наук, про людину у філософії та гуманітарних науках, а також в діяльності сис-
теми освіти.

Ключові слова: філософія освіти, науки про людину, лідер, лідерські якості, лідерство в освіті, суспільство знань. 

Постановка проблеми та її актуальність. 
У су часному українському суспільстві в момент соці-
ально-політичної та економічної кризи одним із завдань 
вищої освіти є формування конкурентоспроможної осо-
бистості, готової приймати на себе роль лідера; виховання 
прагнення до інтелектуального й творчого саморозвитку, 
самовизначення і самоактуалізації. Разом з тим, сучасна 
молодь не завжди в змозі брати активну участь у вирі-
шенні складних проблем, неспроможна брати на себе 
відповідальність, проявляти ініціативу. Країна ж потребує 
людей з високорозвиненими інтелектуальними та кому-
нікативними здібностями, організаторськими навичками, 
спроможних керувати в умовах жорсткої ринкової конку-
ренції, готових досягати поставлених цілей не за всяку 
ціну, а враховуючи потреби, інтереси і можливості кож-
ного члена своєї команди. Суспільству потрібні лідери 
та організатори, готові здійснювати керівництво персо-
налом, спираючись на ідеї гуманного підходу, здатні до 
емпатії, діалогу рівних, іншими словами, готові здійсню-
вати свою діяльність на основі особистісно-орієнтованої 
взаємодії зі своїми послідовниками.

На думку відомого українського науковця й одного 
з творців національної філософії освіти Лутая В., сут-
ність кризи сучасної системи освіти полягає не тільки 
в «неготовності вирішувати глобальні загальнолюдські 
проблеми, а й у відчуженості від індивідуальних інтересів 

більшості людей, їх безпосередніх переживань» [11]. Тому 
філософія освіти покликана не тільки глибоко досліджу-
вати глобальні загальнолюдські проблеми й індивідуальні 
інтереси людей, а й знаходити гармонію взаємовідносин 
між ними. Найбільш важливий аспект філософії освіти – 
формування «образу» людини майбутнього, виховання 
лідера.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема лідерства перебуває в центрі уваги багатьох 
зарубіжних (Аркін Е., Басе Б., Берне Дж., Болден Р., 
Залужний А., Голднер А., Гоулман Д., Грінліф Р., Спілейн 
Дж., Хейфец Р., Хелверсон Р. та ін.) і вітчизняних (Гро-
мовий В., Ельконін Д., Кремень В., Луговий В., Калашні-
кова С. та ін.) вчених, які розглядають феномен лідерства 
з різних позицій. Зокрема:

•  теорії лідерства представлені у працях Басса Б., 
Бернса Дж., Голднера А., Гоулмана Д., Грінліфа Р., Дея Д., 
Спілейна Дж., Хауса Р., Хейфеца Р., Хелверсона Р.;

•  концептуалізація формування нової моделі управ-
ління на засадах лідерства презентована у працях Бол-
дена Р., Гослінга Дж., Ламбі Дж.;

•  імплементація лідерства в освіту здійснювалась 
в дослідженнях Громового В., Калашнікової С., Кременя 
В., Лугового В.

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних 
дослідників лідерства засвідчив, що розвиток лідерства 
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стає не лише «двигуном» розвитку освіти, а й ефек-
тивним способом її прориву на всіх її рівнях. Тому існує 
велика потреба у «зрощуванні» лідерів, зокрема у вищій 
освіті задля того, щоб гідно зустріти виклики суспільства 
XXI століття [5, с. 472].

Мета статті полягає у тому, щоб з’ясувати специфіку 
і теоретично обґрунтувати ідею виховання особистості-
лідера у світлі нової філософії освіти.

Виклад основного матеріалу. Історія наукового 
вивчення лідерства практично повністю вкладається 
у простір ХХ століття. Однак є підстави вважати, що цією 
проблемою люди зацікавилися з найдавніших часів. Від 
умілої організації дій людей і від майстерного управління 
ними багато в чому залежало їхнє виживання на нашій 
планеті. Однак осмислення лідерства як явища соціаль-
ного життя почалося з роздумів великих мислителів ста-
родавності про природу та втілення влади. Ми знаходимо 
згадку даної теми в роботах різних філософів і ораторів 
таких як Платон, Макіавеллі, Ніцше, Гегель та багатьох 
інших.

Спочатку лідерство розглядалося з погляду політич-
ного чи духовно-релігійного аспекту. За поглядами Пла-
тона, в ідеального государя влада включає в себе «як 
розуміння, так і розсудливість». У Конфуція благородний 
правитель має багато позитивних якостей: «…в доброті 
не марнотратний; примушуючи до праці, не викликає 
гніву; в бажанні не жадібний; у величі не гордий; викли-
каючи повагу, не жорсткий». Найбільш перспективна 
типологія лідерства була висунута Лао-Цзи, на думку 
якого кращий вождь – той, якого «народ не помічає», на 
другому місці – той, якого «народ обожнює», на третьому 
місці – той, якого «народ боїться» та на останньому – той, 
кого «ненавидять» [7].

Плутарх у своєму творі «Мораль», оскаржуючи епі-
курейський принцип «проживи непомітно», стверджує 
необхідність брати активну участь у громадському та 
політичному житті. Таким чином, Плутарх одним з пер-
ших вивчає якості, притаманні видатним лідерам свого 
часу, спонукаючи читача до активної діяльнісної життєвої 
позиції [9, с. 107–112].

У часи середньовіччя об’єктом вивчення вчених були 
лідерські якості військових, діячів культури, мистецтва.  

Макіавеллі відстоював образ самодержця, для якого 
його особиста влада – не благо саме по собі, а засіб досяг-
нення певної політичної мети (наприклад, об’єднання та 
посилення держави). Правитель, згідно з думкою Макіа-
веллі, зобов’язаний брати до уваги головні стимули люд-
ської активності (одержання майнових благ) і «завдяки 
вмінню відгадувати найпотаємніші бажання людської 
душі» – управляти людьми. Відповідно до вчення Гегеля, 
в діяннях великих лідерів «субстанційовано міститься» 
історична необхідність; вони – «довірені особи світового 
духу». На думку Ніцше, прагнення стати лідером – при-
родне прагнення людини, на заваді якому є мораль, це 
«зброя слабких», справжній лідер має право її третиру-
вати, щоб вона «не висіла у нього гирею на ногах».

Але інтерес до проблеми лідерства особливо інтен-
сивно став зростати в ХIХ ст. Важливе значення мають 
праці Спенсера Г., Ломброзо Ч., Карлейля Т., а особливо 
Гальтона Ф. Спенсер Г. одним з перших виявив чіткі від-
мінності між тими, хто наказує, і тими, хто підкоряється, 
вважаючи їх вродженими властивостями особистості. 
Карлейль Т. навпаки стверджував, що будь-яка людина 
може стати лідером. Він також розробив їх типологію. 
Ломброзо Ч. висунув ідею енергійного, але психічно 
ненормального лідера, необхідного консервативному 
людству для руху вперед [2, с. 151]. Традиція вважати 
прагнення до лідерства патологією почасти збереглася 
в зарубіжній науці й досі.

Найбільший вплив як на вчених ХIХ ст., так і на перші 
теорії лідерства в сучасному розумінні здійснив Галь-
тон Ф., автор вчення про спадковість таланту, в тому 
числі і лідерського.

Гальтон Ф. досліджує не тільки психічні та інтелекту-
альні особливості лідерів. Він одним з перших звертає 
увагу на їх фізичні (природні) якості, зокрема зростання. 
Під впливом ідей Гальтона Ф. вчені ХIХ ст. вивчають біо-

графії, фізіологічні та психічні особливості відомих ліде-
рів – таких як Петро I, Цезар та ін.

Роботи італійського вченого Сигеле С. і французьких 
соціологів Тарда Г. і Лебона Г. об’єднує увагу до відносин 
героя і натовпу, і механізми впливу героя на неї. Тард Г. 
і Лебон Г. головною якістю лідера вважають привабли-
вість (харизму) – щось таємниче, що володіє магічною 
силою впливу на натовп. Привабливість забезпечується 
різними якостями, тому лідери не обов’язково повинні 
бути схожими один на одного. Лебон Г. створює типологію 
лідерів за низкою ознак: за часом впливу, за способами 
дії, за типом привабливості. Таким чином, ідеї Тарда Г. 
і Лебона Г. зумовили появу поняття «харизматичне лідер-
ство» і стійкий інтерес до особистості лідерів та їх типів.

У Фройда З. «витіснене» може сублімувати в праг-
нення до лідерства. Згідно зі схемою Фройда, людство 
потребує лідера, як і сімейство – авторитарного батька. 
Фройд З. розглядає лідерство як сублімацію (концен-
трацію на вищому рівні) так званого лібідо, як компенса-
цію низької самооцінки особистості. У Адлера, бажання 
бути лідером – компенсація «почуття неповноцінності» 
особистості. Деякі сучасні дослідники даного феномена 
спираються на ідею харизматичного лідера, що вини-
кає, за ідеєю Макса Вебера, на зламах історії. Поняття 
«харизма» застосовується до лідера, який володіє винят-
ковими здібностями. Якщо раціонально-легальне лідер-
ство гранично безособове, то харизматичне лідерство 
має, як правило, акцентовано особистісний характер [7].

Вивчення феномена лідерства включає в себе роз-
робку методів ефективного лідерства та відбір ліде-
рів. Створюються психометричні і соціометричні тести 
і методики (Левін К., Морено Дж., Дженнінгс X., Фідлер 
К. та ін.), використання яких в малих групах приносить 
значні результати.

Поняття «лідер» було виявлено в англійській мові 
ще в XIII столітті, похідне від нього поняття «лідерство» 
з’явилося значно пізніше, лише на початку минулого сто-
ліття. Спочатку слово «лідер» не було самостійним, а від-
бувалося з таких слів як ватажок, глава, керівник, лев, що 
йде попереду і т.д. Проблема лідерства як об’єкт науко-
вого дослідження виявляється на початку ХХ сторіччя. 
Після Другої світової війни інтерес до неї посилюється, 
а саме поняття «лідер» поступово проникає в різні мови 
світу.

У сучасній філософській, соціально-політичній та пси-
хологічній літературі існує близько 300 різних визначень 
«лідер», «лідерство», «лідерські якості», що використо-
вуються в сучасній вітчизняній науці. З цього приводу 
Громовий В. констатує: «Вивчення лідерства є парадок-
сальним процесом: цей феномен досить широко дослі-
джується, і в той же час він залишається найменш зрозу-
мілим як для теоретиків, так і для практиків» [4, с 6].

Розглядаючи етимологічне значення слів «лідер» 
(«leader») і «лідерство» («leadership»), дійшли висновку, 
що вони були утворені від англосаксонського кореня 
«lead» (у перекладі на українську – «дорога», «шлях»), що 
походить від дієслова «leaden», означає «подорожувати», 
«йти». Будучи мореплавцями, англосакси використову-
вали цю назву і для позначення курсу судна в морі. Таким 
чином, лідерами називалися люди, які показували шлях.

Головною метою лідерства є спрямованість людей 
на більш високі досягнення у професійній сфері та осо-
бистісному розвитку. Проте однієї серцевини лідерства, 
енергії, задля підвищення ефективності процесу змін, 
недостатньо, тому важливим також є створення лідер-
ської моделі управління розвитком, яка зосереджена на 
інноваційних процесах і має на меті прорив у майбутнє.

Калашникова С. і Міляєва В. доводять, що лідерство є 
водночас статичним положенням і динамічним процесом 
впливу, що ґрунтується на прояві лідерських якостей осо-
бистості. При цьому наявність статичного аспекту проду-
кує процесний аспект лідерства [6, с. 56–61]. Лідерство 
розглядається Калашниковою С. і Міляєвою В. як провідне 
положення особистості чи соціального утворення, обу-
мовлене наявністю лідерських якостей, які спричинюють  
якісну та ефективну діяльність (у тому числі й управ-
лінську); процес впливу особистості чи соціального 



 Р
оз

ді
л 

1.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 о

св
іт

и

16

утворення на власну діяльність чи діяльність інших на 
основі особистих якостей (лідерських компетентностей 
чи спроможностей). Відповідно до основних видів діяль-
ності (індивідуальна та групова) виокремлюють два види 
лідерства: індивідуальне, в якому суб’єктом прояву лідер-
ства виступає окрема особистість, – може здійснюватися 
як безпосередньо стосовно себе (саморозвиток особис-
тості), так і відносно інших особистостей; інституційне 
(або організаційне) лідерство – суб’єктом прояву лідер-
ства виступає організація. Прояв може здійснюватися як 
безпосередньо стосовно себе (саморозвиток організації), 
так і стосовно інших організацій.

Як наголошує Базалук О., лідер – це, перш за все, 
масштаб: масштабне бачення свого місця у світі і в сус-
пільстві, свого призначення, мети свого життя. Це тип 
людини майбутнього [1]. 

Локшин В. на основі узагальнення науково-теоретич-
них і практичних досліджень визначив такі лідерські якості 
особистості: активність, товариськість, уміння слухати 
співрозмовника, рішучість, готовність до самостійного 
виконання завдань, упевненість в собі, потреба в успіху, 
креативність, здатність активно впливати на інших, 
уміння говорити розуміти емоційний стан людини, здат-
ність до організаторської роботи, чесність і порядність 
у відносинах, відповідальність, комунікативність, готов-
ність до ризику, уміння управляти собою, наявність сили 
волі, здатність до емпатії, інтелектуальна лабільність, 
уміння розв’язувати конфлікти, стресостійкість, уміння 
приймати відповідальні рішення у будь-яких ситуаціях, 
розвиток рефлексії. Визначені лідерські якості дозволили 
нам виділити три визначальних, на наш погляд, компо-
ненти лідерських якостей:

•  загальні риси лідера як система його ціннісних 
орієнтирів і відносин до навколишнього світу й людей, 
основа особистісної характеристики;

•  лідерська поведінка як умова взаємного сприй-
няття, взаєморозуміння, взаємооцінки;

•  ситуація, у якій діє лідер, як передумова успішної 
діяльності [10, c. 112–113].

На нашу думку, філософія вищої освіти має бути 
спрямована на становлення активного і ініціативного 
лідера, орієнтованого на творчий розвиток свого колек-
тиву, розкриття потенціалу кожного члена своєї команди. 
Саме в студентські роки найбільш повно розкриваються 
організаторські схильності, формуються і розвиваються 
уміння і навички лідера, лідерські якості, необхідні для 
ефективного керівництва колективом. Студентський вік 
відрізняється істотними змінами в мотиваційній сфері 
особистості, формуванням соціальної активності. У сту-
дентські роки особистість ініціативна, вона прагне до 
самостійної участі в житті суспільства і держави.

Існуючий стан у вищій освіті приділяє недостатню 
увагу питанню формування і розвитку лідерських якостей 
у студентів. Відсутній комплекс цілеспрямованих заходів 
з розвитку цих важливих якостей, необхідних особистості 
для успішного професійного зростання. Більшість студен-
тів не можуть повноцінно проявити свої лідерські якості. 
Аналіз наявних програм формування лідерських якостей 
особистості показав, що вони не відповідають інтересам 
сучасного студента, а призначені в основному для дітей 
шкільного віку.

Необхідність створення програм формування лідер-
ських якостей у студентів вищих навчальних закладів 
очевидна. Сучасна філософія вищої освіти повинна 
допомогти кожному студенту у визначенні себе як від-
повідальної, вільної у своєму творчому виборі, активної 
та ініціативної особистості. При цьому провідними харак-
теристиками формування організатора виступають осо-
бистісні орієнтації, засновані на прийнятті викладачем 
особистості кожного студента як неповторної індивіду-
альності, що має власні інтереси, потреби, погляди, осо-
бистісні цінності і прагне до реалізації права вибору шля-
хом саморозвитку і самовизначення.

Система вітчизняної освіти зазнає істотних змін 
в організаційній структурі. Змінюються напрями навчаль-
но-виховного процесу, все більше засновані на принципах 
і цінностях гуманітарної педагогіки. Трансформуються 

завдання освіти в цілому та вищих навчальних закладів 
зокрема. Одним із завдань цих закладів є формування 
активної особистості, розвиток організаторських якостей, 
умінь і навичок не у невеликої групи студентів, а у кож-
ного члена студентського колективу. При цьому найбільш 
актуальним для вчених питанням залишається питання 
про створення сприятливих та ефективних педагогічних 
умов, які б сприяли процесу становлення лідера.

У своїх пошуках новітніх і нестандартних досліджень 
феномену лідерства ми звернули увагу на невелику 
працю Корсака К, центральною ідеєю якої є вказівка на 
необхідність звернення філософів, політологів й пред-
ставників інших гуманітарних наук до відкриттів, нещо-
давно здійснених в етології, нейромолекулярній фізіології 
та інших царинах дослідження людини і людства в цілому. 
Він наголошує на тому, що проблема лідерства є «зовніш-
ньою» (екстрапроблемою) і для психології, і для філософії 
у тому аспекті, що не може бути усвідомлена й вирішена 
на основі одних лише понять цих наук, а потребує звер-
нення до тих досягнень, що у другій половині ХХ ст. і на 
початку ХХІ ст. увійшли в обіг точних наук «Магістр-S».

Саме тому доцільно розширити обговорення фено-
мену лідерства твердо встановленими науковими фак-
тами щодо особливостей формування груп і об’єднань 
людей: надзвичайно важлива та обставина, що в про-
цесі автономного утворення (самовільного, а не жорстко 
керованого більш впливовими зовнішніми силами) ці 
об’єднання завжди мають «пірамідальну» структуру, вер-
шину якої і займає лідер (домінант чи альфа-особа). Без-
посередньо підпорядковуються лідеру домінанти другого 
рангу (субдомінанти чи бета-особи), а тим – лідери тре-
тього рангу і т.д. Формування цієї структури, як правило, 
відбувається у більш чи менш запеклому суперництві як 
на кожному рівні домінування, так і між представниками 
різних рівнів. Гострота суперництва швидко зростає під 
час руху знизу вгору до верхівки піраміди, досягаючи 
неймовірної напруги серед вищих домінантів – тих, хто 
вважає себе достойним зайняти місце Лідера-1, якому 
цілковито належить верхівка «піраміди» [8, с. 68]. 

Досліджуючи всі види розвинених тварин, етологи на 
багатьох прикладах підтвердили й уточнили явище лідер-
ства як феномен формування і збереження пірамідальної 
ієрархії у тих випадках, коли ссавці чи птахи, як і люди, існу-
ють не поодиноко, а групами. Для виявлення коренів інди-
відуальної поведінки не менше значення від етологічних 
досягнень мають відкриття представників нейромолеку-
лярної фізіології стосовно законів і особливостей діяльності 
головного мозку й усієї нервової системи людини в різні 
вікові інтервали її життя. Вкажемо також, що в загальних 
рисах і багатьох деталях пояснено виникнення і подальший 
розвиток майже усіх відомих емоційних станів людини.

У своїх висновках щодо сьогодення, Корсак К. від-
значає: 

«Чи не найважливіше з того, що можна вказати – 
нагадування про те, що «душа» людини є поєднанням 
природних програм і запозиченого від оточення досвіду 
й правил дій. Останнє є причиною того, що люди дуже 
швидко змінюються разом зі зміною суспільств: раціо-
нальні для свого часу правила поведінки для лицарів ста-
ють ідіотизмом в інших умовах, а особи з характеристи-
ками лідерів минулого не можуть претендувати на цю ж 
роль в сучасних умовах розвинених демократичних країн.

Без сумнівів, лідери нового тисячоліття відзнача-
тимуться не войовничістю і безмежним нахабством,  
а найвищою професійно-інтелектуальною компе тент ністю, 
толерантністю, розумінням себе та інших, відпові дальністю, 
здібностями до рівноправного об’єд нан ня з метою поря-
тунку життя на Землі. Подібних осіб буде багато, тому в 
суспільстві-ХХІ значний відсоток активного населення ста-
новитимуть «лідери». Відтак, настав час якомога швидше 
позбавитися від поширених в сучасній Україні уявлень про 
роль лідерів і шляхи їх підготовки» [8, с. 68].

У насиченій великою кількістю інформації про особли-
вості основних варіантів суспільств й феномен лідерства у 
них, Корсак К. підкреслює, що «лідерство» в класичному 
розумінні не стосувалося жіноцтва в доаграрному, аграр-
ному та індустріальних суспільств. Тільки в суспільстві май-
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бутнього відсоток жінок серед лідерів і відповідальних мене-
джерів зростатиме від нуля до 30-40%. Зауважимо – це 
передбачення стає реальністю в сучасному Європейському 
Союзі, де від держав-учасників вимагається уведення квот 
представництва жінок в усіх «керівних органах» ([3] та ін.). 

Завершуючи виклад основного матеріалу, наголо-
симо на тому, що сучасна дійсність переходу людства 
до суспільства знань вимагає від кожної людини нових, 
нестандартних підходів до поведінки та діяльності. Іні-
ціативність та активність є одними з основних якостей, 
які необхідні особистості для забезпечення реалізації 
її творчого потенціалу та висунення на позицію лідера. 
Активна особистість завжди посідає лідируючу позицію. 
Сутнісна характеристика сукупності якостей, які складає 
підставу для прояву лідерства у студентів: товариськість, 
активність, ініціативність, наполегливість, самовладання, 
працездатність, спостережливість, організованість, само-
стійність, уміння переконувати, рішучість, ерудованість, 
впевненість у собі, емоційна привабливість, вміння нала-
годжувати позитивну атмосферу в колективі.

Висновки. Здійснений вище аналіз засвідчив, що 
наприкінці XX ст. та на початку XXI ст. у полі зору науковців 
перебуває проблема розвитку лідерських якостей особис-
тості, використання лідерського потенціалу у різних галузях 
діяльності людини. Через неперервний взаємозв’язок явищ 
педагогічної та соціальної сфери лідерство почали широко 
вивчати та реалізовувати у сфері освіти, зокрема у вищих 
школах. Освітнє лідерство не слід розглядати як новий 
(революційний) стиль управління. Лідерство є основою, 
яка трансформує у новий спосіб організації життєдіяльність 
освітніх інституцій. Усвідомленою є потреба європейської 
академічної спільноти, орієнтованої на реформування та 
модернізацію сфери вищої освіти. Основними шляхами 
імплементації положень теорій лідерства в систему вищої 
освіти суспільства знань вбачаються такі: професійна під-
готовка та професійний розвиток керівників-лідерів вищих 
навчальних закладів, розбудова організаційної культури 
лідерства у закладах вищої освіти, розвиток лідерських 
якостей у викладачів, науковців і студентів.
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FORMATION OF THE PERSON – LEADER IN THE LIGHT OF NEW PHILOSOPHY OF EDUCATION

The article analyzes the development of ideas about the phenomenon of leadership.  Views of different authors are described,  
the best discriptions of a leader’s characteristics are presented. Special role of philosophy of education in quality assurance of 
higher education and training leaders are specified. It is noticed, that the homeostasis and wise further evolution of population of 
people on the Earth require in not single heroes, but considerable contingents of leaders of ХХІ sample ccentury. It is specified 
a potential of application of achievements of the young exact sciences about the person in philosophy and the humanities, and 
also in education system activity.
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуті проблемні питання і методологічні підходи до формування лідерських якостей студентів вищих 
навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування». Запропонована низка характер-
них рис і якостей особистості, які доцільно розвивати майбутнім лідерам з менеджменту. Визначені етапи опанування 
лідерських якостей і відповідностей компетентностей. Виокремлені етапи підготовки лідерів у складі безперервного 
цілісного інтеграційного процесу навчання. Означені рамкові умови формування навчальних програм і планів підготовки 
лідерів. Зроблені пропозиції до модернізації стандартів вищої освіти з менеджменту в частині структури і змісту планів 
підготовки. Окреслено модернізаційний шлях удосконалення навчального процесу з менеджменту і адміністрування та 
його організаційно-інституційного забезпечення.
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Постановка проблеми та її актуальність. Унікаль-
ним ресурсом, ключовим чинником і джерелом суспіль-
ного розвитку завжди була і залишається людина, її зна-
ння, кваліфікація, творчість і бажання реалізації на благо 
суспільства. Сьогодні Україна як ніколи раніше потребує 
не тільки висококваліфікованих фахівців, а й розвинених 
особистостей, з яких формується еліта нації і її інтелек-
туальний потенціал. Особливого статусу заслуговують 
лідери, які здатні очолити і реалізувати стратегічні шляхи 
і плани становлення країни як європейської держави.

Сьогодні яскраві назви і заголовки різних курсів, про-
грам і тренінгів з підготовки лідерів не завжди узгоджую-
ться із сферами майбутнього застосування лідерських 
якостей. Головною рисою поняття «лідерство» стає його 
багатовимірність. Лідерами можна вважати певну катего-
рію, соціальний прошарок людей, які ведуть суспільство 
до прогресу в різних галузях. На жаль, їх кількість завжди 
замала і це актуалізує питання подальшого дослідження 
їх збільшення на сьогоднішньому етапі розвитку суспіль-
ства. Тому формування менеджерської еліти з лідерства: 
розумова праця, інтелект і здатності людей стають клю-
човими інноваційними чинниками розвитку країни. Вод-
ночас, кінцевої відповіді на питання: які якості необхідні 
фахівцям, щоб вони були здатні очолити і розвивати 
управління продуктивністю й ефективністю праці і інші 
процеси розвитку в суспільстві, – немає. І сьогодні гостро 
постає питання пошуку і підготовки тих, хто здатен і може 
набути лідерських якостей до створення, очолювання 
і розвитку процесів інноваційної економіки.

При зміні умов і практик існування суспільства, 
неможливо допускати, щоб поява науково-обґрунтованих 
пропозицій по використанню інноваційних знань і їх більш 
раціональній і ефективній реалізації не випереджала чи 
гальмувалась порівняно з темпами їх необхідної появи 
і застосування.

Визнання ролі і значущості лідерства у створенні нової 
якості життя, соціально-економічних відносин і розвитку 
суспільства актуалізує постановку питань про можливості 
створення надійного інституту підготовки лідерів в межах 
освітянського простору України, а виховання лідерських 
якостей стає актуальним завданням підготовки майбутніх 
менеджерів у системі вищої освіти. Потрібно розширити 
фундаментальні базові знання і їх об’єднання в систему 
створення наукових основ розвитку лідерства і розробити 
організаційні засади ефективного управління процесами 
опанування нових й підтримки існуючих знань та набуття 
молоддю необхідних лідерських якостей.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
В літературних джерелах поняттю «лідерство» присвя-
чено багато праць [1–6]. В них розглядаються окремі 
питання лідерства: його характеристика, альтернативні 
складові, окремі риси, їх значущість у забезпеченні ефек-
тивності суспільної діяльності і досягненні поставлених 
цілей. Порушуються питання підвищення ролі лідерства 
в партнерському і партисипативному управлінні, підви-
щується увага до визначення лідерського потенціалу 
при підготовці високопрофесійних кадрів нової формації. 
Втім, загальновизнаної концепції формування лідерських 
якостей, їх генерування і розвитку при підготовці фахівців 
з вищою освітою, технологій і засобів її реалізації поки не 
запропоновано. Хоча, розглядаючи зміст поняття «лідер-
ство», думки більшості науковців узгоджені. А ступінь 
обґрунтованості ними цього поняття дозволяє вважати, 
що визначення «лідерства» як здатності досягати постав-
лених цілей, використовуючи інтелект і мотиви поведінки 
інших людей, можна вважати загальноприйнятим. Це дає 
можливість раціонально і цілеспрямовано формувати його 
на основі існуючих підходів, підвищувати рівень знань, роз-
ширювати умови прояву і реалізації якостей лідерів у вирі-
шенні численних проблем, які постійно виникають в оточу-
ючому середовищі, доповнюють і поглиблюють одна одну 
і порушують позитивну динаміку суспільного життя. 

Мета статті. Викласти роздуми і уяву про умови під-
готовки і формування лідерів з менеджменту, сформу-
вати підхід до їх підготовки в процесі навчання у вищих 
навчальних закладах та прийняти участь в обговоренні 
зазначеної проблеми в широкому науковому загалі.  

Виклад основного матеріалу. На питання, чи можна 
стати лідером в менеджменті, не володіючи спеціальними 
знаннями з менеджменту, законами ринку, законами 
організації, діючими в статиці і динаміці систем, науко-
вими підходами, конкурентоспроможністю і інфраструк-
турою ринку та принципами менеджменту не має альтер-
нативних відповідей – не можна.

Слід зазначити, що лідерство в менеджменті не вини-
кає і не може бути реалізованим у внутрішньому світі 
людини. Воно проявляється в її оточенні і у сфері реалі-
зації людських і професійних інтересів. Для прояву лідер-
ських якостей необхідна певна ситуація, а не повсяк-
денна, часто одноманітна праця. Водночас, прояв стійких 
лідерських якостей не може бути і короткочасним чи 
епізодичним. Їх не тільки треба мати і необхідно постійно 
підтримувати і розвивати, концентруючи в них ресурсні 
лідерські здібності людини. Все існуюче має властивості 
застарівати і потребує оновлених підходів для підтримки 
стану гармонійності і подальшого розвитку. Тому підго-
товка майбутніх лідерів повинна бути сфокусована на 
розвиток і стратегічних лідерських можливостей людини 
протистояти тенденціям падіння, сприяння, розвитку, 
змінювання напрямів діяльності чи руху на досягнення 
прогресивних тенденцій новими методами чи засобами. 
Тому лідер повинен постійно підтримувати знання, якими 
він володіє, опановувати нові знання, які враховують не 
тільки сьогоденні проблеми, а й ті, що можуть з’явитись 
в майбутньому.

Оточення людини, види суспільної діяльності бага-
томанітні, різнобарвні і різноплощинні, тому лідером не 
можна бути взагалі. Він повинен мати певну «спеціаліза-
цію» і певну сферу прояву та використання своїх унікаль-
них лідерських здатностей. 

Лідер в менеджменті – це особа, яка здатна швидко 
знайти ефективне рішення у виникаючих нестандартних 
чи гострих ситуаціях, очолити колектив виконавців, ство-
рити сприятливу атмосферу для співпраці. 

Реалізовувати ідею збільшення лідерів в менеджменті 
слід починати в системі вищої освіти, в якій ідея виховання 
лідерських якостей поки ще не поставлена. Методологія 
формування лідерського потенціалу в процесі навчання 
не запропонована. Значущість вирішення цієї проблеми 
ставить її в ранг пріоритетних завдань управлінської 
науки і практики. І хоч сьогодні концепція «навчання про-
тягом життя» не оминає фахівців з менеджменту, мова 
йдеться про те, які базові основи і фундамент закласти 
в них в період навчання у першому вищому навчальному 
закладі.

Як було зазначено вище, в цілому згода щодо виз-
начення поняття «лідер» серед науковців і практиків вже 
є, хоча формування системи якостей і вимог до лідерів з 
боку суспільства поки відсутнє. І на питання, як виміряти 
потенціал можливого лідера і які лідерські якості пере-
важають в тій чи іншій сфері діяльності – також немає 
конкретної відповіді. Слід враховувати, що не завжди 
лідер очима пересічних громадян може визначатись 
тільки за «харизматичністю». Так, лідер очима виборців – 
людина, що має програму дій споріднених з їхнім 
баченням свого майбутнього, лідер в системі охорони 
здоров’я – той, хто здатен швидко, правильно поставити 
діагноз, взяти відповідальність і зберегти життя хворого. 
Але результати праці у кожного з працюючих у зазначе-
них сферах можуть далеко не відповідати очікуванням.

Досвід розвинутих зарубіжних країн свідчить, що фор-
мування у молоді лідерських якостей і процеси їх набуття 
й розвитку повинні будуватись з врахуванням низки 
наукових підходів – поведінкового, ситуаційного, систем-
ного, процесного та інтегрованого [1; 2], які дозволяють 
сформувати уяву про багатоаспектність, безперервність, 
цілісність і глибину знань у сфері майбутньої діяльності 
і врахувати численні зв’язки в процесі інтеграції 
при формуванні лідерських якостей. При підготовці 
менеджерів цей процес можливо уявити за складовими: 
природні лідерські якості – визначення сфери їх про-
яву і використання – їх підтримка і поглиблене форму-
вання – подальший розвиток – безперервне відтворення, 
надання умов прояву і визнання сформованих лідерських 
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здібностей та створення можливостей їх збереження. 
Потребують уваги подальша їх «спеціалізація», ство-
рення організаційних умов для реалізації накопиченого 
інноваційного прояву і гармонійна побудова процесів їх 
реалізації. 

На кожному етапі формування лідерів потребується 
використання різного інструментарію, в т.ч. оцінювання 
сприйняття, визначення лідерських позицій, концепту-
ального, науково-дослідницького, змістовно-знан нєвого 
і проектно-цільового для конструювання систе ми необ-
хідних знань, навичок та технологій опанування лідер-
ськими якостями. При цьому постає низка невирішених 
питань, а саме: «Як досягти відповідності набутих лідер-
ських якостей обраній сфері діяльності? Яких змін ця 
сфера потребує в подальшому? Чи суттєво відрізняються 
людські і професійні якості лідерів в різних сферах діяль-
ності? Які лідерські переваги визначає оточуюче серед-
овище діяльності?» Так, наприклад, у загальному складі 
лідерських якостей і переваг формально визначаються: 
професіоналізм, компетентність, управлінська культура, 
авторитет, широта кругозору, правова освіченість, воля 
і рішучість в досягненні поставлених цілей, стратегічне 
мислення і бачення. В системі менеджменту вони допо-
внюються здатністю до довгострокового прогнозування, 
знання теорії управління, загальної і професійної еруди-
ції, високої адаптивності, творчого духу, уміння навчатись 
і оволодівати сучасними організаційними технологіями, 
опановувати прогресивні методи та вміння їх передавати 
оточуючим. 

Утім, інформаційно-описовий характер цих якостей 
може відрізнятися суттєвою суб’єктивністю їх оцінки 
в кожному окремому випадку і потребує їх більш кон-
кретного наукового дослідження і визначення кількісно-
якісного виміру цих характеристик.

Як уявляється, проблема підготовки лідерів може роз-
глядатись в декількох вимірах:

•  визначення особливостей і специфіки сфер діяль-
ності, де можуть бути реалізовані професійні лідерські 
якості;

•  виявлення особливостей лідерського потенціалу 
для відповідних галузей з описанням кількісних і якісних 
характеристик лідера;

•  науково-змістовна, методологічна, організаційна 
діяльність, виховання лідерів і опанування ними лідерсь-
кими якостями.

Визначення особливостей лідерських якостей для їх 
реалізації в різних сферах потребує створення «інстру-
ментарію» їх попереднього виміру чи оцінки. Слід заува-
жити, що «вимірювачі» лідерства, навіть у споріднених 
напрямах діяльності менеджменту, мають певні особли-
вості в різних сферах їх прояву і потребують відповідного 
виміру. В різних сферах діяльності вони можуть суттєво 
відрізнятися, надаючи перевагу інтелектуальному виміру, 
соціальному виміру, психологічному виміру, фізичному 
тощо. Тому особлива роль повинна надаватись на вибір 
майбутніх лідерів на стадії вступу на спеціальність до 
вищих навчальних закладів. Сьогодні він здійснюється 
за вступним незалежним випробуванням з фахових дис-
циплін. Вихід міг би бути знайдений шляхом надання абі-
турієнтами характеристик-рекомендацій, як додатків до 
атестатів зрілості, або шляхом відбірних турів здібностей 
до спеціальної галузі з менеджменту при виборі подаль-
шої спеціалізації на першому чи другому році навчання. 
Зробити людину лідером в менеджменті, яка зовсім не 
має природних лідерських здібностей в цьому напрямі 
і не передбачає їх розвиток, практично неможливо. Тому 
відбір студентів для підвищення їх лідерських якостей 
потребує особливої уваги ще на стадії зарахування до 
груп спеціальної підготовки.

Відбір абітурієнтів для навчання в групі креатив-
них менеджерів необхідно здійснювати із врахуванням 
низки фізичних і суспільно-значущих якостей особис-
тості. В першу чергу, природних особливостей, фізичного 
і морального здоров’я, обдарованості, таланту до мис-
тецтва менеджменту, здатність відчувати і сприймати, 
наявність яких дозволить у процесі навчання органічно 
об’єднувати і розвивати інші характерні риси лідера-

менеджера, професійні, соціальні, культурні та інші осо-
бливості.

У складі програмних питань з опанування ключових 
управлінських якостей лідерства в менеджменті слід 
розглядати професійні управлінські знання, вміння і здо-
бутки, практичні навички і здатності оволодіння досвідом. 
В існуючих планах підготовки менеджерів вони розгляда-
ються за блоками: гуманітарний, фундаментальний і про-
фесійно-спрямований [7; 8; 9]. При розробці навчальних 
програм, спрямованих на розвиток лідерства, в них необ-
хідно виділяти системи знань з інтелектуального розви-
тку з використанням ефективних інтелектуальних техно-
логій і інструментів навчання.

Навчальні програми, які формуються з напряму підго-
товки «Менеджмент» для підготовки лідерів інноваційних 
змін в житті країни, повинні розкривати сукупність погли-
блених знань. Зміст програм повинен спрямовуватися на 
суттєве розширення ступеня свободи в навчанні, дотри-
манні певної системності, визначенні сфери реалізації 
майбутніх амбітних лідерських якостей і пропонуванні їх 
застосування.

Розробка програмної концепції підготовки лідерів-
менеджерів повинна уключати питому структурну скла-
дову дисциплін, що розвивають творчі здібності, ситуа-
ційні, багатоплощинні, розумові завдання, які неможливо 
вирішити без творчості, опанування навичками систем-
ного мислення, знаннями когнітивних технологій ефек-
тивного мислення, вивчення навчальних дисциплін, що 
забезпечують не просто активну соціальну адаптацію, 
а перехід до проактивності, необхідного оволодіння 
ефективними техніками мислення (в своєму фаховому 
спрямуванні: економіці, економетрії, праві, політичній 
системі, соціології). Їх опанування дозволить розвинути 
аналітичне, критичне, інтелектуальне мислення, а знання 
і вільний доступ до глобального інформаційного середо-
вища сформує стійку орієнтацію на генерування системи 
знань і перевагу в освітньому просторі набуття інновацій-
них навичок та вміння реагувати на події в режимі реаль-
ного часу. Академічна орієнтація студентів з лідерськими 
якостями повинна уключати виховання патріотів країни, 
здатних до поглиблення соціалізації громадянського спів-
товариства, поваги до прав особистостей, високу наці-
ональну гордість, вміння будувати міжособистісні відно-
сини, активну життєву і професійну позицію, прагнення 
побудови професійної кар’єри. 

Цікавим є і питання підтримки свого іміджу власне 
«лідером», тобто діяльність, яка буде підтверджувати 
його роль як лідера в колективі – вміння надавати ідеї, 
«генерувати» їх сукупність, бачити новий результат ідей 
і перспективи, шляхи, інструменти чи технології розви-
тку, які не бачать співробітники, формувати стратегічні 
ключові цілі, впливати на оточення особистим прикладом 
і моральним авторитетом й створювати обставини мак-
симальної продуктивності спільної діяльності. Особливо 
вагомими стають здатності переводити генеральні ідеї 
в практичну площину, генерувати і розподіляти ресурси, 
запроваджувати політику визначення заслуг підлеглих, 
забезпечувати успішне виконання справ тощо. Підтримка 
і поповнення цих здатностей кожним лідером потребує 
з часом підвищення лідерської кваліфікації і продовження 
навчання в Центрах лідерства чи інших навчальних цен-
трах. «Навчання впродовж життя» – сьогодні стає реаль-
ністю. 

За ствердженням багатьох психологів [10, с. 456] 
основний лідерський потенціал формується у людей 
до досягнення ними двадцяти п’яти років, коли левова 
частка особистого життя майбутнього лідера пов’язана з 
навчанням в освітніх закладах, зокрема й вищих. Базові 
характеристики поведінки людей, які складають їх сут-
ність, до моменту їх професійної діяльності вже закла-
дені і, як правило, протягом життя вже не змінюються 
[11, с. 83]. Тому роль освітнього простору у формуванні 
лідерських якостей є беззаперечною. Надалі керівникам 
організацій зостається лише інвестувати капітал в «наро-
щування» лише професійної складової лідерського потен-
ціалу та спрямовувати свої зусилля на ідентифікацію осо-
бистісних лідерських якостей у потенційних кандидатів 
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критерію професійно-важливих якостей, як правило, роз-
роблених та адаптованих до інтересів конкретної сфери 
діяльності. Тоді актуалізується питання щодо розробки 
каталогу лідерських якостей менеджерів, який надасть 
можливість передбачити вимоги, зумовлені особливос-
тями роботи на кожній посаді. Умовно ці якості можна 
поділити на: набуті у процесі соціалізації (наприклад, іні-
ціативність, вимогливість, відповідальність у виконанні 
професійних обов’язків, вихованість, вміння уникати та 
згладжувати конфлікти, креативність, стресостійкість, 
уміння працювати в команді) та особистісні, закладені 
природою (оптимізм, енергійність, ентузіазм, харизма-
тичність, упевненість у собі, загальна працездатність та 
інші). У складанні такого каталогу, особливо стосовно тих 
лідерських якостей, які можна набути та розвинути в про-
цесі навчання у вищому навчальному закладі, повинні 
приймати участь не тільки замовники та споживачі освіт-
нього продукту – випускника, а і науковці та працівники 
освіти. Перші дозволяють окреслити варіативність компе-
тенцій, пов’язаних зі сферою діяльності випускника-мене-
джера і реальними штатними ситуаціями – «лідерським 
полем», інші – науково обґрунтувати набір необхідних 
лідерських якостей і поведінкових характеристик, які 
можуть бути сформовані в освітянському просторі. 

Емпіричне дослідження структури лідерських якос-
тей менеджерів, яке було проведено шляхом опитування 
60 студентів та 30 викладачів Дніпродзержинського дер-
жавного технічного університету на початку 2014/2015 
навчального року, показало, що: 

•  уява студентів та викладачів університету відносно 
структури лідерських якостей менеджера досить сильно 
різниться, що обумовлено не лише різницею у віці, але 
і особистими життєвими цінностями, орієнтирами, жит-
тєвим досвідом, ситуаціями, які вони пережили, а також 
сферою їх інтересів, професійної спрямованості та 
діяльності. Між іншим, усі респонденти (100% опитува-
них) підтвердили важливість ролі і місця вищих навчаль-
них закладів у формуванні лідерського потенціалу та 
необхідності розвитку лідерських якостей протягом 
навчання;   

•  студенти молодших курсів (І-ІІІ) виокремлюють про-
фесійно значущі якості, а студенти старших курсів та 
викладачі – особистісні (психологічні) якості, які забезпе-
чують ефективність поведінки людини у визначеній діло-
вій ситуації;  

•  структура лідерських якостей менеджерів є перма-
нентною, що потребує постійного моніторингу і перегляду 
«лідерського поля», від якого вона залежить;

•  набуття студентом лідерських навичок у процесі 
навчання в університеті ще не є гарантом того, що в май-
бутньому він стане лідером. Це залежить від особистіс-
них природних якостей людини та «лідерського поля».  

Слід зазначити, що для формування лідерського 
потенціалу вирішальну роль відіграє не лише змістовність 
навчальних програм, але і освітній простір вузів, органі-
зація навчального процесу, освітянські технології. Засво-
єння високоточних інструментів формування лідерського 
потенціалу, виявлення майбутніх лідерів ще в процесі 
навчання у вищих навчальних закладах дозволить значно 
підвищити ефективність взаємодії вузів зі споживачами 
освітянського продукту – випускників, – працедавців.

Висновки. Насамкінець зазначимо, що розглянуті 
аспекти формування лідерських якостей майбутніх мене-
джерів дають підставу визначити низку основних поточ-
них питань і подальших стратегічних питань щодо вирі-
шення проблеми підготовки лідерів у вищих навчальних 
закладах у напрямі підготовки «Менеджмент»: 

•  виховання лідерів слід розглядати як створення 
інноваційного ресурсу людського капіталу суспільства, 
який має системотворчі компетенції якості, найвищу про-
дуктивність та здатен забезпечити прогресивні іннова-
ційні зміни, конкурентоздатність та ефективність націо-
нальної економіки;

•  процес пошуку природних лідерських якостей та 
їх цілеспрямоване формування і подальший розвиток 
бере свій початок із загальноосвітньої підготовки молоді 
в школах, після якої остаточно повинні бути визначені 

особистісні здатності абітурієнтів для їх поглиблення при 
навчанні лідерству;

•  для формування інноваційного наповнення кіль-
кісного і якісного потенціалу лідерів необхідними стають 
дослідження якостей лідерів для різних сфер суспільної 
діяльності, визначення специфічних професійних харак-
терних рис, які вимагає майбутня галузь діяльності, 
в т.ч. ступеня загальнолюдського, культурного, духовного 
і правового розвитку. 

На теперішньому етапі потенційні можливості націо-
нальної системи вищої освіти України для підготовки 
лідерів з менеджменту для будь-яких рівнів використову-
ються край недостатньо. Існуючі програми нормативних 
навчальних дисциплін, галузевих стандартів Вищої освіти 
України не ставлять за мету підготовку майбутніх лідерів. 
Необхідність оволодіння навичками і вміннями, спрямо-
ваними на формування лідерських якостей в навчальних 
програмах не декларуються. Вимоги до необхідності над-
бання лідерських якостей не передбачаються і в засобах 
діагностики якості підготовки фахівців, що випускаються 
закладами вищої освіти. Зазначене актуалізує вирішення 
проблеми підготовки лідерів на національному рівні. Для 
вирішення поставлених питань на рівні вищого навчаль-
ного закладу гостро постають питання диференціації 
існуючих програм підготовки майбутніх фахівців нового 
покоління з менеджменту на групи за рівнем набуває-
мих лідерських якостей менеджменту, на кшталт, мене-
джер у галузі адміністрування, менеджер з когнітивними 
лідерськими якостями для інноваційно-стратегічних 
функцій, менеджер для управління в кризових ситуаціях, 
менеджер для управління розробкою нових продуктів чи 
послуг та інші.

Напрями сферо-галузевого формування лідерського 
«корпусу» менеджерів мають узгоджуватись із планами 
стратегічного розвитку та національною концепцією по 
формуванню системності, цілісності, швидкості і якості 
вирішення проблем лідерства. Реалізація зазначеного 
підходу до підготовки менеджерів-лідерів потребує під-
вищення професійного рівня викладачів та їхньої ком-
петентності у визначених системах базових знань, без 
яких неможливо уявити сучасну освіту, та відповідного 
матеріально-технічного забезпечення наукових дослі-
джень у навчальних закладах за визначеною темати-
кою. Пошук і створення лідерських моделей поведінки 
доцільно здійснювати в рамках пілотних проектів, що 
розробляються в межах внутрішньо-національної і між-
народної співпраці вузів, влади, бізнесу. Для чого пови-
нна бути підтримка ідеї лібералізації органами державної 
і місцевої влади роботодавцями і молоддю. 

У вихованні і розвитку лідерських якостей менеджерів 
велика роль надається здатностям студентів у опануванні 
і врахуванні духовних і моральних традицій українського 
народу, які формують ставлення і поведінку взаємних 
стосунків у суспільстві, стосунків між керівниками і під-
леглими і розвивають культуру організаційних і управ-
лінських відносин, зберігають духовні і моральні цінності, 
розвивають громадянськість і патріотизм до країни.

Урізноманітнення програм підготовки лідерів-мене-
джерів повинно враховувати особливості і специфіку 
сфер майбутньої діяльності, в яких будуть самореалізо-
вуватися і самовідтворюватися особистісні якості мене-
джерів протягом їх професійного життя. 
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У статті проаналізовано поняття мотивації професійного вдосконалення особистості, визначено властивості та форми 
прояву на різних етапах професійної діяльності. Обґрунтовано зв’язок між процесом задоволення основних потреб 
і підвищенням  мотивації професійного вдосконалення у фаховій діяльності керівників-лідерів. Емпірично досліджено 
рівень задоволення основних потреб керівників-лідерів у сфері освіти (згідно ієрархії потреб Маслоу А.) та визначено 
шляхи актуалізації їхньої мотивації професійного вдосконалення.

Ключові слова: лідерство, лідер в освіті, професійне вдосконалення, мотивація, мотивація професійного самовдо-
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучас-
ний розвиток суспільства обумовлений трьома основ-
ними тенденціями – демократизацією, глобалізацією та 
інформатизацією. Зміна контексту суспільного розвитку 
тісно пов’язана з розвитком освіти – підвищенням її 
якості та конкурентоспроможності; інтеграцією системи 
української освіти в єдиний європейський простір. Це 
спороджує необхідність глобальних трансформацій 
в освіті, пов’язаних з впровадженням нових стратегій та 
ефективних технологій. Такі умови вимагають від сучасних 
керівників освіти уміння приймати швидкі й обґрунтовані 
рішення, брати на себе відповідальність, проявляти 
активну життєву позицію – бути об’єктивними лідерами.

Становлення керівника-лідера а також його активний 
професійний розвиток відбуваються лише за умови акту-
алізації мотивації професійного вдосконалення. Резуль-
татами багатьох досліджень (Винославська О., Кара-
мушка А., Панчук Т., Семенченко В., Сич В., Ткалич М., 
Толков О.) доведено, що наявність високої мотивації під-
силює всі складові професійного розвитку фахівця: про-
фесійні знання, навички, здібності, досвід тощо. 

Мета статті. Аналіз особливостей та визначення 
шляхів актуалізації мотивації професійного вдоско-
налення як важливого чинника розвитку особистості 
керівників-лідерів ЗНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Лідерство як соціаль-
но-психологічне явище пов’язано з динамічними про-
цесами в малій групі; базується на впливі особистого 
авторитету людини (лідера) на поведінку її членів; обу-
мовлює досягнення групових цілей в оптимальні терміни 
і з оптимальним ефектом. Лідерство є результатом дії як 
об’єктивних факторів (цілей  і завдань групи в конкретній 
ситуації), так і суб’єктивних (потреб, інтересів, індивіду-
ально-психологічних особливостей членів групи), а також 
дій лідера як ініціатора і організатора групової взаємодії. 

На думку Калашнікової С., лідерство є одночасно 
положенням (статичний аспект) і процесом впливу 
(динамічний / процесуальний аспект), в основі якого – 
вияв лідерських якостей особистості. Наявність статич-
ного аспекту продукує процесний аспект лідерства. Саме 
тому автор розглядає лідерство як:

•  провідне положення особистості чи соціального 
утворення, що обумовлене наявністю відповідних якос-
тей (лідерських компетенцій), які спричиняють якісну та 
ефективну діяльність (у тому числі й управлінську);

•  процес впливу особистості чи соціального утво-
рення на власну діяльність або діяльність інших на основі 
особистих якостей (лідерських компетенцій) [1, с. 72].

Лідер в освіті розглядається як особа або організація, 
яка здійснює діяльність у сфері освіти, спрямовану на 
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його розвиток, а досягнення та результати цієї діяльності 
служать орієнтиром для інших [2, с. 454]. 

Під лідерами в освіті традиційно розуміють управ-
лінський склад навчальних закладів. Керівнику-лідеру 
навчального закладу, на думку Татенко В., притаманні 
такі основні якості (компетенції): прагнення вести за 
собою, мотивація першості, впливовість, заглибленість та 
закоханість у свою справу, професійність і креативність, 
психологічна надійність, адекватна самооцінка та само-
регуляція, самовдосконалення [3, с. 161–164]. В умовах 
сьогодення постійне самовдосконалення лідера є осно-
вою його особистісної успішності й запорукою високого 
професіоналізму. 

Професійне вдосконалення – це процес розвитку 
професіоналізму, під яким слід розуміти інтегративну 
характеристику професійно зрілої особистості, творчого 
суб’єкта діяльності, спілкування, досягнення фахівцем 
соціальної, особистісної, діяльнісної, духовної зрілості 
в межах професії. Результатом професійного вдоскона-
лення є досягнення певного рівня професійної доскона-
лості [4, с. 203]. 

Складовими професійної досконалості є: теоретична 
компетентність, практична компетентність, професійно-
важливі якості особистості й мотивація професійного вдо-
сконалення [5, с. 7]. Саме остання є основною складовою, 
яка спричиняє та спрямовує процес набуття професійної 
досконалості.

Мотивація професійного вдосконалення особистості 
визначається як сукупність внутрішніх спонук, які зумов-
люють, спрямовують та регулюють процес професійного 
зростання [6, с. 79].

Мотивація професійного вдосконалення особистості на 
різних стадіях становлення професіонала має різні особли-
вості. 

Аналіз наукових джерел (Вірна Ж., Кайріс Є., 
Панок В., Труднов Д.) дає підставу зробити припущення, 
що настановлення щодо професійного вдосконалення 
формуються вже на стадії навчання, де виникає і закрі-
плюється інтерес до змісту професійного вдосконалення; 
усвідомлюється суспільна й індивідуальна значущість 
професійного вдосконалення; виникають прагнення 
і наміри особистості удосконалювати професійну діяль-
ність задля самоздійснення у майбутній професійній 
кар’єрі, тобто йде «примірювання» на себе перспектив-
ності професійного вдосконалення.

На стадії практичного оволодіння професією уточнюю-
ться професійні домагання, причини зацікавленості у про-
фесійному вдосконаленні; коригуються мотиви і цілі про-
фесійного вдосконалення; з’являються та закріплюються 
мотиви оволодіння високими нормами і найкращими взі-
рцями професійної майстерності; піднімається планка інди-
відуальних досягнень; з’являється перша задоволеність від 
результатів удосконалення професійної діяльності; вини-
кають мотиви самореалізації особистості у професійній 
діяльності; загалом у структурі мотивації професійного вдо-
сконалення особистості зростає кількість мотивів, усклад-
нюється їхня ієрархія (при позитивній адаптації).

На стадії професійного розквіту (акме) посилюються 
мотиви особистісного зростання, престижності професії, 
професійної творчості, в тому числі інтенсивно йде смис-
лотворення (відкриття все нових і нових особистісних смис-
лів у професійній діяльності); переважають конструктивні 
мотиваційні тенденції, які орієнтують людину на творіння, 
зменшується кількість проблем, що викликають незадово-
лення, збільшується кількість рішень на основі професійної 
інтуїції тощо.

На заключній стадії (завершення професійної діяль-
ності) можливі два варіанти трансформації мотивації про-
фесійного вдосконалення. У першому варіанті людина 
планує продовжувати професійну діяльність і це актуалізує 
проблему подальшого розвитку мотивації професійного 
вдосконалення. Другий варіант передбачає вихід людини 
на пенсію і зумовлює актуальність розвитку мотивації осо-
бистісного вдосконалення в інших сферах діяльності.

Розглядаючи особливості мотивації професійного 
вдосконалення, зазначені різними авторами (Бондаренко 
О., Василюк С., Вачков І., Петрусинський В., Клюєва Н., 

Крупеніна А., Лідерс А., Мольц М., Пов’якель Н., Труд-
нов Д.), до найважливіших відносимо такі: полімотивова-
ність; ступінь інтринсивності (екстринсивності); множин-
ність; структурність; ієрархічність; силу і стійкість мотивів; 
особистісну і професійну спрямованість, ступінь адекват-
ності тощо. 

Як правило, діяльність будь-якої людини, в тому числі 
і професійне вдосконалення, полімотивована. Активність 
людини щодо професійного вдосконалення визначається 
водночас багатьма спонуканнями, які до того ж перебу-
вають у постійній динаміці, прямих і опосередкованих змі-
нах. Таким чином, в основі професійного вдосконалення 
лежать мотиви різних груп, і кожна з них має певне зна-
чення для особистості. 

Ступінь інтринсивності (екстринсивності) визнача-
ється через співвіднесення двох аспектів: а) вмотивова-
ність людини «зсередини» – інтринсивна мотивація, яка 
пов’язана із особистісними диспозиціями: потребами, 
установками, інтересами, потягами, бажаннями); б) вмо-
тивованість людини «ззовні» – екстринсивна мотива-
ція, обумовлена зовнішніми умовами та обставинами. 
У зв’язку з цим можна, на наш погляд, виокремити 
зовнішні і внутрішні мотиви професійного вдосконалення. 
Зовнішні мотиви професійного вдосконалення особис-
тості (інакше їх визначають як мотиви-стимули) задаю-
ться зовні, містяться поза межами професійної діяль -
ності і самої особистості: матеріальний заробіток, страх 
осуду, прагнення престижу, тоді як внутрішня мотивація 
(власне мотиви) професійного вдосконалення породжу-
ється самою людиною, змістом професійної діяльності: 
її суспільною значущістю, задоволеністю завдяки мож-
ливості виявляти у ній творчість тощо. Внутрішні мотиви 
стимулюють до підвищення професійної майстерності, 
поглиблення індивідуальних знань та удосконалення 
здібностей, збагачують особистість. Важливо, щоб різні 
групи мотивів (зовнішні і внутрішні) взаємодоповнюва-
лися. Наприклад, інтерес особистості до професійної 
діяльності доповнювався бажанням удосконалити себе, 
прагненням до професійного зростання, до реалізації 
у професійній кар’єрі тощо, тобто повинно забезпечува-
тися поєднання інтринсивної та екстринсивної мотивації. 
Орієнтація особистості лише на один із видів мотивів 
(зовнішні або внутрішні) здебільшого збіднює як особис-
тісне зростання, так і професійне вдосконалення загалом. 
Слід зазначити, що водночас особистості важливо уміти 
«визначати на кожному етапі професійного вдоскона-
лення пріоритетність своїх мотивів (який мотив сьогодні є 
найбільш значущим, а який може «почекати»)» [7, с. 115].

Множинність мотивації професійного вдосконалення 
віддзеркалює насамперед розвиток мотивів, які забез-
печують позитивне стійке ставлення до професійного 
вдосконалення. Тут мається на увазі достатня кількість 
мотивів і їхня значущість, яку можна оцінити за допомо-
гою кількісних і якісних показників. При цьому виникає 
необхідність зіставлення існуючих мотивів з очікуваними, 
імовірними.

Структурність мотивації професійного вдосконалення 
особистості оцінюється за наявністю певних видів моти-
вів, виходячи із бажаності і навіть необхідності наявності 
всіх груп мотивів.

Ієрархічність мотивації професійного вдосконалення 
особистості визначається кількістю розбіжностей за 
показниками сили і частоти актуалізацій мотиваційних 
утворень. Мотиви професійного вдосконалення певним 
чином ієрархієзовані, взаємодіють між собою. Деякі з них 
можуть виступати і в негативній формі, заважаючи реалі-
зації професійного вдосконалення. Тому професійне вдо-
сконалення завжди викликане не одним, а групою мотивів, 
в якій, однак, є головні, домінуючі. Часто вихідна, доміну-
юча мотивація доповнюється додатковими мотивами, які 
актуалізуються у процесі професійного вдосконалення. 
Але додаткові мотиви можуть ставати домінуючими. 
У будь-якому випадку кожний мотив не діє сам собою, він 
завжди взаємодіє з іншими мотивами. Таким чином, про-
фесійне вдосконалення особистості є результатом певної 
боротьби мотивів, підпорядкування одних з них іншим. 
Тому характеризуючи мотивацію професійного вдоскона-
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лення особистості загалом, недостатньо знати зовнішні 
прояви її активності, окремі або випадкові мотиви, а визна-
чити, до чого в даний момент або в недавньому минулому 
вона прагнула. Необхідно хоча б у загальних рисах уявити 
собі всю ієрархію її мотивів, тобто виявити, які мотиви для 
даної особистості є головними, провідними, а які – друго-
рядними і підпорядкованими.

Важливою характеристикою мотивації професійного 
вдосконалення особистості є також сила і стійкість мотивів.

Сила мотиву як показник виявлення непереборного 
прагнення особистості до професійного вдосконалення 
визначається за рівнем, глибиною усвідомлення потреби 
і самого мотиву професійного вдосконалення. 

Стійкість мотиву може оцінюватися за його наявністю 
у структурі мотивації професійного вдосконалення, за збе-
реженням його впливу на прагнення особистості до профе-
сійного вдосконалення.

Сукупність стійких мотивів, які спонукають до діяль-
ності і задоволення потреб, визначають спрямованість осо-
бистості [8, с. 93–112; 9, с. 14–16]. 

І в житті, і в професійній діяльності активність людини 
одночасно визначається багатьма збудниками, які до того 
ж перебувають у постійній динаміці, прямих і опосередко-
ваних змінах. Фактором, що з’єднує окремі структурні еле-
менти (конкретні збудження), виступає конкретний мотив. 
Мотиваційна система, яка при цьому виникає, фактично 
є певним видом спрямованості. 

Вибіркове ставлення до професійного вдосконалення 
розпочинається з виникнення мотивів, які пов’язані з окре-
мими сторонами змісту або процесу професійного вдоско-
налення, або з якими-небудь його зовнішніми атрибутами. 
За певних умов значущими для людини можуть стати різні 
фактори, які пов’язані з професійним вдосконаленням: її 
творчі можливості, перспективи професійного росту, пре-
стиж професії, її суспільна значущість, матеріальні гігієнічні 
та інші умови праці, її відповідність звичкам, особливостям 
характеру тощо. Це свідчить, що спрямованість на профе-
сійне вдосконалення ґрунтується на широкому колі потреб, 
інтересів, ідеалів, настанов людини. 

Як правило, мотиви, які складають спрямованість на 
професійне вдосконалення, неоднорідні [6, с. 82], їх можна 
поділити на декілька груп: 

а) мотиви, що відображають потребу в тому, що скла-
дає зміст професії; 

б) мотиви, що пов’язані з відображенням деяких осо-
бливостей професії у суспільній свідомості (мотиви пре-
стижу, суспільної значимості професії) [10, с. 32–56];

в) мотиви, що виявляють раніше сформовані потреби 
особистості, які актуалізувалися при взаємодії з професією 
(саморозкриття та самоствердження, матеріальні потреби, 
особливості характеру, звичок тощо) [11, с. 14]; 

г) мотиви, що виокремлюють особливості самосвідо-
мості особистості в умовах взаємодії з професією (впевне-
ність у власній особистій придатності, у володінні достатнім 
творчим потенціалом тощо) [12, с. 127];

д) мотиви, що показують зацікавленість зовнішніми, 
об’єктивно несуттєвими атрибутами професії. Нерідко ці 
мотиви також породжують прагнення людини до професій-
ного вдосконалення.

Спираючись на підхід Семиченко В. [13], можна ствер-
джувати, що вказані попередньо властивості мотивації, 
у своїй сукупності, визначають певний ступінь зрілості 
мотивації професійного вдосконалення особистості – від-
повідності мотивації фактичному змісту професійного вдо-
сконалення, що зумовлює постановку відповідних цілей, 
насамперед спрямованих на особистісне і професійне 
зростання. 

Можна виділити такі ознаками зрілої мотивації про-
фесійного вдосконалення: а) множинність, різноманіт-
ність мотивів, наявність таких спонукань, як смисли, цілі, 
мотиви, інтереси та ін., що підтримують і зміцнюють моти-
вацію професійного вдосконалення; б) якість і наявність 
необхідних параметрів кожного із мотивів (дієвості, усві-
домленості, стійкості); в) ієрархічність, підпорядкування, 
виділення головних домінуючих мотивів; г) переважання 
конструктивної спрямованості мотивації професійного 
вдосконалення за відсутності деструктивної мотивації, яка 

гальмує професійне вдосконалення; д) гнучкість, здатність 
до змін залежно від умов професійної діяльності, соціаль-
них стосунків у суспільстві, логіки саморозвитку людини 
тощо.

Ознаками недостатньо зрілої мотивації професійного 
вдосконалення є: а) присутність лише несуттєвих, вторин-
них мотивів щодо професійного вдосконалення; б) втрата 
ціннісних орієнтирів щодо професійного вдосконалення; 
в) домінування зовнішніх мотивів (заробіток, престиж, 
пільги) над внутрішніми (інтерес до змісту професійного 
та особистісного зростання) щодо професійного вдоско-
налення; г) незрілість спонукань (нестійкість, неусвідом-
леність, невпорядкованість); д) конфлікти між окремими 
спонуканнями, мотивами; е) несприятлива динаміка моти-
вації, її згасання, втрата інтересу до професійного вдоско-
налення; ж) неадекватність мотивації фактичному змісту 
професійного вдосконалення, що сприяє виникненню 
і посиленню «хибних смислів», нереальних цілей; з) штучне 
стимулювання інтересу до професійного вдосконалення, 
коли природні стимули втратили силу [14, с. 88–94].

В основі мотивації людини лежить процес задоволення 
її потреб та присвоєння цінностей (теорія діяльності Леон-
тьєва О.). Власне мотив є «опредметненою потребою», він 
виступає усвідомлюваним образом, який збуджує діяль-
ність, орієнтує її на задоволення потреби.

Однією з найвідоміших теорій, яка аналізує потреби 
людини, є теорія мотивації Маслоу А. [15, с. 137]. В основу 
даної теорії покладене уявлення про «ієрархію потреб», 
реалізація яких зумовлює  поведінку людини протягом 
всього життя. Всі потреби представлені автором у вигляді 
піраміди, кожна нова потреба виникає, стає можливою 
тільки при задоволенні потреб нижчого порядку (рис. 1).

Само-
реалізація

Потреби в безпеці 
(фізичній та психологічній)

Фізіологічні потреби 
(в їжі, питті, кисні)

Потреби в повазі  
(у визнанні компе-

тентності, схваленні

Потреби у прихильностях, 
любові, причетності 

до групи

Рис. 1. Ієрархічна піраміда потреб за Маслоу А.

Потреба в самореалізації є найвищою, вона постає як 
актуальний збудник й спонука дій і поведінки людини, як 
природна, завжди властива людині потреба. Можливість 
задовольнити дану потребу має «гармонійна», «розви-
нена» особистість.

Таким чином, можна стверджувати, що людина зі зрі-
лою мотивацією професійного вдосконалення має розви-
нену структуру мотивів, в основі якої лежать задоволені 
потреби і прагнення до самореалізації. Такими власти-
востями мотиваційної сфери повинен характеризуватися 
сучасний лідер, зокрема, у сфері освіти.

Зважаючи на це, цікавим постає дослідження рівня 
задоволення потреб управлінського персоналу загально-
освітніх навчальних закладів. Дослідження проводилося 
серед слухачів Програми підвищення кваліфікації керів-
ників НЗ м. Києва на базі Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Вибіркову сукупність склали дирек-
тори та заступники директорів ЗНЗ у кількості 57 осіб. 
Рівень задоволення потреб вивчався за допомогою 
тесту Маслоу А. Результати дослідження представлені 
на рис. 2.
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Як бачимо з малюнку, в респондентів значно перева-
жають показники низького і середнього рівнів задоволення 
всіх видів потреб, що засвідчує загальний недостатній 
рівень задоволення потреб у керівників ЗНЗ.  

На особливу увагу заслуговує аналіз показників 
потреби у безпеці. Виявлено прояв дуже низького рівня 
(6%) і водночас – найбільшого, серед усіх потреб, висо-
кого рівня (29%). Це може свідчити про неоднорідність 
реалізації вказаної потреби в управлінського персоналу 
ЗНЗ. Такий факт можна пояснити тим, що потреба у без-
пеці є однією з базових, на ряду з фізіологічними потре-
бами. Реалізація її в межах професійної діяльності від-
бувається за умови економічної безпеки і стабільності, 
комфортних умов роботи тощо. Враховуючи соціально-
економічну ситуацію в нашій країні та трансформаційні 
процеси в освіті, вважаємо, що неоднорідність задово-
лення зазначеної потреби є проявом «нестабільності» 
та «невпевненості» у майбутньому. Це може свідчити 
про блокування певною мірою мотивації професійного 
вдосконалення, спрямування уваги на виконання тактич-
них кроків, які дозволяють тимчасово адаптуватися до 
змін навколишнього середовища, «підкоритися йому», 
замість того, щоб спрямувати увагу керівників на стра-
тегічне бачення майбутнього в освіті. Підтвердженням 
цього є значне переважання показників низького рівня 
(65%) задоволення потреби у самореалізації, яка є рушій-
ною силою саморозвитку людини, основою мотиваційно-
смислової сфери особистості керівника-лідера.

Отже, робимо висновок про те, що загальний рівень 
реалізації потреб у досліджуваної вибірки керівників ЗНЗ є 
не достатнім для забезпечення високої мотивації професій-
ного вдосконалення. Це свідчить про зниження рівня їхньої 
самореалізації, самовдосконалення, професійної компе-
тентності, перешкоджає формуванню лідерської позиції 
керівника.

Для підвищення мотивації професійного вдоскона-
лення керівників ЗНЗ, в першу чергу, повинні бути зроблені 
відповідні кроки на рівні державної політики, зокрема: під-
вищення статусу працівників освіти; відхід від бюрокра-
тичної системи управління, надання автономії закладам 
освіти, забезпечення їхньої економічної стабільності.  

Водночас, сучасні керівники-лідери мають спрямувати 
кадрову політику ЗНЗ на створення умов для реалізації 
потреб і підвищення мотивації професійного вдоскона-
лення вчителів й шкільного персоналу. 

Задоволення потреб співробітників забезпечується 
ефективною реалізацією керівником функції мотивації 
та стимулювання персоналу через збалансоване вико-
ристання зовнішніх (стимулів) та внутрішніх (мотивів) 
впливів. Переважання одного з них веде до зниження 
загальної мотивації і деформації мотиваційної сфери 
персоналу. Причина мотиваційної деформації криється 
в одній із закономірностей мотиваційної сфери особис-
тості – наявності потужної тенденції до переключення 
мотиваційних установок людини на ті види діяльності, які 

виконуються найбільш успішно або стимулюються більш 
активно. 

До основних функцій організації, що стимулюють 
мотивацію співробітників традиційно відносять такі. 

Об’єднання ресурсів. Врахування відмінностей 
у баченні проблем різко підвищує реалістичність уяв-
лень людей про них. Різний життєвий досвід, професій-
ний багаж, інтелектуальні відмінності, різний світогляд – 
дають змогу відійти від упередженого бачення світу. 
Ефект «емоційної близькості та підтримки», який виникає 
у групі під час реалізації спільної справи, визначає спе-
цифічний психотерапевтичний ефект і підвищує якість 
виконання завдання.

Ефект «збереження та посилення сили у досягненні 
мети» проявляється у тому, що наявність інших людей 
в організації, їхня допомога, підтримка, здатність роз-
ділити відповідальність виступають важливим чинни-
ком збереження енергійно-вольового потенціалу кожної 
людини. 

Розподіл функцій. Багатоплановість та великий обсяг 
завдань, розв’язуваних в організації, є настільки істот-
ними, що одна людина не може це зробити ефективно. 
Організація надає можливість розподілу завдань між 
різними людьми таким чином, що викристалізовуються 
ті типи завдань, які кожна людина розв’язує більш ефек-
тивно ніж інші. У цьому випадку виникає ефект «макси-
мально корисної концентрації індивідуальних здібностей 
та зусиль у структурі спільної справи».

Забезпечення доходів. Організація виконує функцію 
оцінки якості та кількості праці, зокрема й у формі заро-
бітної плати. Вплив на мотивацію праці здійснює лише та 
частина заробітної плати, яка відображає внесок праців-
ника у розвиток організації.

Забезпечення визнання та можливості самовира-
ження. Людина працює не тільки для того, щоб заробляти 
гроші, психологічна сутність кожної людини полягає в її 
самореалізації. Професійна діяльність в умовах органі-
зації є цариною максимальної самореалізації життєвих 
досягнень і втілення творчих потенціалів. 

Надання захисту та гарантії майбутнього. Особис-
тість завжди переживає певний тиск з боку соціуму. 
Він може проявлятися у вигляді страху, стурбованості, 
невпевненості та інше. Саме організація є чинником пси-
хологічного захисту для людини за таких умов. Крім того, 
психологічний захист вибудовується і тоді, коли людина 
впевнена у своєму майбутньому. Чим більше особистість 
пов’язана з організацією, тим більшою мірою виявляється 
потреба у здійсненні вже розпочатих і тільки задуманих 
справ. Якщо організація надає людині можливість поба-
чити перспективу своєї діяльності, то людина отримує 
перспективи власного розвитку. 

Висновки.
1. Соціально-економічна ситуація в країні та транс-

формаційні процеси в освіті вимагають підготовки ліде-
рів, які будуть впроваджувати інновації, опановувати нові 
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 Рис. 2. Результати дослідження рівня задоволення потреб за тестом. Маслоу А.

1 – потреба у безпеці; 2 – потреба соціальна; 3 – потреба в самоствердженні; 4 – потреба у самореалізації
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технології, шукати шляхи їх ефективної реалізації, вдо-
сконалювати свою професійну компетентність. В умовах 
сьогодення постійне самовдосконалення, що відобра-
жається у процесі професійного вдосконалення, є осно-
вою успішності і запорукою високого професіоналізму 
керівника-лідера. 

2. Професійне вдосконалення – це процес розвитку 
професіоналізму, під яким слід розуміти інтегративну 
характеристику професійно зрілої особистості, творчого 
суб’єкта діяльності, спілкування, досягнення фахівцем 
соціальної, особистісної, діяльнісної, духовної зрілості 
в межах професії. Мотивація професійного вдоскона-
лення є важливим чинником, який спрямовує та спонукає 
процес набуття професійної досконалості.

3. Мотивація професійного вдосконалення особис-
тості визначається як сукупність внутрішніх спонукань, 
які зумовлюють, спрямовують та регулюють процес про-
фесійного зростання. До найважливіших особливостей 
мотивації професійного вдосконалення відносяться: полі-
мотивованість; ступінь інтринсивності (екстринсивності); 
множинність; структурність; ієрархічність; силу і стійкість 
мотивів; особистісну і професійну спрямованість, ступінь 
адекватності тощо. 

4. Керівник-лідер в сфері освіти характеризується зрі-
лою мотивацією професійного вдосконалення, має роз-
винену структуру мотивів, в основі якої лежать задово-
лені потреби і прагнення до самореалізації. 

5. Для аналізу рівня задоволення потреб у керівників 
ЗНЗ було проведено емпіричне дослідження, яке пока-
зало переважання низького і середнього рівнів прояву 
всіх видів потреб (потреба у безпеці, соціальні потреби, 
потреба в самоствердженні, потреба в самореалізації) 
у респондентів. Особливу увагу привернула неоднорід-
ність реалізації потреби у безпеці, яка є базовою і забез-
печує нормальну реалізацію «вищих» потреб; а також 
значне переважання низького рівня реалізації потреби 
у самореалізації, яка є основою саморозвитку особис-
тості. 

6. Шляхи актуалізації мотивації професійного вдоско-
налення керівників-лідерів мають бути відображені у дер-
жавній освітній політиці (підвищення статусу працівників 
освіти; відхід від бюрократичної системи управління, 
надання автономії закладам освіти, забезпечення їхньої 
економічної стабільності) та у кадровій політиці ЗНЗ, яку 
керівники-лідери  повинні спрямовувати на реалізацію 

потреб працівників шляхом виконання наступних функ-
цій: об’єднання ресурсів, розподіл функцій, забезпечення 
доходів, забезпечення визнання та можливості самовира-
ження, надання захисту та гарантії майбутнього.
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MOTIVATION OF PROFFESIONAL IMPROVEMENT  

AS A FACTOR OF EDUCATION LEADERSHIP DEVELOPMENT

The article discusses the motivation of personal professional improvement, its signs and manifestations at different stages 
of professional activity. Professional improvement motivation is identified as set of internal motives that causes, directs and regu-
lates the process of professional growth. The role of constant personal improvement for the leader as the base of his success 
and professional competence is pointed out. Also, the article empirically investigated the level of satisfaction of basic needs  
of administrators and leaders (according to the hierarchy of needs by A. Maslow) and the methods to actualize the motivation  
of professional development.
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Постановка проблеми та її актуальність. Глобальні 
виклики ХХІ століття «переформатовують» структуру 
сучасного світу, коригують національні системи дер-
жавного управління, змінюють стратегії економічного, 
політичного та культурного розвитку. Ці виклики гострі 
і складні. В їх числі – глобальний тероризм і міграція, 
радикальна трансформація ринків праці, виникнення 
принципово нових технологій, загострення конкуренції на 
всіх рівнях. За таких умов головним показником суспіль-
ного розвитку будь-якої країни виступає здатність сис-
теми державного управління не лише нейтралізувати ці 
негативні виклики, а й своєчасно, адекватно, ефективно 
реагувати на зміни глобалізованого світу. Однак забез-
печити покладені на нього функції та обов’язки державне 
управління спроможне лише при наявності висококвалі-
фікованих, компетентних управлінських кадрів. 

Наукові дослідження кінця ХХ – початку ХХІ століття, 
присвячені проблемам державного управління, засвідчу-
ють появу нової управлінської парадигми – лідерства, яка 
проявляється через констатацію принципово інших орга-
нізаційних структур, моделей поведінки, процедур, прин-
ципів й цінностей як основи управлінської діяльності [5]. 

Особливу увагу питання лідерства привертає до себе 
в нестабільні періоди розвитку економіки та соціально-
трудових відносин. Це обумовлено тим, що саме лідер-
ство набуває змісту як фактор стабільності, інтеграції 
інтересів різних груп населення. Лідери є ініціаторами 
перетворень і ключовими фігурами успішного прове-
дення суспільних реформи на демократичних засадах, 
вони формують стратегію, визначають засоби її реаліза-
ції. Тому питання розвитку парадигм лідерства в держав-
ному управлінні є наразі актуальним [2] та розглядається 
як ключове в підвищенні управлінської здатності суспіль-
ства, що сприяє стабільному й поступальному розвитку 
держави.

Водночас однією з причин кризи управління в державі 
може виступати невідповідність професійної підготовки 
управлінських кадрів суспільним вимогам. У світлі діючих 
сьогодні тенденцій суспільного розвитку – глобалізація, 
демократизація, інформатизація, державне управління 
набуває нового контексту. Як наслідок, постає необхід-
ність переосмислення параметрів професійної підготовки 
управлінських кадрів в контексті актуалізації парадигм 
лідерства в державному управлінні. 

Україна сьогодні переживає саме такий нестабільний 
період розвитку економіки та суспільно-політичних, соці-
альних відносин. Суттєві перешкоди суспільному розви-
ткові, спроможності суспільства здійснювати реформи 
спричиняє відсутність лідерського потенціалу в управлін-

ців. Як результат, зростає суспільний попит на управлін-
ців-лідерів, виникає критична потреба щодо оновлення 
(реновації) професійної підготовки управлінців через при-
зму лідерства, починаючи з переосмислення суспільного 
призначення (місії) такої підготовки, відображення випе-
реджаючого змісту, використання релевантних методів й 
засобів навчання задля отримання необхідних результа-
тів у формі відповідних професійних компетенцій [5].

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі, 
свідчить про те, що тема лідерства в системі державного 
управління постійно перебуває в полі зору вітчизняних 
науковців. Серед дослідників цієї проблематики необ-
хідно відзначити Бакуменка В., Войтович Р., Гончарук Н., 
Гошовську В., Ібрагімову І., Мотренка Т., Нижник Н., Пірен 
М., Серьогіна С., Сурай І., Федорів Т. та інших науковців. 
Водночас у вітчизняних дослідженнях проблеми розвитку 
лідерства в державному управлінні здебільшого перева-
жає фрагментарний підхід, який не дає змоги проаналізу-
вати багатоаспектність цих питань. 

Серед невирішених частин загальної проблеми 
залишається узагальнення українського досвіду розви-
тку лідерства в контексті найкращих світових практик 
управління людськими ресурсами, а також невизначе-
ність вітчизняної моделі підготовки сучасного управлінця-
лідера для системи державного управління з огляду на 
вимоги часу. 

Мета статті. Обґрунтування орієнтирів для функціо-
нування та розвитку системи професійної підготовки та 
навчання управлінських кадрів в контексті актуалізації 
парадигм лідерства в державному управлінні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні питання 
лідерства у державному управлінні залишається акту-
альним, як і десять, і сто років тому. Адже державами 
завжди управляли і управляють лідери. А от наскільки 
прогресивна та ефективна така система державного 
управління, залежить як від лідерських якостей у тих, хто 
здійснює управління цією системою, так і від суспільства, 
що його виховало.

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців 
дозволяє виділити основні підходи до сучасного тракту-
вання лідерства, які сприяють розкриттю його сутності: 

1). Лідерство як різновид влади. Таке лідерство 
виявляє свою специфіку через її спрямованість зверху 
донизу, а також через те, що її носієм виступає не біль-
шість, а одна особа або група осіб. Беззаперечно, лідер-
ство – це влада, здійснювана однією особою або групою 
осіб для того, щоб спонукати членів націй до дій.

2). Лідерство як управлінський статус, соціальна 
позиція. Таке лідерство обумовлено необхідністю при-
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йняття рішень та керівною посадою. Іншими словами, 
лідерство – це становище в суспільстві, що характеризу-
ється здатністю особи, яка це становище займає, скеро-
вувати й організовувати колективну поведінку деяких або 
всіх його членів».

3). Лідерство як вплив на інших людей. Феномен 
лідера – це визнання, виявлення, застосування при-
родних психофізичних, розсудливо-розумових та роз-
порядчо-організаційних відмінностей між людьми. Саме 
ці відмінності, особливі властивості та їх застосування 
характеризує лідерство як вплив на інших людей.

Розкриваючи феномен лідерства в державному  
управлінні, слід враховувати його об’єктивну та су -
б’єктив ну сторони [6].

Об’єктивно феномен лідерства ґрунтується на певних 
потребах складноорганізованих систем. До них нале-
жить, насамперед, потреба в самоорганізації, упоряд-
куванні поведінки окремих елементів системи з метою 
забезпечення її життєвої та функціональної здатності. 
Така впорядкованість здійснюється через вертикальний 
і горизонтальний розподіл функцій і ролей. Насамперед, 
через виділення управлінської функції та структур, що 
здійснюють її, які для забезпечення ефективності вима-
гають, як правило, ієрархічної, пірамідальної організації. 
Вершиною такої управлінської піраміди і виступає лідер. 

Суб’єктивно лідерство виявляється через особис-
тісні прояви лідера. Основними складовими лідерського 
потенціалу доцільно вважати: компетентність (досвід, 
знання, навички, уміння працювати з людьми); осо-
бистісні та ділові риси (впевненість у собі, енергійність, 
комунікабельність, готовність брати на себе відповідаль-
ність, самостійність); здібності (інтелект, пам’ять, творчі 
здібності); установки, цінності, пріоритети (ставлення до 
роботи і те, що керівник ставить на перший план, працю-
ючи з підлеглими, сприймаючи і передаючи інформацію 
чи приймаючи рішення).

Аналіз загальносвітових тенденцій щодо ключової 
ролі лідерського потенціалу у створенні ефективної сис-
теми державного управління засвідчує, що на порядку 
денному будь-якої держави світу сьогодні стоїть питання 
розвитку організацій-лідерів, спроможних відповідати 
викликам часу, спроможних діяти по-новому (відповідно 
до нових цінностей). Водночас організації-лідери немож-
ливі без своїх працівників-лідерів, тож ключовою тенден-
цією сьогодні є розвиток лідерства в організації . 

Ідеться про корпоративне лідерство спільноти керів-
ників, незалежно від сфери діяльності чи рівня посади. 
Розвиток лідерства в системі державного управління 
теж стосується керівників усіх рівнів, що займають адмі-
ністративні посади на державній службі. Лідерство – це 
загальна вимога, яка висувається до керівників усіх рів-
нів. Це не просто абстракції, а стандарт поведінки, який 
вважається взірцем та очікується на практиці. 

Тому лідерство – це те, чому навчають, принцип, який 
сповідують, і компетенція, яку розвивають і оцінюють як 
при відборі на керівні посади, так і у процесі реалізації 
посадових обов’язків. Відтак, лідерство є ціннісним фено-
меном, тобто виявленням певних цінностей як фундамен-
тальної основи життєдіяльності людей. Цінності передаю-
ться в процесі комунікації на різних рівнях. Поведінка 
керівника є демонстрацією тих цінностей, які утворюють 
основу для подальшого розвитку на рівні організаційної 
культури. 

Визнання спільних цінностей в колективі, в державі, 
є тією рушійною силою, яка дозволяє будувати ефективні 
моделі лідерства та розвивати підходи до стратегії модер-
нізації системи державного управління будь-якої країни.

Розуміючи те, що лідерство як один із невід’ємних 
елементів управлінського процесу значно підвищує його 
результативність особливо за умов обмеженості у фінан-
сових та матеріальних ресурсах, українська владна та 
наукова-експертна спільнота зосереджує зусилля на 
питаннях розвитку кадрового потенціалу та лідерства. 
В Україні відбувається процес модернізації власного 
підходу до управління людськими ресурсами в системі 
державного управління з урахуванням європейського 
досвіду розвитку лідерства. 

Один із ключових аспектів цієї модернізації стосує-
ться розвитку лідерів – керівників усіх рівнів на держав-
ній службі, й особливо – вищої керівної ланки державної 
служби. Нині вже успішно реалізується низка програм для 
керівників вищої та середньої ланки державної служби, 
спрямованих на розвиток лідерства та професіоналіза-
ції державної служби. Стратегічною метою цих програм 
є розвиток лідерських та управлінських навичок, необ-
хідних керівникам вищого корпусу державної служби для 
оперативного реагування на вимоги та виклики, що вини-
кають у зв’язку з процесами суспільної трансформації, 
економічного розвитку, європейської інтеграції [6].

Наприклад, у рамках Програми Ради Європи «Поси-
лення інституційної спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні» успішно реалізується Акаде-
мія лідерства для представників органів місцевого само-
врядування України. Академія лідерства є спеціальним 
навчально-тренінговим курсом, розробленим Центром 
експертизи з питань реформи місцевого самоврядування 
Ради Європи на базі інструментарію «Сучасне лідерство 
для сучасних органів місцевого самоврядування». Мета 
Академії лідерства – допомогти керівникам органів міс-
цевого самоврядування у вивченні та використанні сучас-
них інструментів управління, які забезпечують ефективне 
використання людського потенціалу, розвиток та підси-
лення лідерських здібностей в колективах та громадах [3]. 

Закладає підвалини для вдосконалення вітчизняної 
системи державного управління і наступний проект – 
Програма розвитку лідерства. Програма реалізовується 
з 2010 року з метою сприяння учасникам у нарощуванні 
особистого лідерського потенціалу та розвитку знань, 
умінь та навичок з ефективного управління в ситуаціях, 
що вимагають застосування лідерських здібностей. 
За чотирирічне існування Програма розвитку лідерства 
має позитивну динаміку щодо кількості її учасників. Так, 
у 2010 р. її учасниками стали 46 осіб, у 2011 р. – 106, 
у 2012 р. – 150. У 2013 році сертифікати про підвищення 
кваліфікації отримали 167 державних службовців пер-
шої-другої категорії [4]. Програма розвитку лідерства – 
2014 складається з п’яти модулів: «Лідерство в сучас-
ному державному управлінні», «Лідерство і створення 
команди», «Лідерство у процесі реформування і управ-
ління змінами», «Лідерство в управлінні людськими 
ресурсами», «Лідерство і побудова ефективних комуніка-
цій в структурі державного управління», які, у свою чергу, 
поділені на тренінги та комунікативні заходи з розвитку 
вищого корпусу державної служби. 

Важливо відмітити, що ці програми були розроблені 
на основі вивчення потреб у навчанні керівників органів 
державної служби в Україні відповідно до проекту основ-
них груп компетенцій лідерства. Вони спрямовані на вдо-
сконалення системи та процедур управління людськими 
ресурсами на державній службі, в тому числі вищими 
керівними кадрами, надання допомоги керівникам, роз-
виток їхніх компетенцій і забезпечення можливостей для 
обміну досвідом та підвищення кваліфікації відповідно до 
вимог часу.

Загальновідомо, що в Європейському Союзі ком-
петенції лідерства визначено як на наднаціональному 
рівні – компетенції лідерства для європейських лідерів, 
так і на рівні окремих країн-членів ЄС та ін. Термінологія 
може відрізнятися – наприклад, основи стратегії управ-
ління на основі компетенцій, профіль розвитку лідерства, 
основи стратегії щодо управління талантами на рівні 
вищого виконавчого корпусу тощо. Однак, спільним для 
всіх цих підходів щодо розвитку керівників-лідерів на дер-
жавній службі є наявність загальних рамок/основ страте-
гії щодо розвитку лідерства, визначеної на основі чітко 
окреслених бажаних компетенцій лідерства [7].

В Україні при розробленні профілів компетенцій 
лідерства не лише враховувався кращий світовий досвід, 
а й проводилося відповідне дослідження для врахування 
специфіки та потреб в Україні. 

Починаючи з 2010 року, з метою врахування бачення 
державних службовців при визначенні ключових груп 
професійних компетенцій лідерства в Україні прово-
дяться широкомасштабні дослідження, які включають 
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анкетування, фокус-групи та напівструктуровані інтерв’ю. 
Дослідження відбуваються у рамках міжнародного про-
екту «Реформа управління персоналом на державній 
службі в Україні», що впроваджується Канадським бюро 
міжнародної освіти (CBIE) у партнерстві з Національ-
ним агентством України з питань державної служби. 
Тільки у 2013 році в анкетуванні взяли участь 454 дер-
жавних службовця з 55 центральних органів виконавчої 
влади, які працюють на керівних посадах, в тому числі – 
176 представників вищого корпусу (першої та другої 
категорії посад). У 14 фокус-групах взяли участь 99 осіб з 
51 центральних органів виконавчої влади. Крім того, були 
проведені напівструктуровані інтерв’ю з першими заступ-
никами керівників 15 відомств. Вивчення потреб відбува-
лося з використанням методики оцінювання «360 граду-
сів» [1].  

Така методика дозволяє провести оцінку потреб, 
компетенцій, якостей особи, групи осіб різних точок 
зору – колег, керівників і підлеглих. Результатом таких 
досліджень став змодельований портрет керівника – ідеа-
льного лідера очима державних службовців: 1) організа-
тор; 2) вміє налагодити роботу; 3) ініціатор; 4) генератор 
ідей; 5) може повести за собою, до нього тягнуться люди; 
6) серце команди; 7) чітко ставить завдання, формулює 
ідею – дає можливість іншим виконувати, розвивати; 
8) не вдається до надмірного контролю; 9) дає працівнику 
свободу, поважає професіонала; 10) не тисне на праців-
ників; 11) тонкий психолог; 12) стриманий, керує емоція-
 ми, поводиться коректно; 13) однаково ставиться до всіх 
працівників; 14) може швидко зорієнтуватися; 15) здат-
ний запобігти виникненню проблем та розв’язувати їх; 
16) не перекладає провину на інших, бере на себе відпо-
відальність за управління людьми [1].

Важливо, що профілі компетенцій лідерства слугують 
орієнтиром для професійного розвитку державних служ-
бовців (для визначення особистих потреб у навчанні), 
вдосконалення навчальних програм і підходів до підви-
щення кваліфікації.

Водночас, ефективним світовим досвідом є утворення 
спеціальних інституцій для розвитку лідерства. Напри-
клад, у Швеції функціонує Національна Рада з питань 
якості та розвитку. Деякі країни посилюють наголос на 
питаннях лідерства в існуючих програмах та запроваджу-
ють нові тренінги для вищого управлінського корпусу. Як, 
наприклад, у Школі державної служби Канади. Органи 
влади також користуються і програмами мережевих між-
народних шкіл, наприклад, Європейського інституту дер-
жавного управління (EIPA) [8, с. 29].

В Україні такими інституціями для розвитку лідерства 
є Національне агентство України з питань державної 
служби і Національна академія державного управління 
при Президентові України (далі – Академія). І це вбача-
ється цілком зрозумілим, адже організація професійної 
підготовки управлінців-лідерів в навчальному закладі 
здійснюється з урахуванням низки факторів щодо спе-
цифіки цільової аудиторії, використання найбільш адек-
ватних методів та оптимальних форм підготовки, спря-
мування на актуальний контекст і стратегічні змістовні 
орієнтири. 

Саме філософія лідерства закладена в основу інсти-
туційної побудови Академії. Сьогодні в структурі закладу 
функціонують:

Інститут вищих керівних кадрів, в якому навчаються 
досвідчені керівники – високопосадовці І-ІІІ категорій дер-
жавної служби та особи, що обіймають політичні посади. 
Навчання здійснюється за магістерською програмою 
«Управління суспільним розвитком» на засадах Executive 
Programs, що орієнтоване на розвиток сформованих 
лідерських якостей і навичок стратегічного управління; 

Вища школа державного управління, слухачами якої 
є випускники провідних вищих навчальних закладів, які 
отримали диплом з відзнакою, та молоді державні служ-
бовці. Підготовка магістрів здійснюється на засадах New 
Public Management, філософія якого полягає у запро-
вадженні принципів корпоративного управління, поси-
ленні зворотного зв’язку між державою і громадянами. 
Зауважу, що програма MPA, за якою навчаються слухачі 

Вищої школи, була розроблена спільно з Вищою школою 
управління та права (м. Берлін) за сприяння та підтримки 
уряду Федеративної Республіки Німеччини.

Інститут державної служби та місцевого самовряду-
вання, діяльність якого спрямована на підготовку фахів-
ців, керівників та майбутніх міністрів для сфери охорони 
здоров’я, освіти, публічної політики і управління, парла-
ментаризму та парламентської діяльності, регіонального 
управління, місцевого самоврядування, національної без-
пеки, електронного урядування. Інститут готує фахівців 
для роботи у сфері публічного управління, здатних забез-
печити європейський рівень надання адміністративних 
послуг на засадах запровадження у практику діяльності 
принципів «Good Governance» – доброго, «належного» 
врядування.

Більшість спеціальностей та спеціалізацій, що пропо-
нуються для магістерської підготовки в Академії, складені 
за європейськими освітніми стандартами. До прикладу, 
освітньо-професійна програма спеціальності «Державне 
управління» акредитована у Європейській акредитацій-
ній асоціації та є четвертою акредитованою програмою 
з державного управління в Європі. Нині триває робота 
над акредитацією магістерської програми спеціальності 
«Публічне адміністрування».

Лідерство є однією з компетенцій, яка сьогодні «вбу-
довується» в навчальний процес Академії. У навчальних 
програмах відбувається зміщення акцентів від менедж-
менту до лідерства. Колектив науковців і викладачів пра-
цює сьогодні над імплементацією профілю управлінця-
лідера, що передбачає оновлення професійної підготовки 
управлінців-лідерів шляхом включення змістових моду-
лів з лідерства, а саме: Лідерство: сутність та значення; 
Індивідуальне лідерство. Розвиток лідерських якостей; 
Організаційне лідерство. Організаційний розвиток; Стра-
тегічне лідерство; Інноваційне лідерство. Управління змі-
нами та запровадження інновацій; Галузеве лідерство 
(бізнес-лідерство, державне лідерство, політичне лідер-
ство, освітнє лідерство тощо); Глобальне лідерство (з орі-
єнтацією на між секторальну та міжнародну взаємодію).

У навчальний процес вводяться навчальні дисципліни 
«Глобалізація», «Геополітика», «Стратегічне управління», 
«Управління проектами», «Антикризове управління», 
«Управління змінами», які у сучасних умовах розвитку 
держави є базовими для державного управління.

Задля посилення навчально-методичного забезпе-
чення дисциплін в Академії видано підручник «Елітоз-
навство», навчальні посібники «Політичне лідерство» та 
«Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та прак-
тичних навичок менеджера», яким сьогодні немає анало-
гів в Україні.

Є розуміння необхідності введення курсів з лідер-
ства, різноманітних тренінгів, коучингів та навіть запро-
вадження магістерських програм з стратегічного 
лідерства – які успішно функціонують в європейських 
навчальних інституціях.

З метою розвитку лідерських якостей, підвищення 
професійної компетентності, застосування інноваційних 
підходів та ефективної командної роботи в Академії орга-
нізовується навчання у літніх тренінгових школах, зокрема 
Літній школі з лідерства в управлінській діяльності. 

Упродовж останніх років Академія успішно реалізовує 
амбітні проекти з використанням накопиченого європей-
ського досвіду з розвитку лідерства. Наприклад, у рам-
ках проекту Європейського Союзу TEMPUS «Освіта для 
лідерства, інтелектуального та творчого розвитку» про-
водиться робота щодо створення центру досконалості 
з лідерства у сфері державного управління. Партнерами 
в реалізації Проекту є вищі навчальні заклади з різних 
регіонів України та міжнародні навчальні заклади: Кау-
наський університет технологій, Гринвіцький університет, 
Університет Тампере та Естонська бізнес-школа. Окрім 
навчальних закладів, у Проекті приймають участь Мініс-
терство освіти та науки України, Всеукраїнська асоціація 
кадровиків «Форум кадровиків» та «Група Ренмор Кон-
салтінг» (Великобританія). 

У рамках співпраці із Офісом зв’язку НАТО в Україні 
в Академії реалізується Програма України-НАТО з профе-
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сійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки 
і оборони України. Також вже започатковано створення 
регіональної школи державного управління для країн 
Східного партнерства ЄС у рамках проекту Twinning ІІ. 

На виклик часу в Академії започатковано створення 
навчально-наукової лабораторії з питань лідерства в дер-
жавному управлінні та «Школи лідерства на державній 
службі», метою яких повинна стати підготовка і вихо-
вання лідерів в управлінській спільноті, орієнтованих на 
успішну професійну діяльність і соціально активну жит-
тєву позицію. 

Крім того, сьогодні нами розпочата робота щодо:
•  впровадження навчальної програми за напрямом 

«Місцевий економічний розвиток» у рамках реалізації 
спільно із Федерацією канадських муніципалітетів про-
екту «Місцевий економічний розвиток міст України» 
(МЕРМ), 

•  створення німецько-української школи управління 
спільно з Інститутом співпраці з країнами Центральної 
та Східної Європи у галузі державного управління Вищої 
школи економіки та права (м. Берлін).

Поряд з цим цікавим і корисним вбачається досвід 
Бахчешехірського університету (Туреччина), Універси-
тету Об’єднаних Націй (Йорданія), Сибірської академії 
державної служби (Росія) щодо створення і функціону-
вання кафедр ЮНЕСКО з лідерства. Слід зауважити, що 
у вищих навчальних закладах України діють 14 кафедр 
програми ЮНЕСКО/ UNITWIN (UNITWIN – university 
twining and networking), однак кафедри з лідерства немає. 
Безперечно, створення такої кафедри в Академії сприяло 
б удосконаленню навчальних курсів та програм з розви-
тку лідерства для наших слухачів – майбутніх управлін-
ців-лідерів.

Вищезазначене є свідченням того, що побудова і роз-
виток професійної підготовки фахівців з державного 
управління в Академії є відображенням формування та 
імплементації у життєдіяльність суспільства управлін-
ської парадигми – лідерства.

Разом з тим, з метою розвитку лідерства в системі 
державного управління необхідно і надалі спільні зусилля 
вітчизняної управлінської, наукової та освітньої спільноти 
спрямовувати на забезпечення системного та послідов-
ного процесу інноваційних змін у системі професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування з урахуванням процесів трансформації в дер-
жаві, зокрема:

•  удосконалити систему професійного навчання осіб, 
що займають вищі керівні посади в системі державного 
управління, з метою сприяння ефективній діяльності дер-
жавної служби та успішній реалізації реформ з урахуван-
ням кращого світового досвіду;

•  активно використовувати та сприяти у подаль-
шому розвиткові наявного потенціалу залучених до 
системи професійної підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації управлінських кадрів навчальних 
закладів вищої і післядипломної освіти, зокрема, Акаде-
мії як провідного вищого навчального закладу цієї сис-
теми;

•  на базі Академії для керівників державного управ-
ління варто створити Консультативний центр з проблем 
управління командою, що дасть змогу всім бажаючим 
отримати консультацію з питань, що потребують вирі-
шення, оновити базові знання, набути нових умінь та 
навичок тощо;

•  розробляти та удосконалювати програми профе-
сійного навчання з урахуванням вивчення навчальних 
потреб державних службовців та посадових осіб місце-

вого самоврядування шляхом використання сучасних 
досягнень у сфері теоретично-прикладних розробок;

•  поширювати тренінгові форми навчання для розви-
тку управлінських та професійних навичок вищих керів-
них кадрів державного управління.

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищенаведене, 
зробимо такі висновки. Лідерство потрібно розглядати 
як нову управлінську парадигму, сутність якої відповідає 
сучасним реаліям і тенденціям розвитку суспільства. Імп-
лементація засад лідерства у систему державного управ-
ління має здійснюватися шляхом розбудови індустрії роз-
витку лідерського потенціалу управлінців, що відповідно 
потребує модернізації визначальних параметрів діючої 
нині системи професійної підготовки управлінських 
кадрів.

Вітчизняна система професійної підготовки управлін-
ців потребує модернізації своїх базових параметрів на 
засадах лідерства. Визначення цих параметрів має здій-
снюватися через: 

– аналіз специфіки сучасного державного управління 
та тенденцій його розвитку; 

– визначення ключових вимог суспільства до управ-
ління та безпосередньо професіоналізму управлінця; 

– аналіз і врахування провідного зарубіжного досвіду 
професійної підготовки управлінців; 

– розроблення та апробацію інноваційних моделей 
професійного розвитку управлінців.

Перспективами подальших досліджень щодо визна-
чення шляхів удосконалення професійної підготовки та 
навчання кадрів для системи державного управління є 
вивчення міжнародного досвіду з розвитку лідерства та 
розробка механізмів його запровадження у практику дер-
жавного управління України.
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Постановка проблеми та її актуальність. Проблема 
лідерства привертає увагу суспільства й учених від най-
давніших часів. Особливої актуальності вона набуває на 
переломних етапах розвитку країн і цивілізацій, компаній 
чи організацій, коли від обраного лідером напряму роз-
витку, його вміння об’єднати зусилля послідовників дуже 
часто залежить успіх у прагненні досягти визначеної мети. 
Саме таких лідерів потребує сучасна епоха, позначена 
динамічними змінами в усіх сферах суспільного буття. 
Очевидно цим пояснюється підвищений інтерес дослідни-
ків до лідерства, розмаїття їх поглядів на проблему [1; 2] 
та запропонованих методик використання лідерського 
потенціалу в управлінні загалом [3; 4], і, зокрема, управ-
лінні персоналом на державній службі [4; 5].

Для дослідження сучасних проблем лідерства важ-
ливого значення набуває вивчення відповідної практики 
минулого, аналіз праць його видатних діячів і мислите-
лів, пам’яток політичної, правової, управлінської думки, 
в яких узагальнені погляди на лідерство, принципи й 
механізми його функціонування, вимоги до лідерів. Такий 
аналіз має не лише гносеологічне, науково-теоретичне, 
а й суспільно-політичне та практичне значення, акценту-
ючи увагу на об’єктивності феномену лідерства і його ролі 
в організації ефективного державного управління. Саме 
в цьому контексті надзвичайний інтерес скла дають дав-
ньоіндійські пам’ятки «Артхашастра» та «Закони Ману», 
які й стали об’єктом даного дослідження.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Визначні пам’ятки суспільно-політичної, правової й управ-
лінської думки «Артхашастра» та «Закони Ману» мають 
значну дослідницьку літературу. Найчастіше до їх аналізу 
зверталися історики, яких цікавили, насамперед, питання 
соціальної структури давньоіндійського суспільства, його 
політична організація [6; 7; 8; 9; 10; 11]. Досить повно 
проаналізовані й археографічні та джерелознавчі осо-
бливості пам’яток [12; 13; 14; 15]. Аналіз пам’яток став 
обов’язковим в дослідженнях і підручниках з історії дер-
жави й права [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22], історії політичної 
та правової [23; 24; 25], економічної  [26; 27] та управ-
лінської [28] думки. У контексті визначених головною 
тематикою цих та інших досліджень в них розглядалися 
й погляди авторів «Артхашастри» та «Законів Ману» на 
правителя, бажані для нього особистісні риси та методи 
управління, значення царської влади в загальній струк-
турі управління державою та соціальній структурі дав-
ньоіндійського суспільства. Проте, комплексно проблема 
лідерства в державному управлінні Стародавньої Індії за 
«Артхашастрою» та «Законами Ману» не аналізувалася.

Мета статті. Заповнити цю прогалину і ставить за мету 
автор запропонованої статті. Для її досягнення визначені 
наступні дослідницькі завдання: з’ясувати зв’язок погля-
дів авторів «Артхашастри» та «Законів Ману» з соціаль-
ними, політичними та ідеологічними реаліями Індії часу їх 
створення, діалектику категорій «лідерство» і «влада» та 
«управління», головні вимоги творців пам’яток до лідера 
як особистості і методів виконання ним суспільно значи-
мих лідерських функцій.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, на терито-
рії сучасної Індії вже в ІІІ–І тис. до н.е. склався один з най-
давніших центрів цивілізації. До середини ІІ тис. до н.е. тут 
існувала високорозвинута Хараппська цивілізація. Вона 

остаточно занепала під тиском племен аріїв, які на рубежі 
ІІ–І тис. до н.е. встановили контроль над територією усієї 
Індії. Про ідеологію, культуру, суспільні відносини того 
часу розповідають найдавніші писемні пам’ятки – веди, 
які індуїстська релігійна традиція вважає богооткровен-
ними писаннями.

Ведична література іменем бога освячувала поділ 
індійського суспільства на касти: священнослужителів 
(брахманів), воїнів (кшатріїв), землеробів (вайшіїв), слуг 
(шудр). Провідна роль відводилась брахманам. Світську 
владу здійснювали кшатрії. 

Ранньоведичні тексти засвідчують, що спочатку пра-
витель – раджа, цар обирався народом. Відтак, однією 
з головних функцій царя вважалась охорона підда-
них, тобто він мав виступати як авторитетний захисник 
народу. Таким чином, лідерство й влада були практично 
тотожними поняттями. Адже не було іншого шляху до 
влади як через лідерство, засноване на авторитеті й 
довірі членів спільноти. З іншого боку лідерство посилю-
вало владу, легітимізуючи її в очах послідовників-підда-
них обраного ними правителя. Проте поступово практика 
обрання змінюється принципом спадковості, влада пере-
ходить від батька до сина. Особі царя придається боже-
ственна святість [29, с. 37–38].

У середині І тис. до н.е. ведична епоха закінчується 
виникненням на території Індії близько двадцяти тери-
торіальних об’єднань. Серед них поступово виділяється 
держава Магадхі, яка досягла свого розвитку за динас-
тії Маур’їв (ІV–ІІІ ст. до н.е.). Епоха Маур’їв – важливий 
етап становлення в Індії єдиної держави з сильною вла-
дою правителя. З іменем наставника і головного міністра 
одного з них – Чандрагупти (317–293 рр. до н.е.) – розум-
ного й хитрого політика Каутільї, зазвичай, пов’язують 
створення однієї з найбільш відомих пам’яток давньоін-
дійської науки управління – «Артхашастри» [14].

Епоха Маур’їв змінилася періодом політичної роз-
дробленості. Для вихованого в релігійних традиціях індій-
ського суспільства вона асоціювалась з гнівом богів, 
які послали кару людям за їх самовпевненість і забуття 
традиційних вірувань. Відтак, у ІІ–І ст. до н.е. за династій 
Шунгів і Канвів відбувається повернення до ведійських 
традицій і джерел, відроджується брахманізм. При чому 
освячені брахманізмом головні принципи суспільного 
ладу стали ще більш жорсткими [23, с. 117–118].

До цього періоду відноситься один з найбільш відомих 
творів давньоіндійської літератури, збірник етико-право-
вих настанов, яку традиція пов’язувала з мудрецями, – 
«Закони Ману». Це традиційний переклад твору «Манус-
міріті» або «Манавадхармашастра». Міфічний прабатько 
людей Ману шанувався в Індії з давніх давен. Проте самі 
«Закони», в тому вигляді, в якому вони дійшли до нас, 
були укладені, скоріше за все, в ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е. 
[15, с. 10].  

Попри те, що пам’ятки сформувалися за різних сус-
пільно-політичних умов, ідеологічно вони  дуже близькі. 
Насамперед, тим, що обґрунтовували кастовий поділ 
суспільства і збереження створеного божественним 
провидінням порядку, який мав досягатися виконан-
ням кожним визначеного йому обов’язку (своєї дхарми) 
[23, с. 115–116]. «Закон для брахмана, – читаємо в «Арт-
хашастрі», – вивчення, навчання, жертвопринесення для 
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себе й для інших, роздача дарів і їх отримання. Закон для 
кшатріїв – вивчення, жертвопринесення, роздача дарів, 
добування засобів до життя військовою справою й охо-
рона живих істот. Закон для вайшії – вивчення, жертво-
принесення, роздача дарів, землеробство, скотарство й 
торгівля. Закон для шудри – послух і ведення господар-
ства в покорі у двічі народжених, ремесло й скотарство» 
[30, с. 18]. Водночас, незалежно від того, хто до якої касти 
належав, потрібно було дотримуватись загальних вимог: 
утримуватися від насильства, бути правдивим, чистим, 
незаздрісним, незлобливим, уміти прощати й терпіти.

У «Законах Ману» перераховані наступні ознаки 
дхарми: «Постійність, милостивість, смиренність, неви-
крадення, чистота, приборкання почуттів, розсудливість, 
знання Веди, справедливість, негнівливість – утворюють 
дхарму, яка володіє десятьма ознаками» [31, с. 125]. Від-
так, на думку Г. Ільїна, дхармашастра Ману – «це збірник 
таких настанов члену суспільства, виконання яких вва-
жається відповідно до пануючої системи поглядів і релігії 
доброчесністю» [15, с. 11].

Обов’язок доглядати за тим, щоб кожен поводив себе 
відповідно до визначених для касти норм та загальних 
вимог до всіх, покладався на царя. Він мав забезпечити 
стабільність соціальних відносин, стабільність і процві-
тання країни: «Тому нехай цар, – наголошується в «Артха-
шастрі», – не допускає порушення свого закону живими 
істотами, оскільки той, хто дотримується свого закону, 
радіє тут і після смерті» [30, с. 18].

У «Законах Ману» згідно з давньоіндійською тради-
цією, всебічно обґрунтовується божественне походження 
не лише станово-кастового ладу, а й царської влади. 
Власне, царська влада й була створена небесним вла-
дикою для того, щоб забезпечити стабільність і незмін-
ність посланої ним людям соціальної організації: «...Коли 
люди, які не мали царя, розсіялися в усі світи від страху, 
владика створив царя для охорони всього цього світу, 
...діставши вічні частки Індри, Аніли, Ями, Сонця, Агні, 
Варуни, Місяця і владики багатств» [31, с. 127].

Така деталізація процесу божественного створення 
земного царя, очевидно, знадобилась міфічному прабать-
кові людей Ману для того, щоб обґрунтувати необхідність 
його пошанування й підкорення усіх, хто перебував у його 
управлінні. Для людей стародавньої Індії, з їх вірою у силу 
впливу богів, це мало б слугувати досить переконливим 
аргументом на користь безмежної влади царя. Оскільки 
«цар був створений із часточок цих кращих із богів, він 
блиском перевершує всі живі істоти.

Як сонце, він пече очі й серця, і ніхто на землі не може 
навіть дивитися на нього.

За могутністю він – Агні і Вайю, він – Сонце, Сама, 
він – цар дхарми, він – Кувера, він – Варуна, він – великий 
Індра» [31, с. 127].

Створений богами, увібравши найкращі риси, які 
вони символізували, цар мав сприйматися широким зага-
лом також як бог. «Навіть (якщо) цар – дитина, – читаємо 
в «Законах Ману, – до нього не можуть ставитися з пре-
зирством (ті, які думають, що він лише) людина, оскільки 
він – велике божество з тілом людини» [31, с. 127].

Возвеличення царя, який концентрував у своїх руках 
вищу адміністративну, військову, політичну й юридичну 
владу, авторами «Артхашастри» й «Законів Ману» було 
цілком закономірним. Вихідці з кола вищих давньоіндій-
ських каст, вони пов’язували з його особою й статусом 
гарантії збереження соціального статус-кво. Водночас, 
з точки зору сучасних поглядів на лідерство, подібний вид 
комунікації – від «богів» і їх «одкровень», втілених у зако-
нах, до простих смертних – іще не робив царя лідером 
своїх підданих. Проте не будемо забувати, що за часів 
панування релігійної свідомості «богообраність» була, 
принаймні, важливішою передумовою такого визнання. 

З іншого боку, «богообраність» легітимізувала владу 
царя, даючи йому можливість виконувати покладені на 
нього обов’язки. В обох пам’ятках право царя на реалі-
зацію його влади пов’язується з його правами здійсню-
вати покарання. Нерідко влада повністю ототожнюється з 
ними. Так, правильне використання покарання (жезл) Кау-
тілья визначав як «науку про державне управління». Саме 

в ній він вбачав «засіб для володіння тим, чим не володіли, 
для збереження набутого, для збільшення збереженого, 
вона розподіляє серед гідних прирощене добро. З нею 
пов’язані мирські справи, тому той, хто прагне (успіху) 
в мирських справах, нехай завжди буде з піднятим жез-
лом. Адже немає подібного засобу утримання в своїй 
владі живих істот, як жезл, так говорять вчителі.

Немає, – говорить Каутілья, – оскільки цар з грізним 
жезлом викликає страх у істот, а в кого жезл м’який, тим 
нехтують» [30, с. 19].

Гарантом збереження статусу царя, виконання ним 
покладеної на нього місії, влада і невід’ємне від неї право 
здійснювати покарання, які також мають божественне 
походження, виступає і в «Законах Ману»: «Для цього 
Владика з самого початку створив сина – Покарання, 
охоронителя всіх живих істот, (втілення) дхарми, повної 
блиску брахми. Покарання – цар, воно – чоловік, воно – 
вождь... і воно – каратель...

...Покарання править усіма людьми, Покарання ж охо-
роняє, Покарання не стуляє очей, поки всі сплять; мудрі 
оголосили Покарання (втіленням) дхарми» [31, с. 128].

Зрозуміло, що влада й покарання повинні застосову-
ватися, в першу чергу, проти тих, хто не визнає небесних 
повноважень царя, не підкоряється йому і його найближ-
чому оточенню: «...Хто від дурості ненавидить його, без-
перечно, гине, оскільки цар швидко вживає заходів для 
його загибелі. 

...Тому нехай (ніхто) не порушує дхарму, яку цар вста-
новив на користь бажаних для нього (людей), і навіть 
дхарму, небажану для небажаних» [31, с. 128].

Причини такої жорстокості царя й закликів до постій-
ного застосування покарань Ману пояснює недоскона-
лістю природи людей. «Якби цар не накладав невпинно 
Покарання на тих, хто його заслужив, сильніші посма-
жили б слабкіших, як рибу на вертелі, ...ворона стала б 
їсти поминальні приношення і собака лизати жертовну 
їжу, ніхто не мав би власності... і відбулося б переміщення 
вищих і нижчих». Звідси Ману й робить висновок про зна-
чення покарань при виконанні царем своєї місії: «Увесь 
світ підкоряється (лише) шляхом Покарання, оскільки 
важко знайти людину чисту; адже лише від страху Пока-
рання увесь світ служить користі» [31, с. 128].

Оскільки покарання покликані забезпечити стабіль-
ність соціальної системи, цар не повинен боятися нега-
тивних наслідків від їх застосування чи виявляти нерішу-
чість стосовно порушників визначених Законами норм. 
«Не застосований до справи жезл, – наголошує Кауті-
лья, – створює становище як у риб, тобто у зв’язку з від-
сутністю жезла більш сильний поїдає слабкого, а той, хто 
охороняється жезлом, досягає успіхів» [30, с. 19]. В унісон 
з ним говорять і автори «Законів Ману»: «Всі варни зіпсу-
валися би, всі перешкоди (zetu) були б знищені, і відбу-
лося б обурення всього народу від вагання в (накладенні) 
Покарання» [31, с. 129].

В обох пам’ятках неодноразово наголошується, що 
Покарання в руках правителя – це надзвичайно сильна 
зброя, яка вимагає особливої відповідальності від того, 
хто її застосовує. Невміле застосування покарань може 
мати згубні наслідки. Так, на думку Каутільї, повагою 
користуються лише ті володарі, які уміють належним 
чином використовувати владу й покарання. Лише тоді 
вони здатні утримувати підлеглих від негідних вчинків, 
принести людям почуття законності, користь і насолоду. 
Натомість, неправильне застосування влади й покарань, 
незалежно від того, обумовлено воно незнаннями, при-
страстю чи гнівом, викликає лише гнів і обурення. Тому 
«застосування жезла», робить висновок Каутілья, має 
відповідати вимогам дхарм до царя [30, с. 20]. Теж саме 
читаємо і в «Законах Ману»: «Оскільки Покарання воло-
діє великою енергією і з трудом може бути використано 
недосвідченими, то царя, який відхиляється від дхарми, 
воно губить разом з родичами. 

...Потім воно може погубити фортецю, країну, світ – 
рухомий і нерухомий – і навіть мудреців і богів, які живуть 
на небі» [31, с. 129].

Навпаки, якщо цар застосовує покарання, дотримую-
чись принципів справедливості, його піддані ніколи не 
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будуть обурюватися діями лідера. Діяти справедливо, на 
думку Каутільї, – це дотримуватись тих норм і правил, 
які були виписані в «Артхашастрі» для кожної касти й 
виду діяльності. При чому дотримання законів однаково 
важливо, як для досягнення соціальної гармонії кастово-
організованого суспільства тодішньої Індії, так і для зміц-
нення особистої влади царя, оскільки «якщо правитель 
неуважний, то закон поступається беззаконню і прави-
тель гине» [30, с. 209].

Тому закон і справедливість, або ж справедливі дії 
відповідно до закону, повинні бути основою правління. 
«Адже піддані володаря, який править справедливо й 
зазнає великих труднощів, прийдуть йому на допомогу, 
якщо він зазнає нападу. (До володаря ж), який править 
несправедливо й зазнає незначних труднощів, його під-
дані поставляться байдуже. Якщо ж піддані збуджені 
проти свого правителя, то вони можуть призвести його 
до загибелі, навіть якщо він є могутнім» [30, с. 307].

Саме на ґрунті справедливості правителя виростає 
відданість його підлеглих, вважає Каутілья. Віддані ж під-
леглі можуть переносити найтяжчі випробування, зали-
шаючись вірними своєму володарю. «Піддані, виснажені 
й жадібні, можуть бути відданими своєму владиці й праг-
нути до його блага. Вони можуть зробити підбурювання 
безрезультатними, оскільки там, де є відданість (волода-
реві), маються і всі інші чесноти» [30, с. 307].

Цей сюжет знайшов подальший розвиток і в «Зако-
нах Ману». «Де йде чорне, червонооке Покарання, яке 
знищує злочинців, там піддані не обурюються (muhyanti), 
якщо вождь хорошо спостерігає» [31, с. 129]. Ману наго-
лошує: «Накладене належним чином після (належного) 
розгляду, воно радує весь народ» [31, с. 128]. Тому цар 
має завжди дотримуватися справедливості – «поводити 
себе правильно, суворо карати ворогів, бути прямим 
стосовно вірних друзів, переповненим терпіння до брах-
манів». Лише тоді можна сподіватися на довіру й повагу 
з боку підданих:

«Слава царя, який живе таким чином, навіть якщо 
він існує, збираючи колоски, поширюється в світі, як кра-
плина кунжутного масла на воді.

...Тому ж слава царя, який живе протилежно, нестри-
маного, стискається, як краплина коров’ячого масла на 
воді» [31, с. 129].

У зв’язку з цим, читаємо в «Законах Ману», при роз-
гляді судових справ «цареві необхідно бути суворим 
і добрим, оскільки цар суворий і добрий вельми поважа-
ється» [31, с. 138]. Йому, «відкинувши симпатії і антипа-
тії, потрібно чинити, як Яма, придушуючи гнів, приборку-
ючи свої почуття» [31, с. 162]. Він повинен пам’ятати, що 
«несправедливе покарання губить честь і руйнує славу 
серед людей, а в іншому світі позбавляє неба, тому варто 
завжди уникати цього.

...Цар, який карає тих, хто цього не заслуговує, а тих, 
хто цього заслуговує, не карає, приймає на себе велике 
безчестя і йде в пекло» [31, с. 158].

У зв’язку з цим Каутілья застерігає від тих дій, які він 
вважає несправедливими і які породжують ненависть до 
правителів: «Шляхом утисків праведних і надання пере-
ваги неправедним, шляхом влаштування безглуздих 
і незаконних побиттів; шляхом ухиляння від звичного 
й законного способу дій, шляхом потурання незаконному 
й порушеннями закону; шляхом вчинення того, що не 
варто робити, і причинення шкоди корисним починан-
ням, шляхом невіддачі того, що треба дати, й домагання 
того, що не слід брати; шляхом залишення без покарання 
деяких з тих, хто підлягає покаранню, й занадто суворих 
покарань для інших, шляхом затримання тих, кого не 
варто затримувати, і незатримання тих, кого належить 
затримувати, шляхом здійснення непотрібних справ й 
перешкоджання потрібним, шляхом неприйняття захо-
дів охорони проти грабіжників і пограбування (підданих) 
самим правителем; шляхом перешкоджання розумній 
діяльності й спричинення шкоди позитивним якостям 
починань, шляхом утисків видатних особистостей й пре-
зирства до осіб поважних; шляхом ворожого ставлення 
до старих і досвідчених, шляхом несправедливості й 
брехні, шляхом невинагородження за зроблене й неви-

конання того, що варто зробити; шляхом недбалості й 
негідної поведінки володаря; шляхом порушення безпеки 
(підданих) – (всім цим) спричинюється виснаженість, 
жадібність і вороже ставлення цих останніх.

Виснажені піддані стають жадібними й стають воро-
жими (до свого володаря). І будучи ворожими, вони пере-
ходять до ворога або ж убивають свого владику.

Тому не варто викликати причини, які створюють 
виснаження, жадібність і ворожість підданих. Ті ж при-
чини, які могли б виникнути, необхідно негайно усунути» 
[30, с. 308].

Іще одна вимога до царя – його мудрість, або, за 
визначенням Каутільї «істинна поведінка». Каутілья 
вважав, що вона може бути  результатом роботи над 
собою, або ж даватися від природи. Проте виховати необ-
хідні якості мудрого правителя можна лише тоді, коли 
у людини є відповідні здібності. «Адже робота над самим 
собою виховує лише людину, яка підходить для того, але 
не виховує того, хто не підходить. Наука виховує того, 
чий розум спрямований на сутність речей за допомо-
гою бажання слухати, слухання, сприйняття, утримання 
(сприйнятого), пізнання, міркування за й проти, але не 
виховує іншу людину» [30, с. 20].

Зрозуміло, що цар постійно повинен оволодівати 
основами наук, насамперед, науки управління, спілку-
ватися з ученими й досвідченими старцями, залучати 
їх до обговорення й вирішення найскладніших завдань 
державного управління. Від того цар стає мудрим 
і виваженим у своїх діях і вченнях. Тому Каутілья радив: 
«Залучивши свої й ворожі партії, нехай він (цар) думає 
про початок справ. Будь-який початок (справи) виперед-
жається нарадою». На них Каутілья радив запрошувати 
не більше трьох-чотирьох осіб. Причому – лише компе-
тентних у справі. Тому, наголошує Каутілья, цар «нехай 
радиться із старцями й тим, хто досягнув успіхів у знанні.

Ніким не повинен він нехтувати і повинен слухати 
думку кожного. Мудрий має належним чином сприймати 
мову навіть дитини». До обов’язкових питань, які мали 
з’ясовуватися й обговорюватися на нарадах, Каутілья 
відносив «спосіб, в який розпочинаються справи, наяв-
ність достатньої кількості людей і матеріалів, визначення 
часу й місця, протидія невдачам, щасливе завершення 
справи – це п’ять елементів наради» [30, с. 36–37].

Подібні вимоги висуваються до царя і в «Законах 
Ману»: він повинен бути правдивим, мудрим, чинити 
розсудливо, знати «(значення) дхарми, (а також) задо-
волення й багатства», «...Покарання може бути накла-
дено чистим, правдивим, тим хто дотримується того, що 
сказано в шастрах, має хороших помічників і розумним» 
[31, с. 129].

«Цар – за «Законами Ману» – створений (як) охо-
ронець» народу, а тому завжди має виявляти мудрість 
у своїх рішеннях і діях, має шанувати «брахманів..., 
мудрих в управлінні.., літніх, знаючих Веди, чистих». 
У тих, хто знає Веди, він повинен вивчати сконцентровану 
в них мудрість, мистецтво управління, логіку, пізнання, 
у народу – господарство й заняття. Йому потрібно «вдень 
і вночі старанно піклуватися про приборкання почуттів, 
оскільки (лише) той, хто приборкав почуття, може зму-
сити підданих перебувати в покорі» [31, с. 130].

За «Законами Ману», мудрість – шлях до оволодіння 
царем вправності у політиці, без якої просто не уявлявся 
справжній лідер. «Цар, вправний політик», – наголошу-
ється в «Законах». Тому йому «варто ретельно обдуму-
вати майбутнє й сучасне усіх законів, добро й зло усіх 
минулих.

...Той, хто знає добро й зло (своїх дій) в майбут-
ньому, приймає швидкі рішення в сучасному, знає під-
сумок справ у минулому – не перемагається ворогами» 
[31, с. 142].

Підтримка богів, влада і невід’ємні від неї жезл і пока-
рання, мудрість і справедливість – основа для виконання 
правителем його головної місії: служіння народу. Саме 
на цьому наголошується в «Архашастрі»: «Щастя царя 
в щасті підданих, в користі підданих – його користь. 
Користь для царя – не те, що йому приємно, але те, що 
приємно підданим – в цьому користь цареві» [30, с. 46]. 
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Таку ж вимогу до царя висувають і «Закони Ману»: 
«Потрібно ставитися з повною повагою до звичаїв, (які 
існують) в народі, (і) поводитися з людьми, як батько» 
[31, с. 133]. Саме такі царі, на думку творців «Зако-
нів», заслуговують пошану й визнання не лише людей, 
а й богів: «Царі, які присвятили себе турботі про підданих, 
завдяки охороні тих, хто веде образ життя аріїв і викорі-
ненню терніїв, ідуть на третє небо» [131, с. 206]. І навпаки, 
«цар, який не дотримується правил поведінки…, невіру-
ючий..., жадібний, який не охороняє (підданих), губить їх, 
іде в пекло» [18, с. 174].

В обох пам’ятках дається досить повний перелік 
«батьківських» обов’язків правителя, які, по-суті, стосу-
валися функціонування усіх сфер життєдіяльності дер-
жави. Так, за «Архашастрою», «(Цар) повинен провести 
заселення області», «він повинен провести облашту-
вання поселень», «він повинен по кордонах поставити 
фортеці», «він повинен влаштувати рудники, промисли, 
діброви цінних дерев і діброви для слонів, пасовищ, тор-
гівельні подвір’я, водні й сухопутні шляхи сполучення й 
торгівельні міста.

Він повинен побудувати зрошувальну систему...» 
і т. ін. [30, с. 53].

Цар Каутільї справжній батько для своїх підданих. 
Він постійно й наполегливо, самовіддано працює заради 
того, щоб вони жили в добробуті, мирі й благополуччі. 
Як справжній батько – він зразок гуманності й справед-
ливості. «Тим, які перестали звільнятися від податків, він 
повинен як батько, надавати допомогу.

Цар повинен утримувати дітей, старих, хворих, убо-
гих і беззахисних, а також вагітних жінок і дітей при наро-
дженні» [30, с. 53–54].

Він повинен стояти на сторожі закону й пильнувати, 
аби його чиновники не притісняли трудовий люд, не 
займалися надмірними поборами й не гнітили працюю-
чих. Каутілья пише: «Цар повинен звільнити (від податків) 
країну, розорену навалою ворожих військ і лісових пле-
мен, охоплену епідеміями, бідністю, і позбавити від мар-
нотратних ігор.

Він повинен захистити землеробство, яке страждає 
від утисків у вигляді штрафів, обов’язкової праці, подат-
ків, а також стада худоби, (які потерпають) від злодіїв, 
хижаків, отруйних гадів і хвороб.

Він повинен очистити торгівельні шляхи від свавілля 
улюбленців царя, (його) слуг, злодіїв і охоронців кордонів 
і від спустошення стадами худоби.

Таким чином, цар повинен охороняти ліси цінних 
дерев і ліси для слонів, зрошувальні споруди, а також 
рудники, раніше створені, і повинен побудувати нові» 
[30, с. 54–55].

Досить значну конкретним напрямам діяльності царя, 
які мали забезпечувати безпеку добробут і спокій народу, 
приділяють також «Закони Ману». До батьківських 
обов’язків лідера «Закони» відносять організацію адміні-
стративного управління країною, ведення господарства, 
справедливого оподаткування і правосуддя. При вико-
нанні цих обов’язків на першому місці мають бути інтер-
еси народу, оскільки «як від мук тіла гинуть життя людей, 
так від муки країни гинуть життя царів.

...Нехай при управлінні країною завжди виконує це 
правило; адже цар, який має правильно керовану країну, 
вирощує добробут» [31, с. 136].

Особливо Ману застерігає від надмірності при зби-
ранні податків чи залученні підданих до виконання дер-
жавних обов’язків і робіт: «Не варто підрубувати корінь 
свій і інших надмірною жадібністю, оскільки той, хто під-
рубує корінь губить і себе й інших» [31, с. 138].

Спільна вимога до правителя «Артхашастри» 
й «Законів Ману» – це його енергійність, діяльність 
і наполегливість при виконанні своєї місії. На думку Кау-
тільї, цар обов’язково повинен бути діяльною людиною, 
оскільки «коли цар діяльний, то слідом за ним діяльні його 
слуги. Якщо цар бездіяльний, то слідом за ним бездіяльні 
і його слуги, які й знищують його справи, і він долається 
тими, хто ненавидить його. Тому нехай цар виявляє свою 
діяльність» [30, с. 44]. Каутілья переконаний, що лише так 
і повинно бути. «Тому, – наголошується в «Артхашасті», – 

цар завжди напружений в роботі, нехай повеліває робити 
те, що потрібно. Корінь того, що потрібно, – це напруже-
ність в роботі, протилежне – корінь зла.

За відсутності напруженості в роботі безсумнівна 
загибель як того, що вже досягнуто, так і того, що іще 
належить зробити. Напруженістю в роботі досягається її 
результат і повнота матеріальних благ» [30, с. 46].

Така ж вимога червоною ниткою проходить і через 
«Закони Ману». Правитель має бути наполегливим і непо-
хитним у досягненні поставленої мети. Лише за таких 
умов він може досягти успіху: «Як би він не був втомле-
ним (невдачами), потрібно братися за виконання (заду-
маного) знову й знову, оскільки щастя сприяє людині, яка 
робить (спроби) виконання (задуманого)» [31, с. 211].

У розділі «Про основи держави», до яких в «Артха-
шастрі» відносяться володар, міністр, сільська місце-
вість, укріплені міста, казна, війська й союзники, Кауті-
лья доповнює перелік рис і особистісних характеристик 
ідеального правителя. «При цьому, – читаємо в «Артха-
шастрі», – ідеал володаря є наступним: він повинен бути 
високого роду, із щасливою долею, володіти розумом 
і позитивними якостями, звертати увагу на (раду) старих 
і досвідчених людей, справедливим, праведним, вірним 
своєму слову, вдячним, щедрим, вищою мірою енергій-
ним, не мати звички баритися, володарем своїх васа-
лів, з сильною волею, не мати в своєму оточенні людей 
негідних й з готовністю сприймати настанови. Ось якості, 
якими він притягує до себе людей.

(Він повинен володіти) допитливістю, здібністю навча-
тися, сприймати, утримувати в пам’яті, пізнавати, роз-
мірковувати з приводу пізнаного, відхиляти негідне й 
проникати в істину. Ось якості розуму (які мають бути 
притаманними йому).

(Він повинен володіти) хоробрістю, наполегливістю, 
швидкістю й спритністю. Це сутність якостей, які характе-
ризують його діяльність.

Він повинен бути красномовним, винахідливим, воло-
діти пам’яттю, сміливістю й фізичною силою, бути зраз-
ком високих думок, легко приборкуватись, вмілим, діяти 
військовою силою у випадку утисків (з боку ворогів), оче-
видним чином платити за добро й зло, сором’язливим, 
вживати заходи проти бід чи для охорони підданих, дале-
коглядним, звертати головну увагу на правильне застосу-
вання людей в належний час і в потрібному місці, вправ-
ним при виборі миру, війни, послаблень, рішучих заходів, 
вірності договорам чи використанню слабких місць воро-
гів, стриманим, веселим, посміхатися, мати прямий і не 
похмурий погляд, вільним від пристрастей, гніву, жадіб-
ності, зверхності, неуважності, запальності й схильності 
до наклепів. Він повинен говорити приємне, при розмові 
посміхатися й разом з тим тримати себе гідно й діяти 
згідно з настановами досвідчених людей. Ось позитивні 
якості володаря як особистості» [30, с. 284–285].

Створені за умов політичної роздробленості Індії 
і постійних міжусобиць між державними утвореннями, які 
виникли на її території, «Закони Ману» головний акцент 
роблять на сміливості, хоробрості царя, його здатності до 
самопожертви. У разі необхідності, цар повинен демон-
струвати сміливість, хоробрість, здатність до самопо-
жертви: «Цар, який охороняє народ, викликаний (на бій 
ворогом) рівним, більш сильним чи більш слабким, вико-
нуючи дхарму кшатрія, нехай не ухиляється від битви.

...Хоробрість в битвах, захист народу, пошанування 
брахманів – кращий засіб для царів досягнути блажен-
ства» [31, с. 134].

У відкритому бою цар має бути зразком не лише смі-
ливості й героїзму, а й благородності: не користуватися 
підступною зброєю, не вбивати лежачого, сплячого, без-
збройного, без доспіхів, пораненого, того, хто відступає 
і т.ін. Водночас, він повинен володіти здібностями військо-
вого стратега й тактика, «завжди бути готовим до війни, 
завжди демонструвати силу, приховувати таємниці, 
вистежувати слабкості ворога» [31, с. 135].

До вад, яких повинен уникати справжній лідер своїх 
підданих, «Закони» відносять полювання, гру в кості, 
денний сон, лихослів’я, захоплення жінками, пияцтво, 
співи, танці, музику й безцільні подорожі – породжені 



 Р
оз

ді
л 

2.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 д

ер
ж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я

34

бажанням; виказування, насилля, підступність, заздрість, 
гнівливість, порушення прав власності й образу словом 
і палицею – породжені гнівом. Обидві групи вад «Закони» 
трактують як породжені жадібністю. «Царя, – застері-
гають «Закони», – схильного до пороків, породжених 
бажанням, покидають багатство... і дарма..., але (схиль-
ного) до пороків, породжених гнівом, – навіть духи» 
[31, с. 130–131]. 

Така виключна увага Каутільї до якостей особис-
тості правителя не випадкова. Адже вони, на думку Кау-
тільї, не лише необхідна умова зміцнення влади царя, 
а й ефективного функціонування усіх інших основних 
елементів держави: «Якщо основи є недосконалими, то 
володар, який володіє особистими якостями, повинен 
їх удосконалити. Той же, який позбавлений позитивних 
якостей, губить основи держави, хоча б вони були в стані 
зростання й благополучності.

Тому цар, який не має позитивних якостей і в якого 
неміцні основи, гине від своїх підданих, або попадає під 
владу ворогів, хоча б він і володів землею в чотирьох її 
межах.

Але той, хто володіє особистими якостями, хоча б 
він володів і незначною землею, володіючи доскона-
лими основами держави і знаючи методи управління, 
отримає владу над усією землею й не зазнає збитків» 
[30, с. 286–287].  

Таким чином, образ ідеального царя в «Артхашастрі» 
та «Законах Ману» відповідає головним визначенням 
лідера. Наділений цілою низкою позитивних якостей, 
він будує свою діяльність відповідно до принципів, які 
роблять його підлеглих відданими справі й особі царя, 
тобто його справжніми послідовниками. «Що ж стосує-
ться володаря, – наголошується в «Артхашастрі», –  
який дотримується неправильних методів, то такий, 
маючи неправильні, упереджені погляди й даючи таким 
поглядам розвиток, губить державу й самого себе» 
[30, с. 369].

Водночас, в обох документах володареві відводиться 
роль вищого управлінця, який безпосередньо інкорпоро-
ваний в його систему: «Володар, – наголошується в «Арт-
хашастрі», – сам стимулює до дій (керує діями) радників, 
домашніх жерців й іншого служилого люду (чиновників), 
спрямовує діяльність наглядачів за окремими галузями 
управління й вживає заходів до відвернення ускладнень, 
яких можуть зазнати державні фактори, будь то люди 
чи цінності, а також сприяє добробуту цих останніх» 
[30, с. 364].

Призначення на найважливіші посади в системі орга-
нів управління країною та контроль за їх діяльністю – один 
з важливіших обов’язків царя, який дбає про добробут 
підданих, і за «Законами Ману». Адже «навіть справа, 
яка легко виконується, з трудом виконується одним; тим 
більше (складно управляти), особливо без помічників, 
досить квітучим царством» [31, с. 131]. У зв’язку з цим, 
«скільки людей потрібно для належного виконання справ, 
стільки здібних, передбачливих і невтомних і потрібно 
призначати» [31, с. 132].

Особливо ґрунтовно це питання розглядається 
в «Артха шастрі». Так, міністрами Каутілья радив при-
значати «людей благородного походження, які володі-
ють розумом, чесністю, мужністю, відданістю». Саме такі 
достоїнства мають бути критерієм призначення, оскільки 
на глибоке переконання автора «Артхашастри», при-
датність людини створюється із придатності її до справи 
взагалі і її спеціальної придатності. Каутілья дає досить 
вичерпний список якостей, якими мав володіти претен-
дент на посаду міністра: «Місцевий житель, розвинутий, 
який легко піддається керівництву, вправний в ремеслах, 
прозірливий, розумний, з хорошою пам’яттю, спритний, 
красномовний, самовпевнений, вправний у відповідях, 
наділений підприємливістю й хоробрістю, витривалий, 
чесний, по-дружньому налаштований, сильний, здоро-
вий, стійкий, не впертий і не легковажний, з приємними 
манерами, не скандаліст» [30, с. 24].

Освячуючи недоторканність і незмінність станово-
кастового ладу, «Закони Ману», водночас, не лише при-
пускають можливість, а й вимагають від лідера призна-

чати на посади з числа кшатріїв, але виключно на підставі 
особистих здібностей і талантів, які б гарантували вико-
нання покладених на них обов’язків: «Адже в тій чи іншій 
справі є кращим той чи інший член; яка справа успішно 
виконується, для тієї він вважається кращим» [31, с. 211]. 
Проте головною вимогою до царських чиновників, як і до 
царя, «Закони Ману» проголошують служіння інтересам 
народу. Творцеві «Законів» імпонує «цар, який дотриму-
ється царських дхарм, який використовує усіх слуг (в слу-
жінні) на благо народу» [31, с. 213]. Тих, хто порушує цей 
принцип, цар повинен усувати від виконання управлін-
ських функцій: «Адже слуги царя, призначені для охорони 
(народу), бувають у більшій частині порочними, прагнуть 
до захоплення чужої власності; від них потрібно захищати 
цей народ» [31, с. 137].

Перед призначенням міністрів, на думку Каутільї, цар 
особисто й через довірених людей мав з’ясувати наскільки 
кандидатури претендентів відповідають вимогам до 
вищих посадовців: «…їх мистецтво в ремеслі й гостроту 
в науковому знанні – від людей однієї з ним спеціальності; 
нехай з’ясує розум, пам’ять і спритність – як приступає 
до роботи; красномовність, самовпевненість, мистецтво 
в відповідях – у розмові; у біді нехай з’ясує підприємли-
вість, хоробрість, витривалість; із спілкування – чесність, 
доброту, стійкість у відданості; від співмешканців нехай 
з’ясує доброзичливість, силу, здоров’я, стійкість, відсут-
ність впертості й легковажності; особисто – привітність 
і нездатність викликати сварки» [30, с. 24–25].

Але й після призначення цар мав тримати їх під 
своїм пильним контролем. Для цього Каутілья радить 
широко використовувати шпигунів, таємних агентів, які б 
хитрістю й різного роду провокаціями постійно б переві-
ряли міністрів на вірність цареві: «Винагороджені царем 
матеріальними дарами й почестями, нехай (шпигуни) 
з’ясовують чистоту царських слуг» [30, с. 29].

У такий же спосіб систему тотального контролю Кау-
тілья радив запровадити й стосовно міських та сільських 
жителів загалом. Шпигуни, стверджував він, «повинні 
знати все, що говорять (в натовпі)». Ця ж вимога, як 
обов’язкова для царя, виписана і в «Законах Ману»:

«...Подібно до того, як проникаючи в усі живі істоти, 
рухається (вітер), син Марутів, так все повинно бути про-
низано (царем) за допомогою шпигунів, оскільки це спо-
сіб дій сина Марутів» [31, с. 212].

Отримана за допомогою шпигунів інформація мала 
використовуватися царем для прийняття адекватних 
рішень: «Задоволених нехай (цар) пошановує матеріаль-
ними дарами й знаками уваги. Незадоволених нехай під-
коряє привітливістю, дарами, сварками й покараннями» 
[30, с. 33].

Іще одна вимога Каутільї до царя – його потаємність. 
«Тому, – пише він, – нехай інші не знають нічого про те, 
що він планує зробити, а виконавці нехай знають про 
справу лише тоді, коли вона розпочата або коли вона 
завершена... Нехай інші не знають його таємниці, але 
нехай сам він бачить слабкі місця інших. Подібно до того, 
як черепаха приховує свої члени, так нехай цар приховує 
все, що в нього відкрито» [30, с. 35, 37]. 

Все це малює царя далеко не фарбами патріархаль-
ної ідилії. Він подібний богу й батько підданим лише до 
того часу, доки не виникає загрози його особистій владі. 
Далі – він хитрий, підступний, жорстокий, підозрілий, 
готовий на будь-які провокації й крайнощі, зовсім несу-
місні з проголошеними високими принципами й особис-
тими якостями ідеального правителя. Каутілья, по-суті, 
обґрунтовує положення «про непідвладність політики 
моральним міркуванням. Він став одним з найбільш відо-
мих пропагандистів цієї тези, що й принесло йому славу 
індійського Макіавеллі» [23, с. 117]. 

У «Законах Ману», які зазнали більшого впливу брах-
манізму, підступно-маніпулятивні технології боротьби за 
збереження влади царя не розписані так детально, як 
в «Артхашастрі». Проте весь їх зміст пронизаний ідеєю 
«богообраності», а відтак, недоторканості особистості 
царя. 

Висновки. Таким чином «Артхашастра» й «Закони 
Ману», відійшовши від традицій ведичних часів, коли 



 Р
оз

ді
л 

2.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 д

ер
ж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я

35

лідерство асоціювалось, насамперед, з авторитетом, 
міцно пов’язали його з станово-кастовою системою 
й владою. При цьому влада, право на яку визнавалось 
лише за представниками вищих варн (каст) індійського 
суспільства, й освячена давньоіндійською релігією 
набула, на перший погляд, самодостатньої цінності. Носій 
влади – цар, володар – отримав необмежені повнова-
ження і право діяти будь-якими методами задля збере-
ження свого статусу. Він був безпосередньо інкорпоро-
ваний в структуру управління державою і тримав у своїх 
руках усі її важелі. Врешті-решт, його почали наділяти 
рисами богів і обожнювати. 

Водночас, обидві пам’ятки засвідчують неперебор-
ність і невмирущість феномену лідерства. Так, автори 
«Архашастри» й «Законів Ману» не бачать лідерства 
за межами вищої державної влади, власне, відповідно 
реаліям станово-кастового суспільства стародавньої 
Індії. І все ж, їх ідеальний правитель – це лідер, наді-
лений рисами, які б дозволяли йому користуватися 
необмеженою владою в інтересах усього кастово 
організованого суспільства, підтримуючи  його істо-
рично обумовлену своєрідну гармонію й дотримуючись 
принципів справедливості. Саме вони, в поєднанні 
з постійною й самовідданою батьківською турботою 
про підданих, – головна умова їх відданості, якою вина-
городжуються лише справжні лідери, а не просто наді-
лені жезлом правителі. 

Творці пам’яток визнають, що навіть дана богами 
необмежена влада володарів – політична, судова, адмі-
ністративна – має потребу в легітимізації через відно-
сини лідерства. Більше того, вони чітко визначають його 
тип – лідерство-служіння. Лише батьківська турбота про 
підданих володаря і держави в цілому наповнює їх владу 
реальним сенсом і змістом.

Цей висновок видається край актуальним для визна-
чення шляхів реформування системи державного управ-
ління в сучасній Україні. 
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Nestulia Oleksiy
LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION OF ANCIENT INDIA  

(«ARTHASHASTRA», «LAWS OF MANU»)

An article analyzes the views of «Arthashastra» and the «Laws of Manu» authors’ on leadership, their connection to social, 
political and ideological realities of the Ancient India, main requirements to the leader as a personality, methods, it performs 
the social-significant leadership functions with, it defines the dialectic of such categories as «leadership», «power», «authority», 
«governance» and «management».

Keywords: leadership, power, authority, administration, management, state, punishment, penalty, justice, honesty, integrity, 
wisdom, insistence, service, serving.
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Постановка проблеми та її актуальність. Розвиток 
України як демократичної європейської держави пере-
дусім залежить від рівня професійної компетентності 
керівних кадрів органів державної влади, їх здатності 
розробляти та забезпечувати реалізацію державної полі-
тики в умовах глобалізаційних процесів, поглиблювати 
засади демократичного врядування, запроваджувати 
інституційні зміни, забезпечувати ефективність функціо-
нування підпорядкованих їм структур та високий рівень 
мотивації персоналу як на досягнення цілей організації, 
так і на неперервний професійний і особистісний роз-
виток. Тому Стратегія державної кадрової політики на 
2012–2020 роки [1] спрямовується не тільки на забезпе-
чення фахівцями високого рівня всіх галузей суспільного 
виробництва, підвищення ефективності функціонування 
систем кадрового забезпечення та професійного розви-
тку керівних кадрів, а й на задоволення їх очікувань щодо 
самореалізації та вирішення проблем розвитку люд-
ського потенціалу на державній службі. Для досягнення 
цих цілей необхідно вивести систему державного управ-
ління на якісно новий рівень, що відповідає потребам 
і викликам сучасних суспільних трансформацій в Україні 
та європейським стандартам.

Зарубіжний досвід свідчить, що потужним інстру-
ментом вдосконалення управлінської спроможності та 
забезпечення результативної діяльності органів влади 
є лідерство. Формування та розвиток лідерських якос-
тей керівників різних організаційних рівнів є складовою 
професійної компетентності, а тому розглядаються як 
важливий компонент їхньої фахової підготовки у вищих 
навчальних закладах європейських країн.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Феномен лідерства та особливості розвитку лідерських 
якостей кадрів сфери державного управління досліджу-
вались такими вітчизняними вченими, як Гончарук Н. [2], 
Гошовська В. [3], Калашнікова С. [4], Ковбасюк Ю. [5], 
Ліпенцев А. [6], Нижник Н. [7], Олуйко В. [8], Пашко Л. [9], 
Серьогін С. [10] та іншими. Науковці розглядають лідер-
ство як один із ключових факторів досягнення організа-
ційної ефективності, проте, дотримуються різних підходів 
до визначення компетенцій лідера та формування моделі 
розвитку лідерських якостей керівних кадрів держав-
ного сектору з урахуванням сутності інституту державної 
служби, особливостей нормативно-правового, публіч-
ного та комунікативного характеру професійної діяль-
ності керівників органів державної влади порівняно із 
керівниками приватного сектору.

Мета статті. Обґрунтування підходів до формування 
та реалізації навчальних програм, спрямованих на роз-
виток лідерських якостей керівних кадрів сфери держав-
ного управління, закладами системи підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх 
років проблеми забезпечення розвитку людського потен-
ціалу на державній службі та лідерства у державному 
управлінні неодноразово обговорювались на науково-

практичних конференціях, семінарах та нарадах, органі-
зованих Національним агентством України з питань дер-
жавної служби та Національною академією державного 
управління при Президентові України (далі – Національна 
академія). Це сприяло активному впровадженню в усіх 
регіонах України програм з лідерства для державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
які успішно реалізовуються з використанням інновацій-
них технологій навчання. 

Залежно від мети і структури навчальних програм, 
професійні тренери знайомлять слухачів з основними 
концепціями та стилями лідерства, допомагають їм роз-
винути певний набір лідерських якостей. При цьому таке 
навчання у системі підвищення кваліфікації, як правило, 
включає етапи:

1) вхідне анкетування слухачів з метою визначення 
їх лідерських якостей (або вивчення навчальних потреб 
шляхом опитування);

2) корегування змісту навчальної програми з ураху-
ванням результатів вхідного анкетування (опитування) 
слухачів;

3) реалізація навчальної програми шляхом прове-
дення інтерактивних занять та організації самостійної 
роботи слухачів;

4) підсумкове анкетування та опитування слухачів 
з метою визначення результатів реалізації програми.

Оскільки мета реалізації програм з лідерства не обмеж-
ується розвитком певних знань і умінь, а також включає 
формування навичок застосування лідерських якостей у 
процесі професійної діяльності, заключним етапом їх реа-
лізації повинен бути не тільки контроль для оцінювання 
якості реалізації програми та звітування, а контрольно-
корегуючий етап, який передбачає також оцінювання роз-
витку компетентності фахівців та їх мотивацію до подаль-
шого професійного зростання й особистісного розвитку, 
що повинно бути неперервним процесом. 

Такий підхід до оцінювання реалізовано Національною 
академією у процесі добору керівників-лідерів до Прези-
дентського кадрового резерву «Нова еліта нації» та подаль-
шого професійного розвитку осіб, зарахованих до його 
складу, за комплексною програмою, розробленою провід-
ними вітчизняними науковцями та експертами з викорис-
танням досвіду роботи Національної академії у спільних 
міжнародних проектах з Інститутом міжнародних освітніх 
проектів (IPE) Цюріхського педагогічного університету, 
Німецьким товариством міжнародної співпраці (GІZ), Націо-
нальною школою управління Франції (ENA), Національною 
школою публічного адміністрування Польщі (KSAP) та ін.

Методика оцінювання претендентів, що використову-
валась у процесі конкурсного добору до Президентського 
кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012–2013 роках, 
забезпечувала визначення не тільки рівня їх професійної 
компетентності (професійних знань і вмінь, професійних 
якостей, досвіду управлінської роботи), а також лідер-
ських, морально-психологічних і ділових якостей. З цією 
метою оцінювання здійснювалось спеціально створеними 
в усіх регіонах України незалежними центрами шляхом:
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• інтерв’ю (оцінювались: інноваційність проекту пре-
тендента щодо розвитку однієї із пріоритетних сфер дер-
жавного управління; вміння презентувати себе; розуміння 
концепції лідерства та етичних стандартів; цілі власної 
кар’єри, рівень мотивації та інші особисті якості й досяг-
нення);

•  тестування на предмет володіння загальними та 
спеціальними знаннями, необхідними вміннями та на -
вичками;

•  анкетування з визначення морально-психологічних 
і ділових якостей.

Психолого-педагогічне анкетування розкривало моти-
ваційну, етичну, соціальну й поведінкову складові про-
фесійної компетентності претендентів на відміну від їх 
когнітивної й операційно-технологічної складових, які роз-
кривались під час комп’ютерного тестування знань і умінь 
у галузі державного управління та менеджменту [11]. 

Анкетування учасників конкурсу здійснювалось за 
психодіагностичними методиками, визнаними у зарубіж-
ній та вітчизняній психології і педагогіці, які є стандарти-
зованими і валідними – це: 

•  багатофакторна особистісна методика Кеттелла Р., 
основи якої розроблені ще у 1949 році, а на сьогоднішній 
день є поглибленими та активно застосовуються у роботі 
з різними категоріями опитуваних у різних країнах світу – 
для визначення всіх особистісних, ділових, окремих креа-
тивних та пізнавальних якостей і здібностей; 

•  методика «Управлінська ситуація і спрямованість 
керівника» – для визначення організаторських здібностей;

•  методика дослідження комунікативних та організа-
торських схильностей;

•  методика Коржової О. «Суб’єкт-об’єктні орієнтації 
особистості в життєвих ситуаціях» – для діагностики осо-
бливостей поведінки опитуваних в ситуаціях змін оточую-
чого середовища. 

Відбір даних методик відповідав вимогам до претен-
дентів щодо:

•  компетентності у процесах управління, у тому числі, 
в умовах змін і реформування об’єкта управління; 

•  здатності ініціювати такі зміни в об’єкті управління; 

• володіння такими особистісними, діловими й управ-
лінськими якостями, які б забезпечили їх функціонування як 
суб’єктів реформ у різних сферах державного управління. 

Оцінювання за результатами анкетування включало 
3 блоки:

Блок 1. Особистісні характеристики: співробітництво, 
лідерство, емоційна стабільність (стресостійкість, емо-
ційне лідерство), самостійність, незалежність, тактична 
майстерність, незалежність позиції, цілеспрямованість, 
сила волі; 

Блок 2. Ділові характеристики: відповідальність, 
ділова спрямованість, моральність;

Блок 3. Управлінські характеристики: організаторські, 
креативні, пізнавальні [12]. 

Таким чином, у процесі оцінювання використовува-
лись три групи методів: якісні, кількісні та комбіновані, 
що забезпечили комплексну оцінку професійних та осо-
бистісних якостей претендентів. Тому цілями участі в кон-
курсному доборі до Президентського кадрового резерву 
«Нова еліта нації» для претендентів, крім мотивації щодо 
подальшого кар’єрного зростання у його складі, були:

•  мотивація для роботи над власним рівнем компе-
тентності шляхом визначення наявного рівня та його від-
мінності від еталону (у кількісному виразі);

•  визначення індивідуальних особливостей (скла-
дання індивідуального портрету) з визначенням як його 
переваг, так і недоліків; 

•  визначення напрямів роботи над собою та шляхів 
досягнення власних цілей.

Результати психолого-педагогічного анкетування та 
інтерв’ю осіб, зарахованих до Президентського кадро-
вого резерву «Нова еліта нації», використано у процесі 
розробки навчальних програм з питань лідерства (табл. 
1). При формуванні їх структури враховано досвід укра-
їнсько-канадського проекту «Реформа управління персо-
налом на державній службі», напрацювання Національ-
ної академії у проектах Твіннінг «Підтримка розвитку та 
удосконалення системи підготовки державних службов-
ців в Україні», Темпус «Освіта для лідерства, інтелекту-
ального потенціалу та заохочення таланту» та інших.

Таблиця 1

Навчальні програми розвитку лідерських якостей керівних кадрів сфери державного управління

Назва програми Мета програми Термін реалізації  
програми

1. Програма тематичного корот-
кострокового семінару «Роз-
виток сучасної політичної та 
адміністративної еліти на заса-
дах компетентнісного підходу»

Розвиток ключових функціональних та ціннісних складових професій-
ної компетентності керівних кадрів сфери державного управління як 
представників політичної й адміністративно-управлінської еліти. 9 акад. год.

2. Програма тренінгової школи 
«Лідерство в управлінській 
діяльності»

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками, які складають основу 
професійної компетентності керівників-лідерів та забезпечують здат-
ність до стратегічного управління та впровадження змін, прийняття 
ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інно-
ваційних підходів у керівній діяльності, налагодження та здійснення 
ефективної комунікативної взаємодії та командної роботи, самоме-
неджменту, розвитку особистісного лідерського потенціалу.

54 акад. год.

3. Програма самостійної роботи 
з питань лідерства

Самостійне опрацювання теоретичного і практичного матеріалу з елі-
тознавства і лідерства та формування «Дорожньої карти» розвитку 
особистісного лідерського потенціалу (з консультаційним супроводом 
експерта) з метою подальшої її реалізації.

36 акад. год.

4. Програма дистанційного курсу 
«Політичне лідерство»

Розвиток знань, вмінь і навичок політичного лідера як суб’єкта влад-
них повноважень з метою забезпечення ефективної реалізації ним 
політичної та управлінської діяльності у сфері державного управління.

36 акад. год.

5. Програма коучингу як техно-
логії підвищення професійної 
компетентності керівника

Розвиток знань, умінь та навичок, які забезпечують здатність вико-
ристовувати коучинг для вдосконалення особистісних якостей, а 
також перехід на якісно новий рівень управління та впровадження 
інновацій з метою підвищення ефективності особистої професійної 
діяльності і роботи підлеглих.

27 акад. год.
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Реалізація кожної програми передбачає застосування 
інноваційних технологій навчання та супроводжується 
моніторингом професійного і особистісного розвитку 
[13], за проміжними результатами якого експерти вносять 
зміни до їх структури, розробляють навчально-методичні 
матеріали та надають слухачам необхідні консультації. 
Такий підхід сприяє налаштуванню навчального процесу 
на персональні навчальні потреби, організації результа-
тивної індивідуальної роботи зі слухачами, їх мотивації 
щодо неперервного самовдосконалення та реалізації 
дорожніх карт особистісного саморозвитку.

Досвід реалізації Національною академією зазначе-
них навчальних програм було обговорено з керівниками 
обласних центрів перепідготовки та підвищення квалі-
фікації і європейськими експертами під час проведення 
літньої школи «Інноваційний розвиток системи підви-
щення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування» 18–22 серпня 2014 року. 
Результати підсумкового анкетування учасників літ-
ньої школи свідчать про їх готовність впровадити такий 
досвід у навчально-методичній роботі (81,1%), організації 
навчального процесу (74,7%), науковій та дослідницько-
експериментальній діяльності (44,7%). 

Впровадженню системних підходів до розвитку лідер-
ських якостей керівних кадрів органів державної влади 
на центральному і регіональному рівнях сприятиме реа-
лізація заходів, обговорених 20 серпня 2014 року під час 
засідання експертної групи Координаційної ради Націо-
нальної академії з надання методичної допомоги регіо-
нальним та галузевим закладам підвищення кваліфікації 
і перепідготовки кадрів, зокрема:

•  розвиток дистанційного навчання у системі під-
вищення кваліфікації за сегментною моделлю, що 
передбачає його поєднання із традиційною формою 
навчання;

•  прискорення впровадження сучасних інформа-
ційно-комунікативних технологій навчання, які в умовах 
світових глобалізаційних процесів, розвитку інформацій-
ного суспільства є потужним інструментом одержання 
нових знань та забезпечують перехід до так званих 
«відкритих» систем навчання (зокрема, із використан-
ням ресурсу, який довів свою ефективність у провідних 
навчальних закладах світу, – Microsoft Office 365 [14]);

•  запровадження нових підходів до самоосвіти дер-
жавних службовців з метою забезпечення неперервності 
їх професійного та особистісного розвитку;

•  створення загальнодержавної мережі оцінювання 
державних службовців та розвитку персоналу державної 
служби; 

•  наділення функціями планування та моніторингу 
професійного розвитку персоналу кадрові служби орга-
нів державної влади (які сьогодні займаються переважно 
обліком кадрів) та активізація їх співпраці з закладами 
системи підвищення кваліфікації;

•  нормативне урегулювання питань взаємозв’язку 
між підвищенням кваліфікації та кар’єрним зростанням 
державних службовців з метою їх мотивації до професій-
ного та особистісного розвитку.

Висновки. Використання в закладах системи під-
вищення кваліфікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, запропонованих у 
статті підходів до розвитку лідерських якостей керівних 
кадрів шляхом запровадження особистісно-орієнтова-
ного навчання на засадах компетентнісного підходу та 
широкого застосування інноваційних освітніх технологій, 
забезпечить ефективність реалізації програм підвищення 
кваліфікації з питань адміністративного і політичного 
лідерства за заочно-дистанційною формою навчання. 

Очевидно, що реалізація запропонованих заходів 
сприятиме динамічному розвитку системи підвищення 
кваліфікації державних службовців і посадових осіб міс-
цевого самоврядування при умові запровадження ефек-
тивних підходів до державного кадрового менеджменту 
щодо планування та моніторингу професійного і осо-
бистісного розвитку, нормативного урегулювання його 
взаємозв’язку з кар’єрним зростанням, активізації спів-
праці закладів системи підвищення кваліфікації з кадро-
вими службами органів державної влади й органів місце-
вого самоврядування.
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Orliv Mariana 
LEADERSHIP QUALITIES DEVELOPMENT OF SENIOR EXECUTIVES  

IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION 

This article explores the features of assessment and leadership qualities development of senior executives in the field of 
public administration by the institutions of the in-service training system within the framework of realization of the Strategy for the 
state personnel policy for 2012-2020. Approaches to training organization and implementation of training programs for in-service 



 Р
оз

ді
л 

2.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 д

ер
ж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я

39

Актуальність теми, постановка проблеми. Ста-
новлення України, як демократичної та правової дер-
жави, підвищує вимоги щодо професійної підготовки 
кадрів управління. Основними напрямами державної 
кадрової політики України в контексті майбутньої адмі-
ністративної реформи є становлення розвинутого інсти-
туту професійної та ефективної державної служби, 
представники якої готові до роботи на вищих управлін-
ських посадах в органах державної влади. Реалізація 
кадрової політики відбувається в конкретних умовах, які 
й визначають особливості, зміст та труднощі роботи з 
персоналом. Не враховувати і не приймати їх до уваги 
не можна, оскільки, маючи свої джерела та причини 
виникнення, вони можуть звести нанівець усі зусилля 
за рішенням поставленого завдання. Необхідність змін 
кадрової політики в системі державної служби обумов-
лена декількома причинами:

•  зміною взаємовідносин органів державної влади 
з громадськістю, міжнародними партнерами та працівни-
ками.

•  цільовою спрямованістю роботи з державними 
службовцями, яка має відповідати сучасній концепції та 
стратегії кадрової політики й методам управління персо-
налом.

У той час, коли держава повинна відігравати вирі-
шальну роль у становленні громадянського суспільства, 
існує серйозна небезпека повернення державного управ-
ління до старих методів роботи апарату державного 
управління, бо значній частині апарату традиційно при-
таманне бюрократичне мислення, бажання нав’язувати 
суспільству певні моделі поведінки шляхом необґрунто-
ваної регламентації економічного та суспільно-політич-
ного життя. До цього слід додати закритість апарату при 
вирішенні багатьох питань суспільного життя і формаль-
ний підхід до самого змісту роботи, що виконується. Крім 
цього, багато державних службовців не володіють сучас-
ними знаннями з управління, соціальної психології, кон-
фліктології, теорії та практики менеджменту, економіки 
й права, без чого сьогодні неможлива успішна управлін-
ська практика. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Функціо-
нування сучасної організації, зокрема державних органів 
влади, базується на поєднанні людських, матеріальних, 
фінансових та інформаційних ресурсів. Важливими з них 
є людські ресурси – можливості, здібності, професійні 
знання, уміння, навички, досвід, якими володіють люди. 
Чим більше люди включені в професійну і практичну 
діяльність, тим більше у них накопичується життєвого та 
професійного досвіду, тим менше часу вони потребують 
для якісного вирішення професійних задач, тим більшу 
цінність вони представляють для організації.

Праці відомих українських науковців В. Бакуменка, 
В. Геєця, М. Згуровського, В. Золотарьова, В. Кременя, 
А. Колота та інших свідчать про необхідність підвищення 

професійного рівня підготовки  кадрів для державної 
служби в процесі формування нового покоління управлін-
ців і подальшого розвитку кадрових зрушень в органах 
державної влади.

Мета статті. Обґрунтування необхідності урахування 
сучасних громадських викликів щодо реалізації кадро-
вої політики в системі державної служби та професійно-
посадовому розвитку державних службовців.

Викладення основного матеріалу. Соціологічні 
дослідження, що проводились в органах державної 
влади, вказують на недооцінку професійного досвіду дер-
жавних службовців в державних структурах. Так, серед 
державних службовців лише 18% керівників високо оці-
нюють важливість професійного досвіду і компетентність 
державного службовця. У 58% респондентів ці харак-
теристики державного службовця цінуються нарівні 
з іншими якостями людини, а 22% опитаних віддають 
перевагу іншим характеристикам людини. Таким чином, 
нейтральне та переважне ставлення до державного 
службовця як до носія досягнутого професійного досвіду 
складає 80%. Це означає, що більшість керівників вважа-
ють за краще орієнтуватися на створення сприятливого 
«кадрового середовища» «під себе», виходячи зі своїх 
особистих інтересів, а не з інтересів справи. Ця недо-
оцінка може свідчити і про невисокий рівень професіо-
налізму самих керівників, їх неспроможності проводити 
роботу по нарощуванню професійного потенціалу орга-
нізації. 

Так, практично кожен третій керівник, на думку дер-
жавних службовців, не повною мірою або зовсім не піклу-
ється про підготовку резерву. Підтверджують висновок 
про недооцінку потенціалу, який має в своєму розпоря-
дженні державна служба сьогодні, й відповіді державних 
службовців, які хотіли б просунутися на вищі посади і вва-
жають, що їх професійні здібності вищі за ті, що потрібні 
сьогодні на тих посадах, які вони займають.

Серед тих, хто в своєму посадовому положенні «упев-
нений повністю» – 67,7%, «в певній мірі впевнений» – 
25,8%, «практично не впевнений» – 5,6%. Навіть якщо 
врахувати можливість завищеної самооцінки працівників, 
можна зробити висновок про наявність невідповідності 
попиту та пропозиції в органах державної влади щодо 
здатних й бажаючих виконувати більш складну роботу 
в порівнянні з тією, яку більша кількість державних служ-
бовців вже виконують.

Система відносин, що склалася та існує в органах 
державної влади, не може вважатися за прийнятну ні 
з позицій громадських інтересів, ні з позицій особистості 
державного службовця або з позицій держави. Вирішити 
цю проблему, яка має загальнонаціональне значення, 
можна по-різному. Саме ці проблеми й визначають осо-
бливості реалізації кадрової політики в системі державної 
служби та професійно-посадовому розвитку державних 
службовців.

training on leadership are substantiated which are based on the experience of the National Academy for Public Administration 
under the President of Ukraine on the professional development of individuals accepted to the Presidential Personnel Reserve 
«The new elite of the nation».

Keywords: leadership, public administration, senior executives, professional competence, leadership qualities, in-service 
training, personal development, training program, innovative learning technologies, assessment, monitoring.

УДК: 316.46 СТОЙКА Андрій Васильович,
доктор наук з державного управління, доцент,

проректор з міжнародних зв’язків, 
Донецький державний університет управління

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У статті обґрунтовано необхідність урахування сучасних викликів щодо реалізації кадрової політики в системі дер-
жавної служби та професійно-посадовому розвитку державних службовців.
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Управління професійно-посадовим розвитком 
(управління посадовою кар’єрою) є складовою роботи 
кадрових служб органів державної влади і спрямо-
ване на розвиток здібностей службовців, накопичення 
ними професійного досвіду та раціонального викорис-
тання їх потенціалу як на користь співробітника, так 
і на користь організації. В результаті цих дій важливо 
досягти такого стану, при якому професійні здібності 
й досвід людини як особистості було включено в тру-
довий процес не тільки на користь людини, але і на 
користь суспільства.

Механізм професійно-посадового розвитку держав-
них службовців покликаний привести в дію систему 
управління посадовою кар’єрою, систему відповідаль-
ності суб’єктів управління персоналом за допомогою 
конкретних форм і методів роботи з ними, й тим самим 
забезпечити досягнення цілей управління кар’єрою дер-
жавних службовців. Механізм професійного розвитку 
державних службовців – це узгоджена сукупність спо-
собів і методів, що забезпечують якісні зміни професій-
ного потенціалу особистості та адекватних йому спо-
собів реалізації як в інтересах людини, так і організації 
в цілому.

Ключовими елементами механізму професійного 
розвитку державних службовців є: оцінка персоналу; 
навчання; підготовка; перепідготовка; підвищення квалі-
фікації; робота з резервом; проведення конкурсів; стажу-
вання; мотивація державних службовців тощо.  

У механізмі реалізації професійного розвитку дер-
жавних службовців важливу роль відіграє перепідготовка 
кадрів та підвищення їх кваліфікації.

У щойно прийнятому Законі України «Про вищу 
освіту» [1] акцентується увага на підвищенні конкурен-
тоспроможності системи вищої освіти, створенні умови 
для посилення співпраці державних органів з вищими 
навчальними закладами, формуванні в Україні єдиного 
гуманітарного, культурного та інформаційного простору.

Сучасна освіта стає потужним ресурсом національ-
ного та регіонального соціально-економічного і соціокуль-
турного розвитку, який дозволяє:

•  забезпечити перехід економіки до постіндустріаль-
ного розвитку;

•  розвивати людський капітал та підвищувати якість 
життя;

•  комплексно використовувати систему: освіта – 
наука – інновації – сектори економіки.

Положення Закону України «Про вищу освіту» вима-
гають інноваційних підходів до діяльності сучасних універ-
ситетів, оскільки перед ними постає необхідність пере-
творення в інтегровані освітні комплекси із наступними 
завданнями:

1. Надання освітніх послуг всім категоріям громадян, 
незалежно від віку, професії, спеціальності, місця прожи-
вання.

2. Підвищення кваліфікації працюючих спеціалістів та 
надання додаткової професійної освіти.

3. Реалізація освітніх програм різного рівня та освітніх 
проектів.

Донецький державний університет управління постає 
навчальним закладом, діяльність якого безпосередньо 
спрямована на реалізацію положень Закону «Про вищу 
освіту». Значної уваги набувають підготовка, перепідго-
товка та підвищення кваліфікації державних службовців 
як основа реформування державної служби на регіональ-
ному та національному рівнях. 

«Головна конкурентна перевага Донецького держав-
ного університету управління – інтенсифікація навчаль-
ного процесу, яку забезпечують нові освітні технології, 
процедури і структури, такі як Центр контролю якості 
знань, Центр кар’єри, Центр міжнародної освіти, Бізнес-
інкубатор» [2, с. 4].

Підготовка державних службовців як нового покоління 
управлінських кадрів відбувається в межах магістратури 
за спеціальністю «Державне управління» на факультеті 
державного управління та здійснюється у відповідності 
до Закону України «Про вищу освіту». Врахування сучас-
них викликів щодо реалізації кадрової політики в системі 

державної служби дозволяє спрямовувати підготовку 
магістрів з державної служби зокрема на вивчення та 
усвідомлення технологій кадрового менеджменту: орга-
нізації прийому, добору, найму персоналу; ділової оцінки 
персоналу; профорієнтації, навчання, управління діловою 
кар’єрою і службовим професійним просуванням, моти-
вації й організації праці, управління конфліктами і стре-
сами, забезпечення соціального розвитку, звільнення 
персоналу, взаємодії з профспілками і службами зайня-
тості тощо.

У навчальному процесі при підготовці магістрів за 
спеціальністю «Державне управління» в Донецькому 
державному університеті управління використову-
ються професіографічні зустрічі з випускниками спе-
ціальності «Державна служба» (Дні відкритих дверей 
факультету Державного управління та університету). 
Слухачам магістратури надається можливість вико-
ристання нових інформаційних засобів навчання: вико-
ристання електронних і технічних програмних засо-
бів; проведення віртуальних активних форм навчання 
(участі в Інтернет-конференціях, використання муль-
тимедійних засобів навчання – відеолекцій, презента-
цій). Активно впроваджується дистанційне навчання 
з використанням комп’ютерних технологій. Для цього 
створена відповідна організаційно-технічна інфра-
структура. Функціонує автоматизована інформаційно-
пошукова система, активно розробляються і впрова-
джуються в навчальний процес відеолекції, електронні 
варіанти підручників.

Така система підготовки забезпечує не тільки форму-
вання управлінських компетенцій, а й особистісних, таких 
як моральна свідомість й культура державного служ-
бовця.

Робота з магістрами спеціальності «Державна 
служба» проводиться регулярно та системно, надає мож-
ливості створити систему координат, за якими достат-
ньо об’єктивно й справедливо можна виміряти склад 
і рівень розвитку якостей, чітко бачити й фіксувати про-
грес у діяльності, правильно визначати інтелектуальну, 
моральну й професійну відповідність державного служ-
бовця на певній посаді.

Магістри долучаються до виконання робіт у межах 
договору про науково-технічне співробітництво між 
Корпорацією Карнегі, США та кафедрою загального й 
адміністративного менеджменту ДонДУУ, здійснюються 
дослід ження у межах проекту «State Weakness in Regional 
and Comparative Perspective: The Eastern European 
Borderland», а також у межах договору про науково-тех-
нічне співробітництво між Інститутом «Відкрите Суспіль-
ство», США та кафедрою загального й адміністратив-
ного менеджменту ДонДУУ здійснюються дослідження 
у межах проекту «Contemporary Conflict as an International 
Security Threat». Співвиконавець: проф. С. Вольф, універ-
ситет Бірмінгему, Великобританія.

Концепція наукової діяльності ставить за основну 
мету збереження наукових досягнень і розвиток науко-
вого потенціалу кафедри загального та адміністратив-
ного менеджменту Донецького державного університету 
управління; встановлює взаємозв’язок науки і освіти, 
а також науки і практики в умовах нових викликів соціа-
льно-економічних умов «нової» економіки і інформацій-
ного суспільства.

Висновки. В умовах реалізації основних положень 
Закону України «Про вищу освіту» кадри в системі дер-
жавної служби постають тією основою, завдяки якій мож-
ливо досягти успіху в державотворенні. Успіх досягають 
ті організації, що орієнтуються на перспективне іннова-
ційне управління, його принципи, розширення знань, під-
вищення кваліфікації, розширення повноважень праців-
ників у прийняті рішень. Це означає поворот кадрового 
менеджменту до формування нових моральних ціннос-
тей, адаптивного використання людських ресурсів, під-
вищення творчої та організаторської активності корпусу 
державної служби. 

Водночас аналіз практики процесу управління профе-
сійно-посадовим розвитком державних службовців свід-
чить про те, що існують деякі фрагменти такого розвитку, 
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які реалізуються в органах державної влади епізодично, 
дискретно. В державних організаціях існує розуміння та 
реальна практика з підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації державних службовців, але їх призна-
чення, просування за посадовою ієрархією в організації 
безпосередньо від цього майже не залежить. Працівник, 
який отримав додаткові знання в процесі додаткового 
навчання, стикається в своїй організації з проблемою від-
сутності попиту на цей набутий ресурс. В результаті не 
включені в практичну діяльність знання знецінюються, 
а вказані форми професійного розвитку втрачають свою 
стимулюючу роль в управлінні посадовою кар’єрою. Крім 
того, економічна ефективність вкладень в підготовку дер-
жавних службовців виявляється вкрай низькою. В зв’язку 
з цим вважаємо доцільним здійснювати додаткову під-

готовку державних службовців цілеспрямовано під кон-
кретне посадове призначення.

У даному контексті підготовка управлінців розгля-
дається нами як професійна освіта та безперервне 
навчання людей, що беруть участь у виконанні функцій 
державного управління.
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Коли ми дивимося вперед, у майбутнє століття, лідерами 
будуть ті, хто буде надихати інших. 

Біл Гейтс, засновник корпорації «Майкрософт»
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА: ЛІДЕР МАЙБУТНЬОГО
Розглянуто особливості сучасного розуміння лідерства як один із ключових елементів ефективного управління. .Виді-

лено вміння, якими необхідно володіти новому поколінню лідерів. Проведено аналіз методів навчання лідерству.
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Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні, 
в умовах XXI століття, одним з ключових чинників, від яких 
залежить успішність діяльності організацій, визнає ться 
лідерство. Саме на розвиток лідерства сьогодні спрямо-
вуються зусилля у багатьох країнах світу, як розвинених, 
так і тих, що прагнуть посилити свою конкурентоспро-
можність на міжнародній арені. Іще в 1978 році Джеймс 
МакГрегор Бернз, котрий отримав Пулітцерівську премію 
за роботу «Лідерство», зазначав, що одним з універсаль-
них прагнень нашого часу є жага до захоплюючого та 
креативного лідерства [1].

Лідерство є надзвичайно важливим фактором успіху 
будь-якого бізнесу. За рахунок своїх якостей лідер здатен 
мотивувати, надихати і направляти колектив для досягнення 
спільної мети. Однак розвиток лідерства в організації не від-
бувається сам по собі. Його необхідно розглядати як страте-
гічну необхідність і всебічно розвивати. І практика розвитку 
лідерства провідних компаній світу це підтверджує.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Дослідженню лідерства присвячено численна кількість 
праць. Ще за часів древньої міфології такі видатні постаті 
як Платон, Сократ та Геродот вже обговорюють якості, 
які притаманні лідерам. Серйозно вплинули на розвиток 
різних концепцій лідерства відомі роботи Тарда Г. (1843–
1904), Лебона Г. (1841–1931). Всі найбільші досягнення 
людства, на їхню думку, – результат діяльності великих 
особистостей; послідовники ж, що складають пере-
важну більшість, тільки наслідують видатних людей [7]. 
Подальші дослідження науковців втілились у розвитку 
різних теорій лідерства, зокрема теорії поведінки та ситу-
ативної теорії. Питання значення лідерства в умовах змін 
вивчають такі науковці, як Джон Коттер, Пітер М. Сенге, 
Шарлотта Робертс, Арт Клейнер, Брайан Сміт, М. Лінскі, 
Р. А. Гайфец, П. Друкер та багато інших [2; 6; 14]. 

Та зважаючи на динамічний розвиток організа-
цій, постійні трансформації зовнішніх чинників ця тема 
завжди привертатиме увагу.

Метою статті є визначення компетенцій, які будуть 
притаманні майбутнім лідерам, а також методів їх роз-
витку.

Виклад основного матеріалу. Лідерство є відпо-
віддю на сучасний ритм життя, постійні динамічні зміни 
в усіх сферах, зокрема, зростання конкуренції та глоба-
лізацію, міжнародну економічну інтеграцію, зростання 
ринку в країнах, що розвиваються, більшу дерегуляцію та 
приватизацію; технологічні зміни (швидшу та кращу кому-
нікацію, більше інформаційних мереж об’єднують більшу 
кількість людей у світі). Такі зміни спричинили як більше 
ризиків (вища конкуренція, пришвидшені темпи), так 
і більше можливостей (більше ринків, менше бар’єрів). 
Тож, як відзначає Джон Коттер, усі організації змушені 
були спробувати покращити свою діяльність [5] (табл. 1).

Таблиця 1 

Зміни в структурі сучасних організацій

Організації XX століття Організації XXI століття

Бюрократичні Небюрократичні, 
менше правил та працівників

Багаторівневі Обмеження кількома рівнями

Організовані у спо-
сіб, який передбачає, 
що керівники вищого 

рівня здійснюватимуть 
менеджмент

Організовані у спосіб, який 
передбачає, що керівники 
є лідерами, а менеджмент 

здійснюють працівники  
базового рівня

Політики та процедури 
створюють багато  

складних внутрішніх  
взаємозалежностей

Політики та процедури  
створюють мінімальні  

внутрішні взаємозалежності, 
потрібні для клієнтів
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Організації XXI століття, на переконання Джона Кот-
тера, повинні спиратися на нові принципи діяльності, нові 
цінності та підходи, якщо вони хочуть бути успішними 
в нових умовах. Усвідомлення потреби щодо зміни своїх 
підходів до управління пов’язане з визнанням потреби 
у лідерстві – у більшій прозорості та обґрунтованості 
дій, у здатності враховувати зміни контексту (зокрема, 
балансу уваги до внутрішніх та зовнішніх процесів), та 
спроможності дивитися на довгострокову перспективу [5]. 
Це, в свою чергу, зумовлює суттєві структурні зміни успро-
щенні та розширенні умов для взаємодії як із зовнішніми 
зацікавленими сторонами, так і всередині організацій, 
зменшенні взаємозалежності та управлінських рівнях, 
децентралізацією, делегуванням багатьох управлінських 
повноважень (щодо менеджменту) на нижчі рівні. Сучасні 
успішні організації є згуртованими навколо спільних цін-
ностей, спільного бачення; це організації, які відкриті до 
навчання, експериментування, ведення змін, готові до 
ризиків, інноваційні та творчі (табл. 2).

Таблиця 2
Зміни в культурі сучасних організацій

Організації XX століття Організації XXI століття

Сфокусовані  
на внутрішніх питаннях Зовнішньо орієнтовані

Централізовані Уповноважуючі, надихаючі

Рішення приймаються 
повільно

Рішення приймаються 
швидко

Політичні Відкриті та прозорі

Не схильні до ризиків Більш толерантні до ризиків

Тож, сьогодні йдеться про розвиток організацій-
лідерів, спроможних відповідати викликам часу, діяти 
по-новому, відповідно до нових цінностей. Такі зміни 
потребують не лише зміни управлінських підходів та 
процесів, але і суттєвих культурних трансформацій, 
визнання нових цінностей та способів співпраці. Орга-
нізації-лідери неможливі без своїх працівників-лідерів, 
тож ключовою тенденцією сьогодні є розвиток лідерства 
в організації. 

Фахівці акцентують увагу на одній із суттєвих умов 
сучасного успішного управління: орієнтацію не на ієрар-
хічне підкорення, а на розвиток командної роботи, не 
посилення контролю, а на розвитку довіри. Основна 
цінність та головна передумова лідерства – розвиток 
довіри та команди. Для менеджменту є більш важливими 
поточні результати, для лідерства – стосунки; тому інколи 
говорять про те, що менеджмент є дещо знеособленим, 
тоді як лідерство неможливе без особистісних питань 
[13, с. 13–19].

Якщо класичний менеджмент передбачав система-
тичне підштовхування працівників до того, що керівник 
вважає необхідно робити, лідерство – це вести праців-
ників за собою до спільної мети, давати наснагу пра-
цівникам, щоб вони самі хотіли робити те, що є необ-
хідним. Лідерство передбачає спільну діяльність, що 
ґрунтується не на зовнішньому контролі та тиску зовніш-
ніх зобов’язань, а на внутрішньому поклику та спільності, 
визнанні спільних цінностей, вірі у правильність і необхід-
ність дій, взаємних довірі та відповідальності.

Орієнтація на стратегічність, творчість та інновацій-
ність зумовлює відмову від управління на основі страху 
покарання за помилки. Навпаки, важливо переконатися, 
що організація має достатню кількість помилок, бо якщо 
час від часу не виникає помилок, це означає, що не докла-
далися особливі зусилля для успіху. Тож, помилки – це 
природна річ, інша справа, що треба вчитися на помил-
ках, вчитися на власному досвіді, один від одного, і саме 
це є одним з потужних інструментів лідерства.

Сьогодні щодо лідерських здібностей суперечать 
дві точки зору. Перша стверджує, що лідером потрібно 

народитися і що виховання лідера – справа безнадійна. 
Інша точка зору ґрунтується на тому, що лідерські зді-
бності розвиваються. Правда, для цього необхідні визна-
чені задатки психофізіологічного плану – гостра увага, 
гарна пам’ять, схильність до продуктивного мислення та 
ін. Такі задатки характерні для багатьох видів діяльності 
комунікативного профілю. Лідерські здібності й особливо 
лідерська майстерність розвиваються в процесі цілеспря-
мованої діяльності. Будучи призначеним чи обраним на 
посаду менеджера, молодий керівник повинен ознайо-
митися з арсеналом знань, якими повинен володіти лідер 
робочої групи [10, с. 329–330]. 

Зрозуміло, що на кожному рівні чи посаді є певна 
специфіка діяльності, водночас лідерство – це загальна 
вимога, яка висувається до керівників усіх рівнів. Це не 
просто абстрактні слова, а той стандарт поведінки, який 
вважається за взірець та очікується на практиці. Тому 
лідерство – це те, чому навчають, принцип, який спові-
дують, і компетенція, яку розвивають і оцінюють як при 
наборі на керівні посади, так і під час реалізації посадових 
обов’язків.

Останнім часом все популярнішою в ділових і акаде-
мічних колах стає дискусія про те, якими вміннями необ-
хідно володіти новому поколінню лідерів. 

Відбуваються постійні зміни у бізнесі всіх галузей, що 
потребують від сьогоднішніх менеджерів застосовувати 
свої вміння по новому або заново освоювати такі вміння, 
які в останні десятиліття були не актуальні.

Однією із найважливіших таких змін є тенденція до 
глобалізації бізнесу, не тільки в сенсі обслуговування 
споживачів по всьому світу, а й роботи географічно 
віддалених відділень, міжнародних дочірніх компаній, 
і розповсюдження віртуальних команд. Цей фактор 
надає спільній роботі в сучасних компаніях великого зна-
чення, і менеджери повинні бути як ніколи компетентні 
в управлінні творчою спільною роботою, яка охоплює 
різних фахівців з усього світу. Лідерів завтрашнього дня 
визначатимуть, скоріше, за їх «соціальними» вміннями – 
наприклад, комунікації і управлінню конфліктами, ніж за 
технічними компетенціями, необхідними для роботи їх 
команд [15].

Серед викликів для лідерів майбутнього важливо від-
мітити також темп і складність змін, що відбуваються, 
а також:

•  інформаційні перевантаження;
•  взаємопов’язаність систем і бізнес-співтовариств;
•  розчинення традиційних організаційних кордонів;
•  нові технології, що руйнують старі методи роботи;
•  відмінні від звичних цінності і очікування нових 

поколінь, які займають робочі місця [11]. 
Середовище змінилось – стало мінливим і непередба-

чуваним, і ці зміни несуть із собою підвищення складності 
і взаємопов’язаності. 

Відбувається й зміна ролі лідера в компанії, причому 
в декількох напрямах.

По-перше, керівники все частіше використовують 
непряме лідерство. Google – найвідоміший приклад 
послідовної реалізації цієї моделі. Лідери компанії бачать 
свою роль не в тому, щоб домагатися результативності 
такими традиційними методами прямого впливу, як цілі, 
атестації, бонуси, догани і т.п., а в створенні продуктив-
ного середовища для творчості.

Тому Google інвестує в комфортні офіси, обладнані 
ресторанами різних кухонь світу, кімнатами для рефлек-
сії або для дискусії, спортзалами і масажними кабіне-
тами, заохочує придбання нових навичок, винахідництво, 
творчість. Щорічно компанія присуджує «премії засновни-
ків» робочим колективам, які зробили «видатний внесок 
у створення корпоративної вартості», що стала найваж-
ливішим елементом системи заохочення творчої актив-
ності.

По-друге, лідери беруть на себе роль фасилітатора 
результативності, головного організатора ефективної 
роботи, який усуває корпоративні перешкоди для праців-
ників усіх рівнів. Лідер намагається прибрати такі орга-
нізаційні бар’єри для розвитку ідей, як функціональні 
сили та ієрархічне прийняття рішень. Від того, наскільки 
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він буде успішним у розповсюдженні такого мислення 
в середині компанії, залежатиме її глобальний успіх.

Ще одна відносно нова для бізнес-лідера роль – це 
роль наставника, причому не тільки і не стільки для свого 
безпосереднього наступника, але й для співробітників 
на різних рівнях компанії. Багато керівників хочуть, але 
не вміють працювати в новій організаційній парадигмі 
«результативності знизу». Але точно так само і їхні підле-
глі відчувають складнощі з реалізацією свого потенціалу, 
ініціативою, «горизонтальною» взаємодією та іншими 
затребуваними в сучасній економіці навичками.

Таким чином, бізнес-лідер майбутнього – це організа-
тор, фасилітатор і наставник для творчих, що розвива-
ються, постійно взаємодіючих як по горизонталі, так і по 
діагоналі співробітників. Організація повинна давати їм 
найкращі умови не тільки для професійної, а й для соціа-
льної реалізації [16].

Відображаючи зміни середовища, зміниться і набір 
найцінніших для майбутніх менеджерів компетенцій.

На нашу думку, найголовнішими навичками, необхід-
ними лідерам майбутнього, можуть стати: 

•  стратегічне, системне мислення; 
•  креативність;
•  вміння ефективно управляти змінами;
•  вміння вести за собою підлеглих шляхом впливу 

і співпраці, а не опираючись на страх, владу і конку-
ренцію.

Це своєю чергою передбачає наявність таких адап-
тивних компетенцій, як здатність швидко навчатися, 
самосвідомість, вміння почувати себе комфортно в ситу-
аціях невизначеності, тощо.

У період змін лідери повинні бути більш здатні до 
навчання, ніж будь-коли: адаптація до нових бізнес-стра-
тегій, робота в декількох культурних пластах одночасно, 
взаємодія з тимчасовими віртуальними командами 
і нові завдання – все це вимагає гнучкості та здатності 
лідерів до навчання. Але що значить «бути здатним до 
навчання»? 

Важливою характеристикою лідерства є здатність 
залишатися відкритим до нових методів мислення 
і постійно здобувати нові навички. Давно відомо, що 
основ ною відмінністю успішної людини від того, чия 
кар’єра не розвивається, є здатність вчитися на власному 
досвіді. Дослідження Center for Creative Leadership під-
тверджує, що лідери, які не можуть відмовитися від ста-
лих поведінкових шаблонів або не розрізняють нюанси 
різних ситуацій, швидше припиняють свій кар’єрний 
розвиток, у той час як успішні лідери продовжують роз-
виватися. Останні здатні швидко навчатися, тобто вони 
демонструють бажання і здатність навчатися протягом 
всієї своєї кар’єри, або навіть усього життя [5, с. 3–4].

Розуміння цього моменту стало революційним від-
криттям в усвідомленні лідерського потенціалу. Раніше 
дослідники намагалися передбачити потенційну успіш-
ність співробітника на підставі виключно його минулих 
результатів, продемонстрованих навичок і здібностей. 
Однак такий підхід по суті помилковий. Дослідження під-
тверджують, що на різних організаційних рівнях потрібні 
фундаментально різні типи поведінки, і той, хто ефек-
тивний на одному рівні, необов’язково буде успішний на 
наступному. Крім того, темп змін в організації сьогодні як 
ніколи раніше високий, що вимагає від лідерів постійної 
адаптації. Якщо говорити про довгостроковий потенціал, 
то поточний набір навичок співробітника має другорядне 
значення в порівнянні з його здатністю здобувати нові 
знання і навички та опановувати нову поведінку, які допо-
можуть йому ефективно виконувати складні завдання в 
майбутньому. У висновку фокус необхідно змістити на 
пошук і розвиток співробітників, що мають здатність від-
мовлятися від навичок, які вже не відповідають ситуації, 
а також перспектив та ідей на користь нових релевантних 
знань. 

Відділами по роботі з персоналом компаній сьогодні 
використовується широкий комплекс методів навчання 
лідерству, серед яких можна виділити наступні:

•  навчальні програми;
•  робочі завдання;

•  навчання практикою;
•  коучинг для керівників;
•  наставництво;
•  зворотний зв’язок за результатами оцінки «360 гра-

дусів».
Наприклад, перелік ініціатив в галузі розвитку лідер-

ства компанії McKinsey включає в себе коучинг, розви-
ваючу підтримку призначень і навчання (тренінг), засно-
ване на реальних робочих завданнях. Основне завдання 
такої програми розвитку – правильна підтримка в потріб-
ний час.

Окремо хотілось би акцентувати на корпоративному 
навчанні, значну роль в якому можуть відігравати уні-
верситети і бізнес-школи, своєю участю підтримуючи 
баланс між внутрішніми спеціалістами з корпоративного 
навчання і зовнішніми фахівцями. Таке партнерство є 
дуже ефективним – викладачі університету надають 
широту знань і досвіду та його систематизацію, але ніхто 
не розуміє сутності роботи в компанії так, як внутрішні 
фахівці. Результатом такої співпраці є створення ефек-
тивних навчальних програм.

Не завжди українські вищі навчальні заклади здатні 
адаптувати свої програми до потреб бізнесу, але Інсти-
тут вищої кваліфікації Київського національного тор-
говельно-економічного університету такий досвід має. 
Це корпоративна програма «Управління розвитком біз-
несу», створена у партнерстві з компанією McDonald’s. 

McDonald’s став першою компанією в світі, що ство-
рила у 1961 році власний корпоративний університет. 
А Інститут вищої кваліфікації Київського національ-
ного торговельно-економічного університету – першим 
партнером в Україні, з яким McDonald’s реалізовує 
програму МВА для своїх перспективних і талановитих 
менеджерів.

Школа бізнесу може допомогти компанії ініціюючи 
«реакцію навчання», стимулюючи своїх клієнтів задума-
тися над вибраною стратегією і її проблемами. Навчаль-
ний заклад підштовхує компанію на шлях самопізнання, 
аналізу і розвитку. Він перешкоджає відриву менедж-
менту компанії від реальності, самоізоляції. Завдяки 
діяльності бізнес-школи менеджери виявляють і вирі-
шують організаційні проблеми, які могли б залишитися 
непоміченими [8, с. 99]. 

Саме таку форму взаємодії і взяли за основу свого 
партнерства у реалізації програми МВА «Управління роз-
витком бізнесу» Інституту вищої кваліфікації Київського 
національного торговельно-економічного університету та 
McDonald’s.

Слід визнати, що єдиним фактором, від якого залежа-
тиме майбутнє компаній, є якість лідерського і управлін-
ського таланту їх керівництва. Саме лідер задає напрям 
стратегіям, що потягнуть за собою зміни в напрямку 
діяльності та потенціалі компанії.

Визнавши саму можливість і необхідність розвитку 
лідерства в компанії, потрібно зрозуміти, які лідерські 
якості необхідно розвивати, як перебудувати систему 
розвитку персоналу, культуру компанії в цілому, щоб 
вчасно виявляти майбутніх лідерів, виховувати їх, про-
сувати службовими сходами і утримувати в компанії. 
Деякі найуспішніші міжнародні компанії відомі не тільки 
своїми видатними керівниками, а й умінням розвивати 
людей на всіх рівнях організації та перетворювати їх 
в лідерів.

Як приклад, компанія, де значну увагу приділяють 
розвитку лідерства в управлінців, можна навести Boeing. 
Розвиток лідерства – це один із найважливіших факто-
рів успіху компанії на глобальному ринку. Система підго-
товки лідерів Boeing вважається однією з найефективні-
ших у світі. 

Основні завдання з розвитку лідерства в компанії – 
виявити кращих людей, навчити і розвинути їх, зокрема 
й на особистому прикладі і дати можливість кращим про-
сунутися кар’єрними сходами.

В рамках реалізації програми розвитку лідерів 
Boeing було вирішено сконцентруватися на 10% співро-
бітників, які становлять ядро управлінської ланки компа-
нії (рисунок).
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Система навчання лідерству передбачає, що 70% 
лідерських навичок набувається на робочих місцях, 
зокрема за рахунок системи менторства (наставництва) 
і формалізованого зворотного зв’язку. Будь-якому керів-
нику в Boeing призначають ментора, і він також може стати 
ментором для інших співробітників. Все старші віце-пре-
зиденти компанії мають двох-трьох підопічних (mentee).

20% лідерських навичок здобуваються за рахунок 
взаємодії з колегами та оптимального використання вза-
ємин з ними. І лише 10% здобутих навичок припадає на 
формалізоване навчання, зокрема й програми прискоре-
ного розвитку.

В цілому, розвиток лідерів Boeing включає в себе 
декілька елементів:

•  програма наставництва;
•  тренінги для керівників вищої ланки;
•  прискорений розвиток співробітників (програми і 

практика);
•  програми для керівників (внутрішні та зовнішні);
•  програми ротації і розвитку;
•  планування кар’єрного росту.
Для розвитку лідерських якостей у співробітників 

компанія Boeing створила Boeing Leadership Center. Про-
грама навчання в Центрі лідерства побудована на новітніх 
дослідженнях. У неї включені як основний курс лідерства, 
так і курси досконалості з окремих дисциплін. У Центрі 
використовують технології інтенсивного навчання в дії, 
симулятори та дискусії. Курс навчання постійно перегля-
дається та оновлюється [12].

Щорічне дослідження і прогноз Global Leadership 
Forecast, підготовлене консультаційною групою 
Development Dimensions International, демонструє, що 
«організації з найбільш високою часткою добре підготов-
лених лідерів в 13 разів перевершують своїх конкурентів 
в ключових показниках, включаючи фінансові резуль-
тати, якість продуктів і послуг, залученість персоналу і 
ступінь задоволеності замовників [3].

Не дивно, що у своєму прагненні отримати конку-
рентні переваги, компанії по всьому світу роблять ставку 
на «вирощування» власних лідерів.

Висновки. Тема лідерства стає дедалі популярні-
шою у всьому світі. І це зрозуміло: все більше компаній 
усвідомлюють, що ефективність і успішність їх діяль-
ності залежить від того, наскільки сильний їх лідерський 
потенціал.

Порівняння якостей лідерів минулого і майбутнього 
виявляє як схожість, так і відмінності. Багато власти-
востей, що вважалися необхідними для ефективного 
керівництва колись і не втратили актуальності сьогодні, 
збережуть своє значення і в майбутньому. Такі якості, як 
передбачення, чесність, орієнтованість на результат і тур-
бота про інтереси клієнта, завжди життєво важливі як для 
минулого, так і для майбутнього. Разом з тим, наступні 
ключові фактори, безумовно, будуть мати більшу вагу 
в майбутньому: глобальне мислення, вміння управляти 
змінами, креативність, комунікація, орієнтованість на 
партнерство.

Ті компанії, які зможуть зорієнтувати свої програми 
навчання та розвитку персоналу на ті нові вміння, що 
необхідні лідерам майбутнього, і знайдуть при цьому іде-
альний баланс між внутрішніми HR-фахівцями і зовніш-
німи консультантами, а також застосують в корпора-
тивному навчанні новітні технології, зуміють отримати 
перевагу у порівнянні зі своїми конкурентами завдяки 
продуктивним невеликим командам під керівництвом 
гнучких, орієнтованих на співпрацю лідерів.
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У статті аналізується популярна концепція обслуговуючого лідерства та аспект служіння в інших теоріях управління. 
Актуалізуються переваги лідерства-служіння для сьогоднішніх реалій українського суспільства в усіх сферах життя: 
освіті, державному управлінні, бізнесі. Підтверджується життєвість концепції на прикладі східного бізнес-лідерства засно-
вника світової корпорації Matsushita Electric, що переконливо свідчить про універсальність пропонованої концепції.
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Постановка проблеми та її актуальність. В гонитві 
за прогресом людство не просто розтринькувало свою 
людяність, але поставило себе на край прірви перед гло-
бальною катастрофою. Катастрофа екологічна чи термо-
ядерна, що загрожують людству є другорядними, похід-
ними. Первинною ж є катастрофа духовна.

Вочевидь, Україні призначено стати колискою про-
будження світу, який безупинно несеться у безодню. 
Майбутнє України вимагає піднесення духовно-гума-
нітарних цінностей над короткозорими політичною 
доцільністю та економічним зиском. Сьогодні, як ніколи, 
українське суспільство в усіх своїх галузях потребує 
нових лідерів. Саме від їх бачення та дій залежить, чи 
будемо ми, українці, марно кружляти ще по одному колу 
світової спіралі, поглиблюючи прірву між багатими та 
бідними, чи зробимо прорив у наданні можливості кож-
ному реалізувати потенціал з яким людина прийшла у 
цей світ.

Яких саме лідерів ми потребуємо? На наше глибоке 
переконання, це мають бути не просто лідери-транс-
форматори. Трансформаційні процеси, які вже почалися 
в українському суспільстві, на жаль, не завжди мають 
позитивні наслідки та втішні результати. Сьогодні нашій 
країні конче необхідні лідери, які би у часи повної зне-
віри у будь-які авторитети і постаті, показали приклад 
служіння суспільству, справі, людям. Народ, який поклав 
і продовжує класти життя своїх кращих синів за волю та 
справедливість і показав приклад жертовності, просто 

заслуговує, щоби йому служили ті, хто за своїм статусом 
взяли на себе відповідальність управляти цією країною 
у сфері державного управління, бізнесу, освіти нації.

Відтак, ми пропонуємо аналіз концептуальної ідеї 
лідерства-служіння, яка, на наш погляд, є найбільш 
затребуваною українським суспільством сьогодні. Лідер-
ства-служіння потребують усі сфери суспільного буття. 
У великій мірі це стосується українського бізнесу. На лек-
ції для львівських підприємців дисидент, правозахисник 
Мирослав Миронович зазначав, що доля бізнесу, як сис-
теми, залежить від того, якими є духовні та моральні цін-
ності у суспільстві. «Ми не бачимо, як відбуваються духо-
вні процеси, ми бачимо лише їх наслідки, які пояснюємо 
економічними причинами не бачачи, як працює людський 
дух» [18, с. 1].

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Термін «лідерство-служіння» вперше ввів до наукового 
обігу на початку 1970-х років Грінліф Р. [2, с. 116–117]. 
З того часу коло учених, які відійшли від звичної в лідеро-
логії тези про те, що неможливо одночасно вести людей 
за собою й служити, значно розширилось. Були отримані 
експериментальні підтвердження ефективності обслуго-
вуючого лідерства, уточнені концептуальні положення 
теорії. Над дослідженням проблеми працювали як зару-
біжні, так і вітчизняні дослідники: Апанасик В., Бендас Т., 
Бланшар К., Кові С., Коллінз Д., Коттер Д., Калашні-
кова С, Ломачинська І, Пономаренко В. та інші [1; 2; 4; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 21].
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Концепції лідерства-служіння, або обслуговуючого 
лідерства зайняли чільне місце в навчальних посібниках 
з управління персоналом, основ лідерства не лише за 
кордоном [3; 5; 6;] а й в Україні [16; 19; 20; 22].

Наукові та освітні розробки проблем лідерства й, 
зокрема, обслуговуючого – віддзеркалення їх актуаль-
ності в реальному управлінні. Проте, суб’єкти останнього 
не завжди оперативно й ефективно використовують 
новітні здобутки науковців. З одного боку вони часто-
густо не встигають слідкувати за змінами в царині дослі-
дження лідерства, а з іншого – нерідко буває, що просто 
не наважуються використовувати рекомендації закор-
донних учених без оцінки їх адекватності економічним 
реаліям й практиці управління в Україні.

Мета статті. У зв’язку з цим у статті аналізуються 
популярні в західній лідерології сучасні концепції обслу-
говуючого лідерства. При цьому визначається як роль 
стратегічного бачення лідера, так і його організаційна 
діяльність, спрямована на реалізацію та досягнення 
спільної мети співробітників організації. Зрештою, зро-
блена спроба узагальнити головні риси «лідера-слуги», 
які забезпечують авторитет лідера і вплив на послідов-
ників – підлеглих однодумців. Життєвість концепції під-
тверджується на прикладі східного, а точніше японського 
бізнес-лідера Мацусіти К., який заснував світову корпора-
цію Matsushita Electric. Також ставиться за мету підтвер-
дження дієвості західної концепції на сході, що є перекон-
ливим свідченням її універсальності.

Виклад основного матеріалу. До числа найбільш 
поширених в управлінських колах Заходу належить кон-
цепція, розроблена співробітниками тренінгової компанії 
під керівництвом Бланшара К. Життя змусило співавтора 
популярної з 1980-х років ситуативної теорії [4, с. 38–40] 
Бланшара К., за його твердженням, відійти від попере-
днього визначення лідерства, як процесу впливу на під-
леглих з метою досягнення важливої для керівника чи 
організації мети.

Нову концепцію він і його помічники та партнери побу-
дували на визначенні лідерства, як здатності «впливати 
на інших шляхом вивільнення сил і здібностей людей 
і організацій заради більшого блага». 

На думку авторів нової теорії, «управління не пови-
нно здійснюватися лише заради досягнення особистої 
вигоди» тому вони вводять у науковий обіг поняття управ-
ління на вищому рівні, яке визначають як «процес досяг-
нення значимих результатів при дії з повагою, турботою й 
чесністю заради щастя усіх учасників» [4, с. 3–44]. 

«Лідерство, – наголошують дослідники й практики 
лідерства в управлінні, – має два аспекти: створення 
образу майбутнього і його втілення. Виступаючи в ролі 
творців образу майбутнього, керівники визначають 
напрямок. Їх обов’язок – повідомити, для чого існує орга-
нізація й чого вона хоче досягти»[4, с. 288]. 

Прикладом втіленням цієї західної ідеї у прак-
тичну діяльність та розвиток бізнесу може слугувати 
життєвий досвід східного, а точніше, японського біз-
нес-лідера Мацусіта Коносуке. Засновник компанії 
Matsushita Electric був переконаний, що в основі нор-
мальної роботи будь-якого бізнесу лежить відповідаль-
ність перед суспільством, а тому він чітко сформулював 
філософію свого бізнесу і довів місію підприємства до 
послідовників:

«Місія виробника полягає в подоланні бідності, 
у звільненні суспільства загалом від проблем, пов’язаних 
із бідністю, в підвищенні загального добробуту. Бізнес 
і виробництво мають збагачувати не лише магазини, 
фабрики і підприємства, але і все суспільство. А суспіль-
ству для процвітання потрібні динамізм і життєздатність 
бізнесу. Істина місія полягає в забезпечені невичерпного 
плину товарів, покликаних приносити мир і процвітання 
усій країні»[14, с. 27]. 

«Наш бізнес, – стверджував Мацусіта, – це те, що 
доручено нам суспільством. Тому ми зобов’язані направ-
ляти і розвивати компанію так, щоб допомагати розви-
ватися суспільству і сприяти удосконаленню людей. 
Бізнес існує для того, щоби підвищувати рівень життя» 
[14, с. 104; 19, 227].

Говорячи про своє бачення діяльності підприємства, 
Мацусіта зазначав, що брав приклад з Генрі Форда, під-
хід якого був агресивним і творчим, але він був тісно 
пов’язаний з потребами суспільства «Безперечно він 
хотів, щоб його підприємство було прибутковим, однак 
при цьому він розумів, що справжній прибуток для нього 
і для інших буде залежати від того, в якій мірі продукт 
може стати частиною життя простих людей, і якою мірою 
його ціна буде відповідати рівню життя в країні. Ось чому 
він знижував ціну на свій автомобіль (що дозволило все 
більшій кількості людей його придбати), і поступово роз-
ширював підприємство» [14, с. 25].

Відтак, лідерство виступає своєрідним двигуном орга-
нізації на шляху до ефективності. Ось чому, стверджують 
автори концепції, «високоефективні організації покладаю-
ться не на виховання харизматичного лідера, а на ство-
рення бачення організації, яка працює поза лідером».

Правильно сформульоване бачення перспектив стає 
базовою ідеологією організації, сприяє створенню силь-
ної організаційної культури. Остання стає тим контек-
стом, в рамках якого існують усі методи й рішення. Образ 
майбутнього або бачення, повинен включати три голов-
них елементи:

1. Значущий сенс: Чим ви займаєтесь?
2. Картина майбутнього: Як буде виглядати майбутнє, 

якщо ви досягнете успіху?
3. Зрозумілі цінності: Що визначає вашу поведінку 

і рішення, які ви приймаєте?
Автори концепції переконані, що «велика організація 

має глибоке й благородне відчуття сенсу – значущого 
сенсу існування організації, яке підтримує натхнення й 
відданість співробітників». Відповідно картина майбут-
нього «повинна бути уявним образом, який ви справді 
можете бачити». Цей елемент «володіє могутністю, але 
сам по собі не дозволяє створити стійке бачення». Саме 
тому надзвичайно важливе значення мають цінності 
організації, які «мають бути співзвучними з особистими 
цінностями членів організації». Тому лідер має залучити 
до процесу розробки бачення якомога ширше коло спів-
робітників, довести до кожного з них сутність бачення. Він 
має завжди фокусувати свою власну увагу й увагу під-
леглих на баченні, виявляти сміливість і відданість йому 
у своїх діях [4, с. 44–55].

Концепція підтверджується практикою бізнесу Мацу-
сіти, який розробив кодекс, що складався із семи прин-
ципів: дух сервісу, дух справедливості, дух гармонії спів-
робітництва, дух прагнення до прогресу, дух ввічливості 
і смиренності, дух слідування законам природи, дух вдяч-
ності. Ці принципи зберігають актуальність і в наші дні, 
ставши основними правилами роботи десятків тисяч спів-
робітників Matsushita Electric [12, с. 13–24].

«Розробка бачення, створення образу майбутнього, – 
стверджує Бланшар К. зі своїми однодумцями, – сфера 
безпосередньої відповідальності лідера». В контексті 
обслуговуючого лідерства саме тут, власне, лідерські 
аспекти мають чи не найбільше значення. Але лідер має 
ще й забезпечити мотивацію співробітників організації 
діяти у відповідності до бачення.

Відповідаючи на запитання: як створити мотивованих 
працівників? – автори концепції стверджують: наділити їх 
владою. На їх думку, «наділити владою – значить дозво-
лити своїм працівникам думати своєю головою й дозво-
лити їм використовувати свої знання, досвід і мотивацію 
для того, щоб отримати відмінний потрібний результат» 
[4, с. 87].

«Є кілька способів управління співробітниками, – 
стверджує Мацусіта К. Перший, самий очевидний, поля-
гає в тому, щоб використовувати мудрість і харизматичне 
лідерство для того, щоб мотивувати співробітників вико-
нувати роботу так добре, як тільки вони можуть. Оскільки 
я не володію такими якостями в достатній мірі. Я ніколи 
не ставився до своєї роботи таким чином. Я відношусь 
до того типу менеджерів, які консультуються зі співробіт-
никами і просять їх поділитися своєю мудрістю. Я виявив, 
що люди більш схильні до співробітництва, коли ви про-
сите їхньої поради, ніж коли намагаєтесь говорити їм, що 
і як вони мають робити у кожному випадку. Якщо я маю 
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якийсь секрет, то це природна схильність довіряти людям 
і прагнути співпрацювати з ними». 

«Роки спостережень дозволили мені прийти до 
висновку, – продовжує засновник компанії Matsushita 
Electric, – що компанії, керівництво яких довіряє співробіт-
никам і звеличує їх, набагато частіше досягають успіху. 
І навпаки, коли президент компанії часто жаліється на 
некомпетентність персоналу, ця компанія частіше стикає-
ться з проблемами» [14, с. 36–38].  

Мета наділення владою – розкрити внутрішні сили 
людей. Для того, щоб вони, володіючи інформацією про 
організацію, були змушені діяти відповідально, в атмос-
фері довіри – з прагненням до самовдосконалення й роз-
витку. Отже, увага лідера повинна зосереджуватися не 
на оцінці члена команди, а на співробітництві з членами 
команди. Метою таких трансформацій мають стати само-
врядні особистості й команди [4, с. 102–103].

У колективах наділених владою співробітників зміню-
ється роль лідера: від ролі начальника й контролера до 
ролі партнера й натхненника. Причому його стиль має 
відповідати рівневі розвитку здібностей підлеглих. Почат-
ківцям-ентузіастам потрібен директивний стиль. Розча-
рованим учням – навчальний. Здібні, але обережні вико-
навці потребують підтримуючого стилю. Впевнені в собі 
професіонали – стилю делегування [4, с. 111]. 

Для того, щоб ефективно застосовувати стиль у від-
повідності до ситуації, лідер має володіти трьома нави-
чками: діагностики (уміння оцінювати компетентність й 
зацікавленість співробітників), гнучкості, партнерства [4, 
с. 122–123].  

Саме на організаційному рівні розкривається слу-
жіння як аспект лідерства. «Лідери-слуги, – наголошує 
Бланшар К., – відчувають, що їх роль полягає в тому, щоб 
допомогти людям в досягненні їх цілей. Вони постійно 
стараються зрозуміти, що потрібно їх співробітникам 
для успіху. Вони не чекають від своїх підлеглих, щоб ті 
догоджали начальству, – навпаки, лідери-слуги хочуть 
змінити на краще життя своїх людей і в цьому процесі 
вплинути на організацію» [4, с. 288].

Тому лідери-слуги роблять акцент на виховання 
в людях самоповаги й гідності. Вони постійно реорганізо-
вують управління, керуючись потребами співробітників, 
які починають діяти ініціативно так, «начебто самі є госпо-
дарями цього підприємства».

Результатом поєднання стратегічного бачення лідера 
та його уважного ставлення-служіння до співробітників 
і клієнтів, стверджує Бланшар К. разом із своїми одно-
думцями, є життєздатність організації. 

Загальний висновок, який роблять дослідники: 
«аспект лідерства в розумінні «лідерства-служіння» 
(стратегічне лідерство) справді важливий, оскільки 
визначення бачення й напрямку розвитку – це важливий 
рушійний фактор, але насправді головний аспект – це 
аспект служіння в «лідерстві служінні» (оперативне лідер-
ство) [4, с. 296].

Бути лідером-слугою – це внутрішня якість людини. 
І перехід від лідерства-служіння собі до лідерства-слу-
жіння іншим мотивується внутрішніми змінами. Лідери-
слуги розуміють, що їх «високе становище дано їм в борг 
від усіх груп інтересів в їх організації, особливо від підле-
глих». Тому вони «не володіють нічим, вони уявляють собі 
свою роль в житті як покликання бути пастирями усіх, хто 
зустрічається у них на шляху». Оскільки ж вони розумі-
ють, що їх роль у житті – служити, а не приймати служіння 
інших, вони прагнуть пробудити й розвинути краще, що є 
в інших» [4, с. 299–300]. 

Коносуке Мацусіта переконаний, що людина сама 
формує своє місце. «Я вірю, що більшість людей можуть 
навчитися виконувати роботу, яку їм доручають. У цьому 
випадку їм доведеться працювати наполегливіше, ніж 
зазвичай. Їх керівник повинен постійно підбадьорювати 
їх, допомагати долати недоліки і слабкості, які вони 
мають. 

Я би сказав, що лідер повинен приділяти як мінімум 
70% своєї уваги позитивним якостям своїх підлеглих; 30% 
буде достатньо для роботи з питаннями, що потребують 
покращення чи змін. Співробітники зі свого боку повинні 

намагатися побачити сильні сторони свого лідера. Пози-
тивне ставлення з обох боків дозволить підвищити рівень 
продуктивності усієї команди і внести свій внесок в осо-
бисте зростання кожного» [14, с. 41].

Аспекту служіння в діяльності лідера важливого зна-
чення надає також Кові С. – автор концепції «лідерства, 
заснованого на принципах».

Загалом, він виділяє вісім характерних ознак прин-
цип-центричних лідерів: вони постійно навчаються, зорі-
єнтовані на служіння, випромінюють позитивну енергію, 
вірять в інших людей, сприймають життя як пригоду, 
займаються самооновленням, їх життя збалансоване, 
нарешті – вони синергетичні [9, c. 24–29]. 

До навичок високоефективних принцип-центричних 
лідерів Кові С. відносить проактивність (з ним пов’язує 
дар самосвідомості або відповідальності), уміння почи-
нати роботу, усвідомлюючи кінцеву мету (уява й совість), 
приділяти увагу головному (сила волі), думати в дусі 
«виграв/виграв» (менталітет достатності), намагання зро-
зуміти, а потім бути зрозумілим (мужність, управлінська 
чутливість), синергетизм (творчість), прагнення до постій-
ного самовдосконалення [9, с. 31].

Незважаючи на важливість рис особистості, навичок 
і умінь, першочергове значення в лідерстві має характер 
керівника, який виявляється у його готовності керуватися 
у власному житті і стосунках з підлеглими принципами, 
а не лише цінностями. «Принципи, – наголошує Кові 
С., – на відміну від цінностей, об’єктивні. Вони підкоря-
ються природним законам, незалежно від умов. Цінності 
ж суб’єктивні».

З приводу цього практик у бізнесі Коносуке Мацу-
сіта зазначає: «Усвідомлення себе і здатності мислити 
об’єктивно є тими якостями, які, за моїм переконанням, 
керівництво має культивувати у співробітників. Правильні 
відчуття і зважені судження важливі для кожного, але осо-
бливо для бізнесменів. Бізнесмену доводиться стикатися 
з різними видами ситуацій, які можуть статися в будь-
який момент. Він мусить точно сприймати ситуацію і реа-
гувати – причому швидко, найбільш адекватним чином. 
Тим не менше, не можливо точно оцінити ситуацію, якщо 
ви не знаєте своїх сильних і слабких сторін. Успіху може 
досягти лише компанія чи група людей, знаючих себе, 
здатних адекватно справитися з будь-якою ситуацією. 
Така група буде позбавлена внутрішніх розбіжностей і 
буде працювати, як одне ціле. 

І навпаки, організація, співробітникам якої не виста-
чає перспективного бачення і об’єктивного усвідомлення 
самих себе, навряд чи зможе довго прожити. Окремі люди 
можуть бути компетентними і мати усю потрібну інформа-
цію, однак вони не зможуть прийти до співзвучного єди-
ного судження відносно проблем, що стоять перед ними.

Безперечно, ми всі люди; тільки Бог знає правду про 
все. Ми не можемо знати абсолютної правди і не воло-
діємо критеріями її оцінки. Неможливо навчити ваших 
співробітників тому, як правильно оцінювати ту чи іншу 
ситуацію. Однак, ви можете завжди нагадувати їм про 
важливість здорових суджень, і вони можуть вчитися на 
досвіді. Людина, яка володіє розумінням самого себе, 
знає про власну недосконалість, однак в той самий час, 
з повною відповідальністю буде оцінювати ситуацію. Не 
маючи цих якостей, у тому числі і готовності продовжу-
вати здійснювати спроби, людина не зможе просунутися 
в бізнесі. Як лідери, так і працівники ніколи не пови-
нні полишати спроби виробляти здатність до здорових 
суджень. Компанія, що складається з таких людей, стане 
сильною і процвітаючою і зможе зробити суттєвий внесок 
в добробут суспільства» [14, с. 36].

Коли люди налаштовують свої особисті цінності на 
правильні принципи, вони звільняються від попереднього 
сприйняття чи парадигм. Одна з характеристик справж-
нього лідера – скромність, яка виявляється у здатності 
зняти окуляри й з’ясувати, наскільки його цінності, пере-
конання й вчинки відповідають принципам.

Характеристика скромності Мацусіти, зі слів засно-
вника компанії «Soni» Акіо Моріти, – це підтвердження 
дійсного служіння цього лідера справі і людям: «Сучасним 
японцям не притаманне уявлення про привілеї, у літаках 
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внутрішніх авіаліній вже давно немає салонів першого 
класу. Я згадую, як Коносуке Мацусіта, патріарх японської 
електронної промисловості, коли його вік уже перевалив 
за дев’яносто років, сідав на пасажирський літак і летів 
з Осаки, де знаходилась штаб-квартира його компанії, 
в Токіо разом із сотнями простих службовців» [16, с. 110]. 
«Він завжди був на диво скромним, – говорить дослідник 
його діяльності Джим Коттер. – Він усіляко демонстрував 
свою глибоку повагу до оточуючих. В результаті люди, 
зазвичай стримані у розмові з людиною наділеною вла-
дою, у спілкуванні з ним відчували легкість» [12, с. 18].

Принцип-центрична влада ґрунтується на повазі. 
Лідер поважає своїх послідовників, а послідовники шану-
ють свого лідера й свідомо обирають шлях служіння 
спільній справі. Такий тип влади стає можливим коли 
цінності керівника й послідовників пересікаються, а інтер-
еси лідера й послідовників об’єднуються однією метою. 
«Завдяки відчуттю мети, баченню, характеру й тому, що 
за ними знаходиться, лідери можуть будувати принцип-
центричну владу у стосунках з послідовниками».

Вибір принцип-центричного лідерства обмежується 
характером керівника, його навичками взаємодії з оточу-
ючими, його здібностями й минулим. «Лідер, який прагне 
до принцип-центричної влади, мусить взяти на себе дов-
готривалі зобов’язання. Довіру у стосунках, яка є фунда-
ментом принцип-центричної влади, швидко не збудувати. 
Зображати щирість довго неможливо. Рано чи пізно 
лідер виявить себе. Проте саме особистість лідера, окрім 
того, що він спроможний зробити для своїх послідовни-
ків, визначає глибину принцип-центричної влади, якою 
він володіє»[9, с. 90].

Рівень легітимності влади лідера безпосередньо 
пов’язаний з рівнем довіри до нього. Підвищити його 
він може за допомогою наступних інструментів: переко-
нання, терпіння, м’якості, здатності навчатися, схвалення, 
доброти, відкритості, постійності, цільності, визнання 
помилок і їх виправлення в атмосфері доброти й розу-
міння.

«Щоб ви не робили, довіра і віра завжди повинні бути 
вашими супутниками, – зазначає Коносуке Мацусіта. – 
Ці якості важливі для повсякденного життя, але, мож-
ливо, ще більш важливі вони є при підписанні договорів 
і управлінні компанією. Підприємство, у якого немає віри, 
або компанія, в якої немає довіри з боку інших, не може 
зробити іншим нічого доброго. Тому ініціативний і серйоз-
ний керівник мусить працювати над підвищенням довіри 
до компанії в цілому.

Коли ви намагаєтеся дотримуватися якихось прин-
ципів і переконуєте інших наслідувати вас, ви не повинні 
нав’язувати свої уявлення іншим, якими б важливими 
вони вам не здавалися. Впровадження принципів мусить 
бути засновано на смиренності. Довіра без смиренності 
дуже близька до зарозумілості. Подумайте про ваших 
знайомих, що потерпіли невдачу в бізнесі. Не завжди, 
але часто таким людям не вистачає смиренності, вони 
занадто вперті. Навпаки, якщо довіра зростає в смирен-

ній людині поступово, воно кристалізується в чіткі і пози-
тивні принципи, яким в більшості випадків ця людина 
буде керуватися при досягненні своїх цілей.

Люди, що володіють смиренністю, здатні визнати гід-
ності інших, а звісно, можуть зрозуміти, коли їх власні під-
леглі є більш досвідченими у якомусь питанні. Якщо ви 
вважаєте, що ваші співробітники в силу свого підлеглого 
становища є менш досвідченими і талановитими, чим ви 
самі, значить вам не вистачає смиренності. Безперечно, 
не всі ваші співробітники є прекрасними працівниками, 
але ваша власна смиренність дозволить вам більш явно 
побачити їх гідності та зрозуміти, що треба зробити, щоб 
продуктивно використовувати їх потенціал» [14, с. 129].

Аби досягти ефективного впливу на людей, лідер 
повинен стримуватися від негативних чи недобро-
зичливих висловлювань й бути терпимим у стосунках 
з людьми. Він повинен чітко відрізняти людину і її вчинки, 
творити добро анонімно, вибирати проактивну реакцію, 
дотримуватися обіцянок, не виходити за межі свого кола 
впливу, жити за законами любові. Тим самим лідер пода-
ватиме наочний приклад для своїх підлеглих.

Не менш важливо, аби останні також відчували тур-
боту про себе. Відтак, лідер повинен шукати в людях 
кращі риси, намагатися зрозуміти їх, заохочуючи від-
криті, чесні висловлювання й питання. Він повинен 
демонструвати готовність зрозуміти людей, якщо вони 
навіть ображають його. Лідер не має боятися визнавати 
свої помилки й просити вибачення. Проте, він повинен 
уникати сварок, виправдань, бути хорошим сім’янином, 
постійно пам’ятати, що його об’єднує з друзями, сім’єю 
й співробітниками, бути відкритим для впливу, розуміти 
людину й ситуацію такими, якими вони є.

Край важливо бути при цьому наставником підлеглих. 
У зв’язку з цим має значення не лише, що, а й як говорить 
лідер, його готовність обговорювати проблеми, а не кон-
фліктувати через них. Важливо також правильно обирати 
час для настанов, не йти на поводу, але й не відвертатися 
від підлеглих, бути поруч з ними у тяжку хвилину, гово-
рити з ними мовою логіки й емоцій. Аби вони відчували 
справедливість, мають діяти чіткі рамки, правила, очіку-
вання й наслідки. Успіх лідера значною мірою залежить 
від його уміння делегувати повноваження, залучати під-
леглих до вирішення важливих питань, усвідомлення 
ними, що винагорода може бути лише за працю. Нехай 
люди навчаються відповідальності на своїх помилках.

Таким чином, парадигма принцип-центричного лідер-
ства – це справедливість, доброта, продуктивність і ефек-
тивність. «Ми працюємо з людиною в цілому, – наголошує 
Кові С. – Ми розуміємо, що люди – це не просто цінний 
ресурс чи капітал, не просто економічні, соціальні і психо-
логічні істоти. Вони ще й духовні істоти. Вони хочуть від-
чувати сенс, значимість того, чим вони займаються ... Цілі 
повинні надихати їх, облагороджувати, звертатися до їх 
вищого Я» [9, с. 155]. 

Графічно парадигму принцип-центричного лідерства 
зображено так (рис. 1).

 Чотири рівні                                  Парадигма ПЦЛ                Ключові принципи 
 

І Особистісний Особистість Надійність 

ІІ Міжособистісний Люди Довіра 

ІІІ Управлінський Стиль                            Навички Делегування 
повноважень 

ІV Організаційний Загальне бачення  
і принципи Узгодження  

  Структура                    Системи  

  Стратегія  
 

 
 Рис. 1. Парадигма принцип-центричного лідерства Кові С.
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Парадигма ПЦЛ ґрунтується на визнанні людей 
вищою цінністю. На схемі вони належать до міжособис-
тісного рівня, де ключовим принципом виступає довіра, 
оскільки без неї неможливо ні здійснити, ні ефективно 
підтримувати делегування повноважень [9, с. 159].

Ключовим принципом особистісного рівня, в центрі 
якого знаходиться особистість, є надійність. Вона визна-
чається характером і компетентністю і забезпечується 
реалізацією підходу «зсередини назовні»: зміни й поліп-
шення ми повинні розпочинати з себе.

Стиль управління лідера має сприяти розширенню 
повноважень, інноваціям, ініціативі й відданості справі й 
одночасно розвитку самоконтролю. Тоді відпаде необ-
хідність у жорсткому контролі підлеглих, а їх потенціал 
зможе розкритися повністю.

До основних навичок лідера відносяться: уміння буду-
вати команду, делегувати відповідальність, комунікації, 
ведення переговорів й самоуправління.

«Мудрий керівник, – наголошує Кові С., – слідкує за 
тенденціями й передбачає зміну течій, щоб човен його 
організації не перевернувся» [9, с. 160–163].

Досліджуючи природу компаній, які досягли видатних 
успіхів і зайняли провідні місця у певних сферах вироб-
ництва товарів і послуг, американський учений Джим 
Коллінз прийшов до висновку, що одним з важливіших 
факторів їх успіху було те, що вони очолювались видат-
ними керівниками. Увага лідерів до системи стосунків 
в середині організації багато в чому наближає модель їх 
поведінки до теорії «обслуговуючого лідерства». Проте, 
Коллінз Д. відразу ж зазначає, що вони не те ж саме, що 
є «лідери-слуги».

Являючи приклад справжнього лідерства-служіння, 
засновник компанії Matsushita Electric, Коносуке Мацусіта 
поділився історією, яка його вразила на початку шляху 
у створенні ним власного бізнесу: «В часи, коли Японія 
ще не була однією із найбагатших країн світу, бідняк 
зайшов у велику відому кондитерську, щоб купити собі 
манзду (японське тістечко). Продавець, вражений тим, 
що в першокласну кондитерську зайшов бідняк, ква-
пливо загорнув тістечко в папір і вже хотів віддати його 
злидарю, як з’явився господар магазину, який сам осо-
бисто захотів обслужити бідняка і зробив це із величез-
ною повагою. Коли продавець спробував дізнатися, чому 
власник так зробив, останній відповів, що вони цінують 
своїх покупців. Але цей особливий. Оскільки переважна 
більшість покупців, які заходять до кондитерської, люди 
з нормальним достатком, а ця людина бідна, очевидно 
витратила усі кошти, які в неї були, щоб купити собі ці 
солодощі. «Я бачив, як для нього це було важливо, тому 
повинен був обслужити його сам», – сказав господар. 
Ця проста історія змусила Мацусіту зрозуміти, що кожен 
покупець заслуговує рівного ставлення, цінність покупця 
ніколи не залежить від розміру його покупки або важ-
ливості його як людини. Саме, це розуміння, на думку 
засновника Matsushita Electric має приносити бізнесмену 
особливе задоволення, і саме в цьому криються цінності 
бізнесу» [14, с. 127–128].

Джим Коллінз називає керівників найбільш успіш-
них компаній лідерами п’ятого рівня. «Керівники 5 рівня  
представляють собою приклад амбівалентності, оскільки 
вони одночасно скромні й вольові, сором’язливі й від-
важні». Головне у їхньому житті – це не прагнення до 
власного добробуту й слави, а успіх компанії. При чому 
його вони бачать у майбутньому ще більшим, ніж за їх 
керівництва попри те, що далеко не всі дізнаються хто 
ж насправді заклав основи успіху. Їм не притаманний 
«синдром найбільшої собаки» – до тих пір, доки вона 
найбільша в будці, їй начхати на інших. Навпаки вони 
готують своїх наступників, здатних гідно продовжити їх 
справу.

Лідери 5 рівня – спокійні й урівноважені, прості, 
скромні, стримані, сором’язливі, приємні у спілкуванні, 
непомітні і т. ін. Вони ніколи не прагнуть стати героями, 
ідолами, зайняти якийсь п’єдестал. Водночас, їм прита-
манні «непохитна рішучість, майже стоїчна потреба зро-
бити те, що повинно бути зроблено для перетворення 
компанії у велику». Вони фанатично віддані своїй справі, 

заражені прагненням досягти результату. Спокійність 
і наполегливість виявляють керівники 5 рівня не лише 
в значних рішеннях, а й в стилі роботи, який вирізняється 
старанністю простого робітника. В разі невдачі вони див-
ляться в дзеркало й не шукають її причини в діях підле-
глих. Коли ж досягають успіху, дивляться у вікно, пояс-
нюючи його наполегливістю співробітників, везінням чи 
зовнішніми факторами.

У зв’язку з цим особливого значення вони надають 
формуванню команди, задаючи спершу питання «хто?», 
а вже потім «що?». У них діє не гасло «кадри вирішують 
усе», а принцип «потрібні кадри вирішують усе». Вимоги 
до кадрів з їх боку справді високі й суворі, але не безжа-
лісні. Навпаки, вони вимагають від своїх підлеглих не слі-
пої покори, а пропонують їм стати справжніми лідерами 
на своїх місцях, настільки захопленими і талановитими, 
що їх би визнавали кращими фахівцями у відповідній 
сфері. Тобто вони шукають таких керівників, які б могли 
обговорювати проблеми й дискутувати в пошуках най-
кращого рішення, а з іншого боку – виступати єдиною 
командою при його втіленні в життя, попри власну думку 
й власні інтереси.

Лідери 5 рівня керуються принципом «правда 
краще, ніж сни» і створюють таку атмосферу в орга-
нізації, щоб цю правду можна було почути. Вони зізна-
ються, що знають недостатньо й запрошують до неви-
мушеного діалогу у пошуках відповідей на запитання. 
Коли ж доводиться проводити розтин, не шукають 
винних у смерті.

Саме ґрунтуючись на правді про слабкі й сильні сто-
рони організації і її співробітників лідери формують розу-
міння (а не стратегію чи план) того, в чому вони можуть 
стати кращими. Тобто «дисциплінованими» повинні бути 
не лише люди, а й думки. І, звичайно – дії. Відтак необ-
хідно створити таку культуру дисципліни в організації, 
за якої б люди діяли не лише дисципліновано, а й відпо-
відально. Якщо вони можуть поступати так в рішеннях 
детально опрацьованої системи, достатньо керувати 
нею, а не безпосередньо людьми. Тобто культура дисци-
пліни – це не тиранія. Це – дисципліновані люди з дис-
циплінованими мисленнями, які дисципліновано й, що не 
менш важливо, фанатично діють в інтересах компанії. 
Все це дає можливість проводити такі зміни, які роблять 
компанії великими [11, с. 53–55].

А великими компанії роблять великі лідери. Лідери, 
які вміють служити суспільству, справі, людям. Коносуке 
Мацусіта – один із них. Впродовж усього життя він спо-
стерігав в який хаос втягується суспільство. Він почав 
обдумувати шляхи, які б дали змогу людству звільнитися 
від болю і страждань, досягти щастя і побудувати мирне 
гармонійне людське суспільство. 3 листопада 1946 р. він 
заснував PHP Institute. Його назва розшифровується як 
«Мир і щастя через процвітання» (peace and happiness 
through prosperity). Мета інституту – створення миролюб-
ного суспільства, що володіє як матеріальним, так і духо-
вним багатствами. У 1980 р. була відкрита Школа управ-
ління Мацусіти (Matsushita Institute of Government and 
Management – MIGM), діяльність якої була спрямована на 
пошук ідей, що сприяють прогресу й розвитку Японії, так 
і всього світу в ХХІ ст. у галузі освіти, економіки, політики 
та інших сфер життя. Основна мета Школи – навчання 
й виховання потенційних лідерів майбутнього, здатних 
вирішити безліч проблем, що стоять перед Японією. Ще 
через три роки, в травні 1983 р. Мацусіта запустив новий 
унікальний проект – Кіотський колоквіум глобальних змін. 
Мета проекту – обговорення ідеальних шляхів розвитку 
суспільства як в Японії, так і в усьому світі у ХХІ ст. та 
у віддаленому майбутньому. Учасники проекту плану-
ють ділитися досягненнями з жителями Японії та інших 
країн, а також пропонувати світовим лідерам конкретні 
ідеї з удосконалення людського суспільства на сучас-
ному, перехідному етапі розвитку. «Одна людина може 
зробити вкрай мало в умовах загальнонаціонального 
економічного лиха і загального духовного падіння, але я 
мусив спробувати. Я бачив, що Японія потребувала від-
родження промисловості після війни, практично ніхто не 
був мотивований на наполегливу працю, так необхідну 
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для відродження підприємств. В усьому було щось фун-
даментально неправильне. Можливо, думав я, соціальна 
та економічна депресія настільки виснажила людей, що 
вони не могли або не хотіли побачити, що потрібно було 
робити. Але я прийняв рішення спробувати змінити такий 
стан речей»  [14, с. 172]. На японських виборах влітку 
1993 р. 15 із 23 випускників, створеної ним Школи MIGM 
перемогли і ввійшли до складу вищого законодавчого 
органу країни [12, с. 18].

Те, що Японія за якихось 50 років постала у десятці 
світових лідерів є підтвердженням, що лідерство-слу-
жіння окремих може надихати на служіння інших. Голо-
вне, ці люди мають не просто мати відповідні статуси, 
які дають їм право вести за собою, а прикладом свого 
служіння суспільству створити умови прориву для мож-
ливості реалізації потенціалу кожного. Варто тільки прий-
няти на себе цю відповідальність. 

Висновки. Наш аналіз, дозволяє зробити ряд виснов-
ків. По-перше, незважаючи на те, що лише окремі  
дослідники ідентифікують свою теорію з обслуговуючим 
лідерством, важливість аспекту служіння, у стосунках 
лідерів та їх послідовників визнають й інші учені. При 
цьому вони виходять з визнання людського капіталу 
головною складовою структури виробництва. Відтак, 
пропонують відповідне ставлення до підлеглих, для яких 
лідери мають стати не лише провідниками до страте-
гічної мети, а й наставниками та помічниками у визна-
ченні та реалізації місії організації. Отже, лідери повинні 
володіти не лише прозорливістю, наполегливістю, послі-
довністю у досягненні мети, а в першу чергу, людяністю, 
увагою до потреб підлеглих, готовністю довіряти їм, під-
тримувати їх. Залишаючись лідером, сучасний керівник 
повинен будувати свої стосунки з підлеглими як з парт-
нерами. 

По-друге, конкретний приклад бізнес-лідерства 
японського підприємця, засновника світової корпорації 
Matsushita Electric – Коносуке Мацусіти є підтвердженням 
ефективності такої концепції у реальному житті. Ім’ям 
цього бізнесмена невеликої країни Японії названа кафе-
дра лідерства Гарвардського університету в Сполучених 
Штатах Америки. Підприємець залишив по собі не лише 
успішну прибуткову компанію, але й філософію бізнесу та 
життя, яку втілив у заснованих ним PHP Institute, MIGM 
(Matsushita Institute of Government and Management), напи-
саних ним книгах, що пронизані ідеєю пошуку шляхів до 
гармонії та щастя через процвітання суспільства. Все 
вищезазначене є підтвердженням універсальності пропо-
нованої концепції.

По-третє, більшість людей в Україні не вірять у зміни. 
Але в історії людства наступає час, коли з’являється 
критична маса людей, яка хоче змінити суспільство, яка 
задає нові правила і суспільство піднімається на нову 
сходинку. Такими людьми можуть стати лідери, які оби-
рають лідерство-служіння життєвим кредо. Приклад Япо-
нії доводить, що не обов’язково бути великою державою, 
щоб стати світовим лідером.
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Nestulia Svitlana
LEADERSHIP-SERVING – THE CONCEPT WHICH THE UKRAINIAN SOCIETY NEEDS TODAY

The article analyzes the well-accepted concept of servant leadership and the aspect of serving in other theories of management. 
It actualizes the benefits of servant leadership for current reality of the Ukrainian society in all its life spheres: education, public 
management, business etc. It conclusively demonstrates the universality of the offered concept and proves its viability by using 
the example of the Eastern business leadership of the Matsushita Electric global corporation’s founder.

Keywords: management, strategic leadership, operative leadership, leadership-serving, principle-centered leadership, fifth 
level leader, organizational culture.



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 п

ід
пр

иє
м

ст
в

52

Постановка проблеми та її актуальність. Актуаль-
ність і значущість формування лідерських якостей у май-
бутніх фахівців є нагальним питанням сучасної освіти. 
В умовах глобалізації, демократизації, інформатизації 
на тлі економічної та політичної трансформації, майбутні 
фахівці економічного профілю мають бути готовими 
демонструвати лідерські якості під час викликів турбу-
лентного сьогодення. Оскільки між вищими навчальними 
закладами і переважною кількістю бізнес-організацій та 
установ не налагоджене співробітництво, яке сприяло б 
розумінню та визначало вимоги з боку бізнесу стосовно 
підготовки майбутніх фахівців, існують розбіжності щодо 
визначення, яких саме лідерських якостей очікує та потре-
бує сфера підприємництва від університетів. Представ-
ники іноземного бізнесу, які працюють в Україні, зауважу-
ють, що багато українських співробітників не виявляють 
лідерських якостей, що, вочевидь, не сприяє продуктив-
ності організації, та, як наслідок, прибутковості компанії.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Ви вчен ня лідерства та лідерських якостей зарубіжними вче-
ними пов’язане з іменами Адаїра Д., Бланшара К., Богар-
дуса Е., Кові С., Макнея Я., Максвелла Д., Олава А., Стогділа 
Р., Хессельбайна Ф., Шефера Б. та ін. На теренах україн-
ської психологічної та педагогічної наук вагомий внесок у 
дослідження цієї проблеми внесли такі вчені, як Зарубінська 
І., Калашнікова С., Карамушка Л., Кремень В., Луговий В., 
Нестуля О., Романовський О., Скібіцька Л., Федоров В. та ін. 

Проблема індивідуального та інституційного лідер-
ства вивчається в рамках реалізації спільних міжнарод-
них проектів. Прикладом такої діяльності є проект Про-
грами Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та 
розвитку таланту (ELITE)», який має за мету посилити 
роль українських закладів вищої освіти як рушійної сили 
соціального прогресу в імплементації державної політики 
з розвитку людських ресурсів шляхом реалізації послуг 
з розвитку лідерського та організаційного потенціалу [11].

Більшість учених, які вивчають проблему лідерства, 
однозначно наголошують, що існує понад 200 визначень 
цього поняття, також відсутня єдність думок стосовно 
пріоритетних лідерських якостей, які мають бути сформо-
вані під час навчання в університеті у студентів-майбутніх 
фахівців економічного профілю.

Мета статті. Беручи до уваги соціальне замовлення сус-
пільства на формування лідерів для сфери підприємництва 
і бізнесу та відсутність системних теоретичних досліджень 
цієї проблеми, на основі аналізу результатів опитувань 
представників пілотних сфер, визначити та конкретизувати 
пріоритетні лідерські якості та обґрунтувати необхідність їх 
формування у майбутніх фахівців економічного профілю. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування 
отриманих результатів дослідження. Сучасні тен-
денції бізнесу, такі як глобалізація, зростання нішевого 
нетворкінгу, підсилення інформаційного захисту, ведення 
бізнесу в умовах економіки хабів, вимагають змін у під-
готовці майбутніх бізнес-лідерів. Беручи до уваги те, що 
менеджмент працює ефективно в умовах стабільності на 
ринку, а лідерство є дієвим під час трансформацій та криз, 

необхідно усвідомити й чітко визначити, які саме лідерські 
якості допоможуть майбутнім фахівцям ефективно та про-
фесійно діяти під час викликів і трансформацій.

У більшості закладів вищої освіти підготовка управ-
лінців здійснюється у рамках парадигми менеджменту 
для сфери бізнесу. При цьому тенденція щодо розвитку 
поведінкових якостей лідера проявляється через наявність 
типової навчальної дисципліни «Психологія» та достатньо 
інноваційних – «Лідерство» та «Філософія успіху» [11, с. 38 ]

Предметом нашого дослідження стали пріоритетні 
лідерські якості у їх баченні науковцями, представниками 
бізнесу та студентами – майбутніми фахівцями економіч-
ного профілю. 

Метою аналізу досліджень 32 вчених та дослідників 
феномену лідерства була оцінка якісного прояву та інтенсив-
ності репрезентації особистісних якостей лідера. Для пере-
ведення якісних показників в кількісні, кожному окремому 
згадуванню присвоювалося значення 1. Інтенсивність репре-
зентації характеристики визначалася сумарним показником 
окремих значень. У такий спосіб визначено 12 найчастіше 
згадуваних лідерських якостей, серед яких 8 можна вважати 
пріоритетними. Дані дослідження представлені в табл. 1. 

Результати аналізу дослідження показали, що пріори-
тетними лідерськими якостями за коефіцієнтом значущості 
вчені та дослідники вважають на першому місці – позитивне 
ставлення до людей, на другому – здатність ризикувати, на 
третьому – здатність до навчання, на четвертому – пер-
спективне бачення, на п’ятому – відповідальність, здатність 
до прийняття рішень, сприяння навчанню співробітників і на 
шостому – командна робота. Навіть поверхневий аналіз 
наведених даних дає змогу визначити, що лідерські якості 
з коефіцієнтом нижче 6 не є пріоритетними.

Цікавими є наукові роздуми Скібіцької Л., яка стверджує, 
що успішне лідерство залежить від наявності необхідних 
якостей та рис характеру в керівника, що підтверджується 
результатами досліджень діяльності виконавчих директо-
рів підприємств і компаній Великобританії, які визначили 
перелік характеристик особистості, що впливають на успіх 
справи. Дані дослідження наведені в табл. 2 [ 8 ].

Як бачимо, перелік значущих лідерських якостей 
у сприйнятті виконавчих директорів підприємств і компаній 
Великобританії дещо відрізняється від списку, одержаного 
в результаті аналізу досліджень теоретичних робіт вчених 
та дослідників. Однак, він є дуже важливими, з огляду на 
те, що британська модель бізнесу довела свою успішність 
на глобальному ринку. Йдеться про такі компанії, як Virgin 
Atlantic, HSBC Group, Unilever, Vodafone, досвід очільників 
яких може бути дуже корисним для нашої держави. 

Такі характеристики лідера, як великий досвід у різних 
сферах діяльності, попередній досвід лідерства, обдарова-
ність та здатність міняти стиль керівництва не є фокусом 
особливої уваги з боку науковців, однак, визнаються фахів-
цями-практиками, які, власне, і є лідерами у своїй справі.

Наступним етапом нашого дослідження було вияв-
лення розуміння лідерських якостей та їхньої значущості 
(перелік та рейтинг) студентами-майбутніми фахівцями 
економічного профілю. 

УДК 371.134:379:85(71)  КУЛЕШОВА Оксана Миколаївна,
старший викладач кафедри іноземних мов,

Інститут міжнародних відносин
Національний авіаційний університету

АНАЛІЗ ПРІОРІТЕТНИХ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ  
ЯК ПРЕДМЕТУ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ –  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Стаття присвячена дослідженню найважливіших лідерських якостей у їх сприйняті студентами – майбутніми фахів-

цями економічних спеціальностей. Автор аналізує дослідження провідних вчених, які фокусуються на виокремленні 
лідерських якостей особистості. А також розглянув результати опитування студентів та фахівців по роботі з персоналом 
щодо розуміння якостей фахівця-лідера з метою їх подальшого формування. Обґрунтовується важливість таких особис-
тісних характеристик лідера, як позитивне ставлення до людей, бачення, відповідальність, готовність до ризику, вміння 
працювати в команді, здатність до самонавчання та прийняття рішень.

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, бачення, здатність до ризику, відповідальність, позитивне ставлення до 
людей.
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Таблиця 2
Ранжування якостей успішного лідера  
за їх значущістю в уявленні керівників  

підприємств Великобританії

Якості Бали
1. Здатність працювати з людьми 78
2. Відповідальність за виконання важливих завдань 75
3. Потреба в досягненні результатів 75
4. Попередній досвід лідерства 74
5. Великий досвід у різних сферах діяльності 68
6. Здатність вести справи та переговори 65
7. Готовність ризикувати 63
8. Здатність генерувати нові ідеї 62
9. Обдарованість 60
10. Здатність міняти стиль керівництва відповідно  

в потрібній ситуації (гнучкість, адаптивність) 58

Пілотне дослідження проводилося на базі Інституту 
міжнародних відносин Національного авіаційного універ-
ситету (студенти 3 року навчання, спеціальність «Між-
народний бізнес») та української компанії з іноземним 
капіталом, яка спеціалізується на доборі персоналу та 
консалтингових послугах у (м. Київ) у жовтні 2014 року. 
Методом дослідження виступало анкетування. Учасни-
кам було запропоновано анкети із закритими списками.

Завдання стояло таке: із запропонованого переліку 
обрати найважливіші лідерські якості. Результати опиту-
вання представлені в табл. 3.

Результати опитування студентів довели, що необ-
хідними якостями бізнес-лідера, у першу чергу, вони 
вважають відповідальність. Наступною, за частотою зга-
дування, є самодисципліна, на третьому й четвертому 
місцях – здатність працювати в команді та готовність 
до ризику. Важливими характеристиками особистості 
лідера студенти вважають також комунікативну компе-
тентність та орієнтацію на результат. Решта якостей була 
обрана менш, ніж половиною респондентів.

Таблиця 1
Пріоритетні лідерські якості у їх баченні провідними вченими-дослідниками лідерства

Якості Коефіцієнт 
значущості Дослідники та вчені

1. Позитивне ставлення до людей 14 Іванова С., Беніс У., Бауер М., Грундль Б., Шефер Б., Оуен У., Кузес М., 
Познер Б., Кові С., О’Тулі Д., Евін Р., Газзард Н., Ходжсон В., Максвел Д.

2. Здатність ризикувати 10 Кузес М., Познер Б., Федоров Х., Беніс У., Бланк У., Лежен Е., Якокка Л., 
Газзард Н., Оуен Х., Ходжсон В.

3. Здатність до навчання 9 Трейсі Б., Кузес М., Познер Б., Федоров В., Іванова С., Кові С., Максвел Д., 
Нанус Б., Ді Прім.

4. Перспективне бачення 8 Тейлор К., Максвелл Д., Шейнов В., Бланшар К., Трейсі Б., Богардус Е., 
Скаллі Д., Беніс У.

5. Прийняття рішень 7 Адаїр Д., Трейсі Б., О’Лірі Д., Бауер М., Якокка Л., МакКартнер Д., Максвел Д.
6. Сприяння навчанню співробітників 7 Кузес М., Познер Б., Хантер Д., Нанус Б., Грундль Б., Шефер Б., Бланшар К.

7. Відповідальність 7 Іванова С., Грундль Б., Шефер Б., Гарднер Д., Богардус Е., Корда М.,  
Максвелл Д.

8. Здатність до командної роботи 6 Кузес М., Познер Б., Федоров В., Беніс У., Якокка Л., Веллінгтон П.
9. Відданість 4 К’юл Д., Тейлор К., МакКартнер Д., Максвел Д.
10. Ініціативність 4 Максвел Д., Бауер М., Нанус Б., Хілтон К.
11. Відвага 4 Монро М., МакКартнер Д., Канн Д., Максвел Д.
12. Комунікативна компетенція 4 Тейлор К., Максвел Д., Канн Д., Беніс У.

Таблиця 3
Найважливіші лідерські якості у сприйнятті студентів та менеджерів по роботі з персоналом 

Лідерські якості Кількість  
респондентів-студентів

Кількість респондентів-менеджерів  
по роботі з персоналом

1. Відповідальність 15 17
2. Самодисципліна 13 16
3. Здатність працювати в команді 11 9
4. Готовність до ризику 11 14
5. Комунікативна компетентність 10 10
6. Орієнтація на результат 10 13
7. Ініціативність 8 7
8. Здатність до навчання 8 8
9. Прийняття рішень 8 11
10. Позитивне ставлення до людей 7 9
11. Відвага 7 4
12. Перспективне бачення 6 6
13. Компетентність 6 6
14. Відданість 5 7
15. Щирість 5 2
16. Духовність 4 2
17. Натхненність 4 2
18. Почуття гумору 3 3
19. Здатність міняти стилі управління 0 5
20. Сприяння навчанню співробітників 0 4
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Менеджери по роботі з персоналом ранжували пріо-
ритетні лідерські якості дещо в іншій послідовності: відпо-
відальність й самодисципліна посідають перше та друге 
місця, так само, як і серед студентів, на третій позиції – 
готовність до ризику, на четвертій – орієнтація на резуль-
тат, п’ята – це прийняття рішень, шоста – комунікативна 
компетентність.

Як засвідчують результати опитування студентів та 
менеджерів по роботі з персоналом, представники обох 
груп одностайно визнали найважливішими якостями 
фахівця-лідера відповідальність та самодисципліну. Такі 
характеристики особистості, як готовність до ризику, орі-
єнтація на результат, комунікативна компетентність, здат-
ність працювати в команді та здатність приймати рішення 
також знаходяться в списку пріоритетних. Це свідчить про 
позитивну тенденцію щодо розуміння студентами запиту 
на лідерські якості з боку потенційних роботодавців. 

Проте, беручи до уваги досвід іноземного бізнесу та 
дослідження в галузі лідерства, доходимо висновку, що 
студентам бракує розуміння переваг та необхідності роз-
витку в собі таких важливих особистісних якостей, як 
позитивне ставлення до людей та перспективне бачення. 

Адже, визначальною характеристикою справжнього 
лідера є саме бачення, можливість та вміння формувати 
стратегію. Наявність бачення є умовою окреслення та 
реалізації стратегічних цілей. Важливим для майбутнього 
лідера є також усвідомлення того, що позитивне став-
лення до людей, в основі якого лежить турбота про них, 
сприяє покращенню психологічного мікроклімату в ком-
панії, та самопочуття членів команди, формуванню в них 
впевненості в собі та вмотивованості до дії. Це, своєю 
чергою, є підґрунтям для формування корпоративних цін-
ностей. 

Переважна більшість учених, які вивчають проблему 
лідерства, лідерських якостей, єдині в тому що, маючи 
бачення, лідер окреслює місію, і люди в його оточенні 
заражаються нею, стаючи поряд з ним. Бачення стає чіт-
ким гаслом організації, яке об’єднує її членів, і стає при-
чиною існування. Бачення може виступати новим інстру-
ментом контролю, який заміняє бюрократичні інструкції. 
Усім великим лідерам притаманне таке: вони знають, 
куди йдуть, і можуть переконати інших іти за ними. 
[6, с. 129–130]. Лідер фокусується на майбутньому: дов-
готермінових і надзвичайно довготермінових цілях [7].

Висновки. В результаті проведеного дослідження вияв-
лено пріоритетні лідерські якості в їх сприйнятті студен-
тами – майбутніми фахівцями економічного профілю. Серед 
них відповідальність, самодисципліна готовність до ризику, 
орієнтація на результат, ініціативність, здатність працювати 
в команді, здатність до навчання та прийняття рішень. Проте 
відсутність серед пріоритетних лідерських якостей позитив-
ного ставлення до людей та перспективного бачення свід-
чить про недостатню поінформованість студентів стосовно 
їх важливості й ідентифікує необхідність подальшої діяль-
ності в цьому напрямі. Така робота сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти 
на ринку праці, попит на фахівців-лідерів на якому надзви-
чайно високий. Перспективи подальшого наукового пошуку 
полягають в обґрунтуванні моделі бізнес-лідера.
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Kuleshova Oksana
ANALYSIS OF PRIORITY LEADERSHIP SKILLS AS AN OBJECT OF FRMATION  

IN STUDENTS FUTURE SPECIALISTS OF ECONOMICS

The article is dedicated to the research of top leadership traits chosen by future specialists with Economics major. The topicality 
of the issue is highlighted. The author analyzed the scientists’ insights relating to top leadership qualities. The HR managers’ and 
students’ questionnaires’ results are considered and upon the comparative analysis findings the top traits are defined to form 
among students in order to become successful business leaders in future. In conclusion, one of the most important condition 
of future specialists majoring Economics successful preparation is forming such qualities as positive attitude to people, vision, 
responsibility, readiness for risk-taking, ability to work in a team, ability for self-learning and decision-making. 

Keywords: leadership traits, leadership, vision, risk-taking, responsibility, positive attitude to people.
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МЕХАНІЗМИ ТА ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІДЕРСТВА  
В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

У статті обґрунтовується концепція розвитку лідерського потенціалу в технічному університеті. Особливу увагу при-
ділено завданням, які передбачені концепцією розвитку лідерського потенціалу в технічному вузі. Розкривається досвід 
реалізації лідерства в технічному вузі. 

Ключові слова: концепція, лідерство, лідерський потенціал, технічний університет.
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Актуальність теми, постановка проблеми. Однією 
з важливих проблем сучасної професійної освіти є під-
готовка не тільки високоосвічених фахівців, але й справ-
жніх лідерів у своїй галузі, людей, які можуть взяти на 
себе відповідальність та керувати розвитком своєї орга-
нізації, команди, сфери діяльності, суспільства в цілому.

Лідерство притаманне природі людини і є давньою 
формою організації життя людей, діючим засобом 
рішення суттєвих питань. В суспільстві існує об’єктивна 
потреба в лідерстві, і вона повинна реалізовуватися. 

На думку відомого американського спеціаліста 
в області менеджменту Дж. Кембелла, лідерство – 
це загадкове, невідоме явище, існування якого легко 
визнати, але важко описати. Але в сучасних умовах від 
рішень, які приймає лідер, суттєво залежить політич-
ний та економічний стан суспільства, трудового колек-
тиву, зокрема, студентів та академічної спільноти вищих 
навчальних технічних закладів [1].

У світлі наявних тенденцій суспільного розвитку – 
глобалізації, демократизації, інформатизації, технологі-
зації та піднесенні ролі особистості – лідерство набуває 
нового контексту. Наукові дослідження кінця XX – початку 
XXI ст. у галузі управління засвідчують формування нової 
управлінської парадигми – лідерства, яка проявляється 
через утвердження нових організаційних структур, моде-
лей поведінки, процедур, принципів і цінностей як основи 
управлінської діяльності. Результатом актуалізації лідер-
ства є зростання суспільного попиту на лідерів, що поро-
джує завдання модернізації параметрів сучасної профе-
сійної підготовки лідерів [5].

Зв’язок проблеми з науковими завдання витікає 
з положень концепції формування гуманітарно-технічної 
еліти Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), яка перед-
бачає в умовах кризи управління в Україні формувати 
особистість майбутнього випускника технічного вузу, 
обов’язково враховуючи лідерський потенціал як скла-
дову його професіоналізму [11, с. 7–8]. Зв’язок про-
блеми з практичними завданнями ґрунтується на тому, 
що серед вимог, що висуваються нині до професійного 
випускника технічного університету, є управлінська ком-
петентність, яка передбачає і розвиток лідерських здіб-
ностей [12, с. 36].

Аналіз досліджень з питань лідерства, проблем 
формування лідерських якостей у студентів вищих тех-
нічних закладів освіти, а також філософської, психоло-
гічної, педагогічної літератури з питань лідерства дозво-
ляє визначити різні аспекти дослідження цієї проблеми. 
Так, вдосконалення професійної підготовки управлін-
ців-лідерів цікавили В. Береку, Л. Ващенка, Д. Галіцину, 
Л. Даниленка, Г. Дмитренка, О. Ельбрехта, Г. Єльні-
кову, В. Лугового, В. Майбороду, В. Олійника, М. Пірен, 
О. Пономарьова, О. Романовського, М. Рудакевич, 
Т. Сорочан, Л. Товажнянського та ін.; над обґрунтуван-
ням теорій лідерства працювали К. Левін, Д. Мак-Грегор, 
В. Врум, П. Йєттон, Р. Белбін, С. Джибб, П. Друкер та ін.; 
особистісними аспектами лідерства цікавились О. Воро-
нова, Н. Гончаренко, О. Ковальова, А. Свенцицький, 
У. Бенніс, О. Кріштановська та ін. 

В той же час недостатньо дослідженими є поняття 
«лідерство університету», концепція, механізми розвитку 
та реалізації лідерського потенціалу в практиці професій-
ної підготовки конкурентоспроможного фахівця в умо-
вах сучасного технічного університету. Тому мета даної 
статті полягає в аналізі розкриття цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Проблема лідерства 
цікавила істориків та філософів з часів античності, однак 
предметом наукових досліджень ця тема стала тільки 
в ХХ столітті. Існує більш як 350 визначень лідерства. 
Лідерство визначають як вміння однієї людини вести за 
собою багатьох людей ділом або ідеєю; готовність нести 
відповідальність не тільки за себе, але й за цілу групу 
людей; активний потяг до успіху; вміння так організу-
вати взаємодію з людьми, щоб кожен з них усвідомив 
як досягти поставленої лідером мети; сила характеру + 
воля до перемоги + прекрасний дар переконання; вміння 
позитивно взаємодіяти з тими, хто слабший духом, з рів-

ними собі та сильнішими за себе. Але, на наш погляд, 
лідерство – це взаємовідносини між лідером та членами 
групи, які впливають один на одного і разом прагнуть до 
реальних змін і досягнення результатів, які відображають 
загальні цілі [3, c. 19–20]. 

Тому, лідерство технічного університету – це комплек-
сне поняття, що включає реалізацію стратегії розвитку 
університету з метою сприяння, з одного боку, значному 
підвищенню міжнародного авторитету університету, його 
престижу, а з іншого, розвитку лідерського потенціалу 
майбутніх фахівців, що навчаються в технічному універ-
ситеті.

Розглянемо більш детально обґрунтування механіз-
мів концепції розвитку лідерського потенціалу в Націо-
нальному технічному університеті «Харківський політех-
нічний інститут»: 

1. Особистість кожної людини індивідуальна і непо-
вторна. Отримані від природи таланти, здібності й 
задатки являють собою лише певний потенціал, який 
при своєчасному його виявленні та належному розвитку 
може розкритися, а може бути і безповоротно втраченим. 
Створення умов, які у максимально можливій мірі спри-
яють реалізації лідерського потенціалу кожної особис-
тості, являє собою одну з найважливіших завдань сис-
теми освіти технічного університету. Перед педагогічною 
наукою і практикою постає проблема розробки методів 
і засобів раннього виявлення та розпізнавання лідер-
ського потенціалу.

2. Кардинальні зміни умов життя і діяльності сус-
пільства і, природно, самого фахівця в XXI столітті заго-
стрюють проблему індивідуалізації навчально-виховного 
процесу. Тому існуюча практика відбору студентів через 
зовнішнє оцінювання або вступні іспити повинна бути 
доповнена системою психолого-педагогічної діагностики 
особистісних якостей та лідерського потенціалу. З точки 
зору соціально-економічних позицій неприпустимим мар-
нотратством видається продовження масової підготовки 
всіх за одними і тими ж стандартами. Крім того, об’єктивні 
відмінності в особистісних якостях і характеристиках 
(наприклад, тип пам’яті, швидкість сприйняття, характер 
мислення тощо) при такій уніфікації підготовки зумов-
люють значні втрати для суспільства внаслідок того, що 
більшість студентів «не добирають» тих знань, умінь 
і навичок, які могли б бути порівняно просто сформовані 
при індивідуальному підході. Розвиток же лідерського 
потенціалу тим більш вимагає індивідуального підходу.

3. Поряд з формальною процедурою перевірки знань 
(тестування, облік оцінок атестату, балів сертифікатів) 
обов’язковим є психолого-діагностичне тестування абі-
турієнтів або студентів з метою виявлення їх природної 
схильності до різних видів професійної діяльності випус-
кника та схильності до лідерства. Одночасно можна 
визначити особистісні психофізіологічні характеристики, 
необхідні для індивідуалізації навчально-виховного про-
цесу.

4. Результати тестування заносяться в базу даних, 
а потім в ході навчання тестування повинні періодично 
повторюватися і разом з успішністю по навчальній дисци-
пліні і громадською активністю студента формувати його 
соціально-особистісний портрет лідера. 

5. Посилення власне гуманітарної, зокрема й пси-
холого-педагогічної підготовки фахівців, що відповідає 
вимогам часу, коли визначальним фактором темпів, 
змісту та якості соціального і науково-технічного про-
гресу стає не розвиток техніки і технології самих по собі, 
а їх відповідність потребам людини і людства, гармонія 
людини і природи. На перший план у всьому світі висува-
ється проблема людського фактору, людських ресурсів.

6. Завдання підвищення рівня психолого-педагогіч-
ної підготовки фахівців, у першу чергу керівників-лідерів, 
передбачає також удосконалення професійної компе-
тентності професорсько-викладацького складу універси-
тету. Крім матеріальної бази та організації просторового 
середовища навчання величезний вплив на формування 
майбутнього професіонала і розвиток лідерського потен-
ціалу має особистість викладача технічного вузу. Одним 
з найдійовіших методів навчання і виховання є власний 
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приклад. Саме власною освіченістю, ерудицією, культу-
рою і професіоналізмом викладач технічного універси-
тету може дати студенту стимул до самовдосконалення, 
прагнення бути кращим у своїй галузі. Тому вкрай необ-
хідно підвищувати професіоналізм самих викладачів, 
піднімати рівень їх психолого-педагогічної підготовки. 
Викладач повинен постійно оновлювати свої знання, вдо-
сконалювати власний психолого-педагогічний досвід, 
застосовувати на практиці сучасні технології навчання. 

Концепція підготовки майбутніх лідерів в НТУ «ХПІ» 
передбачає вирішення наступних стратегічних завдань: 
по-перше, формування потужного науково-методичного 
та навчального напряму, який відповідає національному 
статусу НТУ «ХПІ»; по-друге, виконання глибоких марке-
тингових досліджень ринку кадрів фахівців і перспектив 
його розвитку з урахуванням поступового подолання 
соціально-економічної кризи в країні і стабілізації розви-
тку громадянського суспільства та соціально орієнтованої 
ринкової економіки; по-третє, організація та координація 
психолого-педагогічних досліджень проблем підготовки 
майбутньої гуманітарно-технічної еліти та, зокрема, 
майбутніх лідерів, забезпечення їх високого науково-
теоретичного рівня і практичної значущості, активного 
використання результатів у інноваційних технологіях 
організації навчально-виховного процесу; по-четверте, 
істотне підвищення педагогічного рівня викладання 
всіх загальнонаукових, фундаментальних і спеціальних 
дисциплін; по-п’яте, організація викладання психолого-
педагогічних дисциплін для всіх інженерних та інших 
спеціальностей з метою формування у випускників умінь 
міжособистісного спілкування, вирішення конфліктних 
ситуацій, мобілізації мотиваційної сфери, спрямованих на 
розвиток лідерського потенціалу та досягнення загальних 
цілей колективу; по-шосте, публікація результатів дослі-
джень у щоквартальному науково-практичному журналі 
університету «Теорія і практика управління соціальними 
системами» та організація їх широкої наукової і громад-
ської апробації шляхом організації наукових конференцій, 
семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо; по-сьоме, 
активна взаємодія з провідними академічними і навчаль-
ними організаціями соціально-економічного та гумані-
тарного профілю, в тому числі закордонними, зокрема 
в Міжнародному Проекті «ЕLITE» –«Освіта для лідерства, 
інтелектуального та творчого розвитку», забезпечення 
дієвої участі НТУ «ХПІ» в проекті, проведенні спільних 
досліджень та розробок.

Таким чином, концепція підготовки майбутніх ліде-
рів в НТУ «ХПІ» ґрунтується на науково-методичному, 
інформаційному та матеріально-технічному забезпеченні 
навчально-виховного процесу. Це визначає:

1. Поступовий перегляд змісту освіти з метою усу-
нення застарілого і другорядного матеріалу і посилення 
його гуманістичної компоненти, формування у студен-
тів світоглядних основ і умінь самостійного оволодіння 
новою інформацією, підготовка їх до здібності мобільної 
зміни місця роботи і навіть сфери діяльності, форму-
вання постійної готовності до новаторства, високій якості 
роботи.

2.  Надання допомоги кафедрам і факультетам уні-
верситету в підготовці необхідного якісного науково-
методичного, дидактичного та психолого-педагогічного 
забезпечення навчального процесу. 

3. Кардинальна зміна інформаційного забезпечення 
навчального процесу, створення сучасного бібліотечного 
фонду з навчально-методичного та наукового напрямів 
діяльності в традиційному вигляді і, надалі, з перекладом 
бібліотечного фонду на електронні носії; значне підви-
щення телекомунікаційних можливостей університету: 
забезпечення кожного викладача університету можли-
востями доступу до інформаційних ресурсів глобальної 
мережі INTERNET, до мережі університету і його підроз-
ділів, також обладнання кожного робочого місця викла-
дача сучасним комп’ютером за рахунок коштів кафедри  
від розробки держбюджетної, госпдоговірної тематики та 
участі в міжнародних грантах та проектах. Обов’язковим 
є перехід до комплектування бібліотечних фондів на 
електронні носії. 

4. Створення на базі кафедри педагогіки і психології 
управління системами центру підготовки майбутніх ліде-
рів-керівників нової формації, а також перепідготовки 
сьогоднішніх керівників відповідно до вимог часу, з вико-
ристанням нових інформаційних технологій. У процесі 
формування інженера-лідера вкрай необхідна єдність 
трьох обов’язкових складових: управлінської і психолого-
педагогічної підготовки, обов’язкової управлінської прак-
тики і виховного характеру навчання.

Зупинимося на механізмах реалізації стратегії під-
готовки сучасного лідера-фахівця в НТУ «ХПІ». Осно-
вні механізми реалізації лідерства в технічному універ-
ситеті – це: широке обговорювання ключових проблем, 
затвердження прийнятих рішень на ректоратах, на 
засіданнях Вченої та Методичної нарад, зборах трудо-
вого колективу; підтримка ініціатив Вченої та Методич-
ної нарад, профспілкового комітету; всебічне моральне 
і матеріальне стимулювання ініціативи співробітників; 
всебічний розвиток автономії кафедр при постійному 
контролі з боку ректорату та відповідних служб; всебіч-
ний розвиток студентського самоврядування; постійна 
робота над підвищенням науково-теоретичного та мето-
дичного рівня науково-теоретичних працівників; інфор-
матизація та подальша комп’ютеризація управлінської 
ланки університету.

Навчально-виховний процес в технічному універси-
теті ґрунтується на взаємопроникненні технічних і гума-
нітарних дисциплін. Вивчення гуманітарних дисциплін 
у технічному вузі слід орієнтувати на підняття рівня 
загальної освіченості та ерудиції майбутнього інженера, 
економіста, менеджера, підвищення рівня культури, при-
щеплення йому загальнолюдських цінностей. 

Рішення такого завдання передбачає паралельне 
проведення фундаментальних і прикладних соціально-
психологічних досліджень, розробку методів та засобів 
надійної психолого-педагогічної діагностики, загальних 
проблем педагогіки і психології вищої технічної школи. 

Розглянемо досвід реалізації стратегії лідерства 
НТУ «ХПІ». Він  включає два напрями: впровадження 
у навчальний процес університету педагогічних техно-
логій, що сприяють розвитку лідерського потенціалу, та 
проведення наукових досліджень з проблем підготовки 
майбутніх лідерів.

Для реалізації концепції формування майбутніх ліде-
рів-викладачів в НТУ «ХПІ» існує система підвищення 
кваліфікації, яка включає: довгострокове підвищення ква-
ліфікації  (1 рік); короткострокове підвищення кваліфікації 
(семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семі-
нари-тренінги, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо), 
а також внутріньовузівське удосконалення педагогічної 
майстерності. Так, при методичному відділі НТУ «ХПІ» 
працюють 16 семінарів: «Основи педагогічної майстер-
ності «(для молодих викладачів), «Людина в освітньому 
просторі (філософський аспект)», «Психолого-педагогічні 
аспекти викладання у вищій школі», «Педагогічні техно-
логії передачі технічних знань», «Людинознавчі основи 
особистісно-орієнтованих освітянських технологій у вищій 
школі», «Створення сучасного дистанційного курс», 
«Менеджмент дистанційного навчання», «Застосування 
інтернет-технологій у навчальному процесі університету 
або соціальний веб у дії», «Активізація навчального про-
цесу», «Видавнича справа: методичні рекомендації щодо 
підготовки та видання навчально-методичної літератури», 
«Технології створення сайтів кафедр і методика засто-
сування їх у навчальних цілях», «Удосконалення мовної 
підготовки науково-педагогічних працівників», «Удоско-
налення професійної майстерності викладача фізичного 
виховання», «Підготовка викладачів до читання лекцій на 
англійській мові», «Підготовка студентів до сприйняття 
лекцій на англійській мові», «Міжнародна школа-семінар 
«Сучасні педагогічні технології в освіті». Керівники семі-
нарів під час викладання курсів навчають сучасним тех-
нологіям навчання таким як: педагогіка співробітництва; 
інформаційні технології навчання; ігрове проектування; 
активне навчання; ігрові технології; технології співпраці; 
метод проектів; ділові ігри; програмоване навчання; 
технології модульного навчання; проблемне навчання; 
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метод проектів та дебатів; технології інтерактивного 
навчання; тренінги; імітаційні вправи; тематичні дискусії; 
круглі столи тощо.

У НТУ «ХПІ» здійснюється цілеспрямована підготовка 
фахівців за спеціальностями «Менеджмент», «Управ-
ління персоналом та економіка праці», «Менеджмент 
організацій і адміністрування», «Менеджмент інновацій-
ної діяльності», «Енергетичний менеджмент», «Менедж-
мент зовнішньоекономічної діяльності», що сприяє розви-
тку лідерських якостей у майбутніх фахівців.

Але дослідження проблем лідерства та формування 
лідерського потенціалу у майбутніх фахівців техніч-
ного профілю в НТУ «ХПІ» активно розпочалось після 
створення в 2000 році кафедри педагогіки і психології 
управління соціальними системами, напрямом наукових 
розробок якої стали проблеми формування гуманітарно-
технічної еліти і лідерства. Викладачі кафедри розробили 
концепцію формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ 
«ХПІ», яка передбачала не тільки нову філософію інже-
нерної освіти, враховувала визначальні світові тенденції 
суспільного розвитку, основні напрями розвитку техніки 
і технологій, теорії і практики управління соціальними 
системами, ситуацію на внутрішньому і світовому ринках 
праці, прогнозні оцінки її динаміки, але й передбачала 
шляхи реалізації формування гуманітарно-технічної еліти 
та лідерства [11].

Кафедра педагогіки і психології управління соціаль-
ними системами постійно працює над розробкою мето-
дичного забезпечення психолого-педагогічної підготовки 
студентів усіх спеціальностей університету та проводить 
цільову підготовку сучасних керівників-лідерів, а також 
здійснює координацію науково-дослідної та видавничої 
діяльності у цій галузі з Національною Академією педаго-
гічних наук України (НАПНУ). Так, створено три спільних 
центри: Науково-практичний центр педагогічної майстер-
ності спільно з Інститутом педагогіки і психології профе-
сійної освіти НАПН України, Центр проблем управлін-
ської освіти інженерів і підготовки лідерів-професіоналів 
спільно з Інститутом вищої школи НАПН України, Центр 
проблем виховання спільно з Інститутом проблем вихо-
вання НАПН України.

Разом з методичним відділом НТУ «ХПІ» на кафедрі 
педагогіки і психології управління соціальними систе-
мами створений центр сучасних педагогічних технологій. 
Провідні фахівці центру навчають викладачів технічного 
університету сучасним педагогічним технологіям: про-
блемне навчання, активне навчання, ігрові технології, 
технології співпраці, метод проектів, кейс-технології, 
метод дебатів, ділові ігри: (навчальні, виробничі, дослід-
ницькі); ігрові технології; кейс-технології; аналіз кон-
кретних ситуацій, тренінги, імітаційні вправи; тематичні 
дискусії; круглі столи; проблемне навчання; активне 
навчання; метод проектів; метод дебатів; педагогіка 
співробітництва; ігрове проектування; програмоване 
навчання; технології модульного навчання, особливу 
увагу акцентуючи на проблемах розвитку лідерського 
потенціалу серед викладачів, докторантів та аспірантів 
технічного вузу.

Кафедра постійно розробляє та удосконалює форми 
і методи управлінської й психолого-педагогічної підго-
товки не тільки майбутніх інженерів, технологів, еконо-
містів; менеджерів. Так, для забезпечення практичної 
можливості успішної реалізації концепції формування 
національної гуманітарно-технічної еліти, розвитку лідер-
ського потенціалу колективом кафедри педагогіки і пси-
хології управління соціальними системами розроблено 
і впроваджено в навчально-виховний процес цілу низку 
оригінальних авторських спецкурсів – це «Основи управ-
ління соціальними системами», «Філософія управління», 
«Психологія управління», «Управління розвитком соціа-
льно-економічними системами», «Філософія досягнення 
успіху», «Педагогіка успіху», «Психологія досягнення 
успіху», «Сучасні управлінські технології» тощо. Ці курси 
дозволили забезпечити цілеспрямовану підготовку сту-
дентів до майбутньої професійної та керівної діяльності, 
розвинути в них вміння створювати сприятливу емоційну 
атмосферу, вирішувати конфлікти, діагностувати індиві-

дуальні здібності підлеглих, навчити мистецтву плідного 
спілкування, методам мотивування та впливу на інших 
людей, а також вміння вирішувати життєві проблеми. 
Розроблені програми забезпечені навчально-методич-
ним комплексом: підручниками та посібниками з грифом 
МОН України, конспектами та текстами лекцій, методич-
ними рекомендаціями з проведення практичних, семінар-
ських занять, організації самостійної роботи студентів. 
Перші результати досліджень було викладено у колек-
тивній праці «Проблеми формування особистості лідера» 
[8] У подальшому, на кафедрі проводяться дослідження 
з проблем удосконалення управлінської підготовки май-
бутніх інженерів, що сприяло розкриттю їх особистісного 
і лідерського потенціалу, формуванню національної гума-
нітарно-технічної та управлінської еліти.

У межах наукової роботи кафедри було виконано 
низку досліджень, які визначили аспекти розвитку лідер-
ського потенціалу майбутніх інженерів та менеджерів. 
Так, розроблені теоретичні і методичні основи підготовки 
інженера у вищому навчальному закладі до майбутньої 
управлінської діяльності [7], визначено структурування 
змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх інже-
нерів машинобудівного профілю [13], висвітлені проблеми 
формування управлінських умінь та навичок у майбутніх 
інженерів [6], сформовані педагогічні умови формування 
конфліктологічної культури майбутнього інженера-маши-
нобудівника [9], визначені умови підготовки студентів до 
професійного самовдосконалення в умовах технічного 
університету [4], сформовані управлінська компетент-
ність випускників електромашинобудівних спеціальнос-
тей технічних університетів [2] та готовність майбутніх 
інженерів до професійно-особистісного саморозвитку 
[10] та інші. Результати наукових досліджень впроваджені 
у навчально-виховний процес професійної підготовки 
майбутніх інженерів і менеджерів в НТУ «ХПІ», що сприяє 
розвитку лідерського потенціалу у майбутніх фахівців 
технічного університету.

На кафедрі продовжуються наукові дослідження 
з розвитку лідерського потенціалу: розробляються нау-
кові дослідження за темами: психологія становлення та 
розвитку лідерського потенціалу у студентів технічних уні-
верситетів; формування особистісно-професійної позиції 
майбутніх інженерів в умовах трансформаційного сус-
пільства; формування духовно-моральних якостей май-
бутніх інженерів; формування лідерських якостей майбут-
ніх фахівців з адміністративного менеджменту.

Розвитку лідерського потенціалу серед студентів 
технічних спеціальностей сприяють дисципліни, які роз-
роблені кафедрою педагогіки і психології управління соці-
альними системами, – «Психологія», «Психологія і педа-
гогіка», «Психологія управління», «Управління розвитком 
соціально економічними системами», «Основи управ-
ління в енергетиці», «Тренінг психології спілкування», 
«Тренінг з організації ведення переговорів», «Основи 
професійної психології», «Конфліктологія», «Психологія 
діяльності та навчальний менеджмент», «Поведінкові 
компетенції в управлінні проектами», «Педагогіка і психо-
логія вищої школи», «Комунікативні процеси у навчанні» 
та ін.

Розвитку лідерського потенціалу у магістрантів 
НТУ «ХПІ» сприяло відкриття спеціальностей «Педаго-
гіка вищої школи» та «Адміністративний менеджмент». 
Навчання за даними курсами передбачає вивчення дис-
циплін «Психологія та методика викладання фахових 
дисциплін», «Психолого-педагогічні основи викладацької 
діяльності», «Основи педагогіки вищої школи», «Філосо-
фія досягнення успіху», «Психологія досягнення успіху», 
«Риторика», «Педагогічна та вікова психологія», які роз-
вивають у магістрантів лідерські здібності.

Виходячи з вищевикладеного, лідерський потенціал 
є складовою професійної кваліфікації керівника, визна-
чальним чинником удосконалення управління підпри-
ємством і результативності його управлінських дій, на 
розвиток якого має бути зосереджена підготовка кадрів 
у вищих навчальних технічних закладах освіти. Розробка 
і особливо реалізація заходів з розвитку лідерського 
потенціалу ставлять перед системою вищої технічної 



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 п

ід
пр

иє
м

ст
в

58

освіти загальну проблему підготовки інженерів принци-
пово нової якості .Тому підготовка майбутніх інженерів-
лідерів повинна закладати в них фундамент життєвої 
стійкості, формувати емоційно-вольову сферу особис-
тості лідера, яка сприятиме його психологічній сталості 
в будь-яких не прогнозованих життєвих і виробничих 
ситуаціях. 

Таким чином, все це підтверджує, що для ефективної 
професійної підготовки майбутніх фахівців в технічному 
університеті необхідним є розвиток лідерського потен-
ціалу не тільки у студентів, але й розвиток лідерських 
якостей у професорсько-викладацького складу техніч-
ного університету.

Виконане дослідження дає підстави дійти таких 
висновків:

1. Лідерство технічного університету включає реалі-
зацію стратегії розвитку університету з метою сприяння, 
з одного боку, значному підвищенню міжнародного авто-
ритету університету, його престижу, а з іншого, розвитку 
лідерського потенціалу майбутніх фахівців, що навча-
ються в технічному вузі.

2. Завдання та положення концепції розвитку лідер-
ського потенціалу в умовах технічного університету 
є необхідною парадигмою в професійній підготовці 
конкурентоспроможного фахівця технічного універси-
тету.

3. Набуття викладачами технічного університету сис-
теми сучасних знань, умінь та навичок щодо сучасних 
педагогічних технологій сприяє розвитку їх лідерських 
якостей.

4. Лідер-керівник вищого технічного закладу має 
досконало володіти сучасними педагогічними техно-
логіями і бути здатним до постійного самонавчання, до 
збагачення свого теоретичного арсеналу та практичного 
досвіду.

5. Лідер-інженер, лідер-економіст, лідер-менеджер 
повинен критично аналізувати та оцінювати зміст і харак-
тер своєї діяльності, визначати свої сильні та слабкі сто-
рони, свої досягнення та поразки з метою подальшого її 
удосконалення, а цьому сприяє розвиток у майбутнього 
фахівця лідерського потенціалу.

6. Досвід реалізації концепції розвитку лідерського 
потенціалу в НТУ «ХПІ» заслуговує належного враху-
вання в системі не тільки професійної підготовки май-
бутніх фахівців в технічних університетах, але й в сис-
темі підвищення кваліфікації викладачів технічного 
університету.

Перспективою подальших досліджень автори вважа-
ють розробку концепції для створення центру лідерства 
в умовах технічного університету.
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна 
вища освіта в країнах Європейського Союзу розширює 
свої функції. Окрім дидактичної й професійно орієнту-
вальної, все більшої ваги набуває функція особистої 
реалізації й соціальної адаптації. Як зазначають росій-
ські науковці Зинов’єва В. та Береснєв М., «особливого 
значення набуває її (вищої освіти) доступність для соціа-
льно вразливих груп населення; мігрантів, малозабезпе-
чених, осіб з інвалідністю. З вирішенням цієї проблеми 
пов’язані реалізація прав людини, соціальної справед-
ливості й досягнення благополуччя всього суспільства» 
[2, с. 185]. У зв’язку з цим предметом наукового дискурсу 
переважно стають проблеми юридичного забезпечення 
інклюзії, психологічного й соціального супроводу студен-
тів з інвалідністю тощо. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Останнім часом питанням західного досвіду інклюзив-
ної освіти приділена увага вітчизняних науковців Без-
палько О., Мартинова Є., Полякова О., Самсонова Т., 
Шаповал Н., Тарасенка Є., Шевцова О., закордонних 
Беккер Г., Армстронг Ф., Деввіса Дж., Борисової Н., 
Бурдьє П., Барбера Б., Дженкса К., Кербо X., Крозьє М., 
Кросбі Ф., Романова П., Шмідт В., Тейлора К., Ярської-
Смирнової О. та інших. 

Вища інклюзивна освіта в країнах Європейського 
Союзу привертає увагу вітчизняних педагогів, соціоло-
гів та юристів. Так, її соціальний, психолого-педагогічний 
супровід та допомога особам з інвалідністю у процесі 
освіти вивчають Звєрєва І., Богінська Ю., Головко Н., 
Іванова І., Казакова Є., Купрєєва О., Шіпіцина Л., Лоша-
кова І., Тавакалова М., Цимбалюк І. та ін.; соціальну 
реабілітацію, як складову процесу інтеграції – Чайков-
ський М., Морова Н.; особливості взаємовідносин між 
здоровими учнями й учнями з обмеженими функціональ-
ними можливостями, соціально-психологічні аспекти інте-
грації – Добровольська Т., Шабаліна Н., Комар Т. та ін.; 
соціально-педагогічну роботу з дітьми та учнівською 

молоддю – Безпалько О., Звєрєва І., Капська А., Лакті-
онова Г.; їхню соціалізацію – Рогальська І., Савченко С.; 
зміст і напрями соціальної роботи – Бех В., Лернер І., 
Лукашевич М., Мигович І., Песоцька О., Поліщук В., Семи-
гіна Т.; методики роботи з різними категоріями населення 
і в різних соціумах – Вакуленко О., Карпухін О., Комарова 
Н., Трубавіна І.; інтеграцію осіб з вадами здоров’я в сус-
пільство у медико-соціальному – Каткова І., Кузнєцов В., 
Саричева С., Чабан О., Ярая Т., та соціально-психоло-
гічному – Асмолов О., Расюк І., Семаго М., Усанова О. – 
аспектах; характеристику технологій соціально-педаго-
гічної роботи – Богінська Ю., Вайнола Р., Завадська Л., 
Заверико Н. та ін.; специфіку процесу навчання студентів 
з особливими потребами – Засенко В., Іванова І., Коль-
ченко К., Таланчук П.

Проте питання конкретних принципів, методів, мето-
дик і прийомів адаптації та особистісного зростання 
неповносправної молоді в країнах Європейського Союзу 
залишається у вітчизняній науці малодослідженим, що й 
визначає актуальність публікації.

Мета статті. Окреслення основних форм організації 
навчального процесу в університетах Європи, що сприяє 
соціалізації й розвитку лідерських якостей студентів 
з обмеженнями медичного здоров’я. На тлі огляду техно-
логічного, інженерного й організаційного аспектів інклю-
зивного навчання у вищих навчальних закладах Європей-
ського Союзу найбільш актуальним залишається аналіз 
виховних та дидактичних питань підвищення якості вищої 
освіти осіб з інвалідністю, такого препарування змісту, 
форм та методів освіти до їхніх специфічних проблем, 
які б сприяли не тільки адаптації й інтеграції, а реалізації 
індивідуальних здібностей, вмінням організовувати про-
стір навколо себе, здійснювати вплив на ситуа цію, ство-
рювати навколо себе групові об’єднання.

Виклад основного матеріалу. Останніми роками 
Європейське агентство з розвитку в царині особли-
вих освітніх потреб (European Agency for Development 
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УДК 37.035.91:371.21/376 ДАВИДЕНКО Ганна Віталіївна, 
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ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті узагальнено напрями вдосконалення інклюзивного процесу у вищих навчальних закладах Європейського 

Союзу, метою чого є досягнення високого ступеня соціалізації та розвитку лідерських здібностей у студентів з інвалід-
ністю. Визначено, що найважливішими аспектами формування лідерських здібностей у студента з інвалідністю в рамках 
вищої інклюзивної освіти є вирівнювання навчальних та особистісних можливостей, перетворення особливих потреб в 
додаткові стимулюючі фактори розвитку особистості, сприяння природному виявленню лідерських якостей, принаймні 
в об’єднанні неповносправних студентів. Встановлено, що розвиткові лідерських здібностей сприяють: а) чіткий розпо-
діл обов’язків між учасниками інклюзивного навчального процесу; б) технічне й дидактичне оснащення інклюзивного 
навчального процесу, що вирівнює можливості; в) створення добровільних або керованих студентських об’єднань, очо-
люваних молоддю з обмеженнями медичного здоров’я; г) реалізація політики «свободи» для студента з інвалідністю, 
що виявляється в препаруванні під особливі потреби графіка навчання, проходження практик тощо; упровадження 
індивідуальних планів навчання (вільне відвідування, відвідування основних курсів, індивідуальне, дистанційне, змішане 
навчання тощо).

Дослідження референтних груп на предмет реалізації лідерських якостей виявило, що студенти які не мають розу-
мових відхилень (особи з фізичними вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату), не відрізняється в цьому плані від 
фізично здорових студентів. Відмінність полягає тільки у кількості затраченого часу на громадську діяльність (швидкість 
пересування, інформаційна мобільність, кількість комунікативних каналів) та формою фіксації-відтворення знань.

Ключові слова: вища інклюзивна освіта, лідерські здібності, дидактичні методи та прийоми, організація навчального 
процесу, спеціальні умови.
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in Special Needs Education) проводить низку проектів, ске-
рованих на підвищення якості освіти та навколоосвітніх 
послуг для студентів з інвалідністю [6]. Це дало можли-
вість зібрати значний досвід вищої інклюзивної освіти, 
виявити її недоліки й розробити шляхи їх усунення.

Організація навчального процесу для студентів з інва-
лідністю у Європі включає вирішення двох найзагальні-
ших проблем: забезпечення безбар’єрного середовища 
та організацію навчального процесу. Ці проблеми наразі 
вирішуються такими шляхами:

1. Запровадження інноваційних технологій та ноу-хау, 
що полегшують не тільки засвоєння матеріалу, а й роз-
ширення світогляду, підвищення адаптації до середовища 
неповносправних студентів (забезпечення слуховими 
апаратами, електронними записними книжками Брайля, 
електронними лупами для студентів зі слабким зором, 
електронними навігаторами безбар’єрного середовища, 
генераторами мовлення тощо).

2. Створення оплачуваних або добровільних вну-
трішньоуніверситетських об’єднань, кооперацій та груп 
з допомоги студентам з обмеженими можливостями 
здоров’я.

3. Створення міжуніверситетських референтних груп, 
які включають 5-10 спеціалістів з різних питань інклю-
зивного навчання та соціалізації. Багато з них є людьми 
з інвалідністю, які змогли досягнути успіхів у викладанні, 
науці, медицині й постійно обмінюються досвідом з коле-
гами. Такі групи займаються плануванням навчального 
процесу, удосконаленням дидактичного й технічного 
матеріалу та обміном досвідом між вищими навчальними 
закладами.

4. Створення безбар’єрного фізичного середовища 
для студентів з інвалідністю, яке включає розбудову й 
реформування як архітектурних, інженерних та комуні-
каційних об’єктів, так і оснащення навчальних корпусів, 
аудиторій системою вказівників, тренажерів, мультиме-
дійною технікою тощо.

5. Запровадження оплачуваних або добровільних 
посад асистентів, тюторів, кураторів, помічників пере-
важно з числа фізично здорових студентів, які закріплені 
за неповносправними й допомагають їм в організаційних, 
навчальних та аліментарних питаннях.

6. Спрощення адміністративної та соціальної ієрархії 
при організації навчального процесу студентів з інвалід-
ністю. Це означає, що кафедра, відділення або навіть 
окремий викладач (як правило, профільний професор) 
повністю координують перебування, навчання й соціалі-
зацію неповносправного студента без зайвої бюрокра-
тичної «тяганини» з боку соціальних служб.

7. Запровадження регламентованих законодавством 
країни або адміністрацією вищого навчального закладу 
обов’язкових витрат на підтримку студентів з інвалід-
ністю, а також наявність можливостей виграти з цією 
метою державні гранти.

8. Регулярне підвищення кваліфікації викладачів 
з питань інклюзивного навчання та постійний моніторинг 
з боку студентських громадських організацій ефектив-
ності такого навчання. 

9. Упровадження особистої карти неповносправного 
студента. Кожен студент з обмеженнями медичного 
здоров’я у більшості вищих навчальних закладах Євро-
пейського Союзу заповнює спеціальну анкету, де вказує 
усі нюанси своїх особливих потреб. Карта вивчається 
психологами та педагогами, доповнюється й коригується 
упродовж всього навчання, а головне, її резюме постійно 
враховується на всіх рівнях організації навчального про-
цесу.

10. Занурення студента з інвалідністю в широко-
масштабне інформаційне середовище з питань інклюзії, 
життя й можливостей особливої людини в сучасному 
світі. 

Цей аспект реалізується по-різному: 
•  шляхом постійної електронної розсилки на тему 

адаптації, можливого працевлаштування, акцій, грантів, 
конкурсів для інвалідів та інших можливостей; 

•  шляхом запровадження спецкурсів, які висвітлю-
ють вищевказані питання; 

•  проведенням зустрічей з вітчизняними й зару-
біжними викладачами та спеціалістами з інклюзії, що 
дозволяє студентові з обмеженнями медичного здоров’я 
побачити спектр можливостей і методів роботи з непо-
вносправними в усьому світі.

11. Упровадження індивідуального та індивіду-
ально-групового підходів за категоріями інвалідності 
(вади зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо), що 
модифікує застосування методів та технічних засобів 
навчання без зниження загальної планки вимог.

Головним аспектом, що дозволяє реалізуватися сту-
дентові-інваліду з лідерськими якостями, є така організа-
ція навчального процесу, яка б забезпечила максимум 
особистісної свободи й можливостей реалізації. Цей 
процес розпочинається зі складання розкладу та пре-
парування під особливі потреби графіка навчання, про-
ходження практик із подальшим працевлаштуванням 
тощо. 

Так, у Німеччині, Франції, Італії та низці інших країн за 
бажанням студента з інвалідністю може бути розробле-
ний індивідуальний план навчання (вільне відвідування, 
відвідування основних курсів, індивідуальне, дистанційне, 
змішане навчання). З метою збереження якості підго-
товки таким студентам рекомендують збільшити трива-
лість навчання на 0,5 – 1 рік.

Дослідження референтних груп на предмет реалізації 
лідерських якостей виявило, що студенти, які не мають 
розумових відхилень (особи з фізичними вадами слуху, 
зору, опорно-рухового апарату), не відрізняється в цьому 
плані від фізично здорових студентів. Відмінність полягає 
тільки у кількості затраченого часу на громадську діяль-
ність (швидкість пересування, інформаційна мобільність, 
кількість комунікативних каналів) та формою фіксації-від-
творення знань.

Адміністрація європейських вищих навчальних 
закладів підвищує самооцінку студентів з інвалідністю 
передовсім за рахунок вирівнювання дидактичних мож-
ливостей. Так, якщо раніше була неоголошена традиція 
завищувати оцінки неповносправним студентам «з жало-
щів», то тепер, коли останні почувають себе в освітніх 
установах практично повноцінними студентами, така 
необхідність і традиція відійшли в минуле. Частина вищих 
навчальних закладів Європейського Союзу ще практикує 
анонімне оцінювання (прізвище кодується й упізнається 
при оголошенні оцінок самим студентом), тоді як у біль-
шості університетів студенти з інвалідністю свідомо від-
мовляються від будь-яких привілеїв при оцінюванні знань. 
Багато з них, зважаючи на більшу старанність, виявля-
ють якісніші знання, ніж повносправні, оскільки студенти 
з обмеженими можливостями здоров’я (окрім осіб з пси-
хічними вадами) виявляють високу сконцентрованість 
якостей особистості, характерних для лідера: працьови-
тість, старанність, зосередженість на досягненні конкрет-
ної мети тощо. Доброю традицією є практика залишати 
найбільш здібних студентів з обмеженими можливостями 
здоров’я при кафедрах, лабораторіях, бібліотеках, давати 
направлення до магістратури, аспірантури тощо. Чимало 
громадських об’єднань, молоді очолюють особи з інвалід-
ністю з числа колишніх здібних студентів.

Вагома роль у розвитку лідерських здібностей серед 
неповносправної молоді належить добровільним сту-
дентським організаціям, які стихійно або цілеспрямо-
вано створюються у вищих навчальних закладах. Так, 
французький університет PARIS на основі сорокалітніх 
традицій волонтерської служби, проголосивши молодь 
з обмеженими можливостями здоров’я як студентів 
з «нормальним» розвитком, зорганізував асоціацію вза-
ємодопомоги, яка займається психологічним, технічним, 
соціальним та дидактичним супроводом неповносправ-
них студентів. Останні входять до керівного складу асо-
ціації, представляють студентську громаду в раді універ-
ситету.

У шотландських університетах з метою підвищення 
соціалізації студентів з інвалідністю велику увагу при-
діляють пропедевтичній роботі зі студентами з особли-
вими потребами. Так, якщо студент при вступі до вищого 
навчального закладу в аплікаційних документах вказує 
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про наявність особливих потреб, адміністрація надає 
йому інформаційний пакет про можливості університету 
в забезпеченні цих потреб, проводить екскурсії, демон-
струючи не тільки технічно-дидактичну оснащеність 
закладу, а й затишну й відкриту атмосферу. Інформа-
ційна відкритість освітніх установ Шотландії полягає й 
у визнанні певних недоліків, які не приховуються перед 
майбутнім студентом-інвалідом. Остання проблема част-
ково вирішується тим, що університет опікується перед 
державними органами в наданні студентові з інвалідністю 
пільг, стипендій, грантів, що певною мірою компенсує тех-
нічні й дидактичні недоліки закладу.

Професор Кельнського університету Карл-Йозеф 
Фассбендер, відстоюючи девіз «рівні права – різні умови» 
при навчанні студентів з особливими потребами, резю-
мував такі шляхи організації й оптимізації роботи зі сту-
дентами-інвалідами в Німеччині: а) кожен університет 
має різні умови для навчання студентів з інвалідністю, 
завдяки чому останні, вивчивши особливості кожного 
вищого навчального закладу, обирають оптимальний 
варіант; б) законодавством закріплено повноцінну органі-
зацію навчальних буднів та дозвілля, на що, в залежності 
від форми інвалідності, зі спеціальних фондів можуть 
виділятися індивідуальні субсидії; в) неповносправний 
студент, окрім супроводу кураторів і волонтерів, працює 
в тісній кооперації з бібліотеками й професорським скла-
дом (видача книг на більший строк, додаткові консуль-
тації, індивідуальний підхід); в) студенти з особливими 
потребами проживають у спеціально обладнаних гурто-
житках (ліфти, пандуси, розмітка й вказівники для молоді 
зі слабким зором тощо) [5, с. 23–24].

Серед основних завдань інклюзивної освіти Сира-
кузького університету (Італія) вказано такі: а) створення 
спеціальних умов навчання та спеціальних послуг сту-
дентам з інвалідністю; б) захист усіх прав, свобод та 
інтересів студентів з обмеженнями медичного здоров’я 
в рамках навчального процесу; в) забезпечення рівно-
правної участі студентів з інвалідністю (на рівні з фізично 
здоровими) в навчальній, культурній, науковій діяльності 
вищого навчального закладу [4]. Указані вище практичні 
форми оптимізації навчального процесу сприяють тому, 
що студент з інвалідністю сприймає процес здобуття 
вищої освіти не як чергову життєву перешкоду, а як про-
стір для реалізації здібностей і навіть прихованих амбіцій 
та лідерських якостей.

У багатьох країнах Європейського Союзу ще впрова-
джується практика формувати з неповносправних сту-
дентів окремі групи (за медичними показниками). Проте 
сучасні наукові дослідження доводять, що у студентів з 
вадами опорно-рухового апарату, слуху та зору рівень 
знань та комунікативних умінь набагато вище за умови 
навчання у звичайній групі, ніж у спеціальній.

В університетах Європи народжується й закріплю-
ється новий стереотип, згідно з яким наявність у групі 
неповносправних студентів підвищує виховний та дидак-
тичний потенціал занять. Якщо раніше вважалося, що 
наявність на потоці (в групі) студентів з обмеженими 
можливостями здоров’я «гальмує» перебіг заняття, пере-
шкоджає рівноправній участі повносправних та непов-
носправних учасників навчального процесу, то тепер 
стало зрозуміло, що розширені дидактичні комплекси 
та додатковий мультимедійний супровід для студентів 
з вадами слуху та зору може допомогти й повносправним 
студентам краще структурувати й засвоювати навчаль-
ний матеріал, а добровільне волонтерство та тюторство 
містить високий виховний потенціал.

Зрозуміло, що вказані особливості визначаються 
передовсім медичним чинником, а вже потім психологіч-
ним і соціальним. Так, майже в усіх університетах Європи, 
де втілюється інклюзія, здійснюють попередню класифі-
кацію студентів з інвалідністю за медичними критеріями, 
які можуть впливати на дидактичний процес. Російський 
дослідник Жаворонков Р., який вивчає західний досвід 
вищої інклюзивної освіти на основі аналізу роботи ВНЗ 
США, створив узагальнену класифікацію таких пору-
шень: порушення опорно-рухового апарату; порушення 
функцій зору; порушення слуху; соматичні захворювання; 

освітня інвалідність; психічні захворювання; порушення 
концентрації уваги та гіперактивність [1, с. 18].

У результаті вивчення досвіду країн Європейського 
Союзу нами було встановлено, що насправді є три кате-
горії студентів з обмеженнями медичного здоров’я, осо-
бливості яких можуть впливати на діяльнісну й лідерську 
складову особистості. Так, студенти з вадами опорно-
рухового апарату нічим не відрізняються від здорових 
студентів у плані громадської активності, сприймання-
засвоєння матеріалу, а часто, завдяки зосередженості, 
старанності й посидючості, переважають останніх. Сту-
денти, які мають інвалідність за вадами сенсорної сис-
теми (слуху та зору) потребують додаткових каналів 
засвоєння й відтворення знань, а також каналів комуні-
кації при реалізації менеджерських, ораторських та орга-
нізаційних типів діяльності. Доведено, що використання 
технічних засобів, які компенсують дефіцит сенсорних 
каналів інформації (електронні синтезатори мовлення, 
слухові апарати, аудіокниги, комп’ютерні тренажери 
тощо), в комплексі з диференційним підходом дозволя-
ють виробити у таких студентів достатній рівень знань та 
комунікативної компетентності. 

Найскладніша категорія студентів – особи з психо-
емоційними порушеннями, які потребують спрощеної 
або сповільненої подачі матеріалу, додаткових консуль-
тацій, специфічних видів навчання, самостійної роботи 
та контролю знань і мають мінімум шансів для розвитку 
лідерських здібностей (останні часто не входять у рівень 
їхніх особистісних домагань). Для успішного інтегрова-
ного навчання таких студентів у вищих навчальних закла-
дах Європейського Союзу запроваджують: а) інтеграцію 
невеликої кількості студентів з психоемоційними пору-
шеннями в навчальну групу (1-3); б) повну відмову від 
фронтальних методів контролю знань на користь дифе-
ренційного підходу; в) акцент на дидактичній та виховній 
співпраці з батьками (спільні завдання, оснащення бать-
ків алгоритмами, опорними конспектами тощо); г) орга-
нізації груп взаємодопомоги в межах академічної групи. 

Важливим фактором розвитку лідерських здібностей 
в студента з обмеженнями медичного здоров’я є високий 
рівень спаяності в такої молоді дидактичного та вихов-
ного компоненту, у результаті чого відбувається більше 
емоційне зближення викладача й студента, представни-
ків адміністрації навчального закладу й студента. Росій-
ський дослідник вищої інклюзивної освіти Михайлова В. 
в одній зі своїх наукових праць зазначає, що «у студентів 
з обмеженнями медичного здоров’я є чітко означений 
запит на індивідуальну роботу, яку можна назвати пси-
хологічно-виховною. Вони самостійно виявляють ініціа-
тиву та йдуть на активний контакт з викладачем, обго-
ворюючи з ним найрізноманітніші питання: від побутових 
проблем до особистих взаємостосунків і проблем світо-
будови. Такий запит, можливо, є формою пошуку емоцій-
ної соціальної підтримки, тоді як запит на консультації з 
предмету – формою пошуку інструментальної соціальної 
підтримки» [3, с. 188].

Висновки. Як висновок, зазначимо, що найважли-
вішими аспектами формування лідерських здібностей 
у студента з інвалідністю в рамках вищої інклюзивної 
освіти є вирівнювання навчальних та особистісних мож-
ливостей, перетворення особливих потреб в додаткові 
стимулюючі фактори розвитку особистості, сприяння 
природному виявленню лідерських якостей принаймні 
в об’єднанні неповносправних студентів. 

Окрім цього, розвиткові лідерських здібностей спри-
яють: а) чіткий розподіл обов’язків між учасниками 
інклюзивного навчального процесу; б) технічне й дидак-
тичне оснащення інклюзивного навчального процесу, 
що вирівнює можливості; в) створення добровільних або 
керованих студентських об’єднань, очолюваних молоддю 
з обмеженнями медичного здоров’я; г) реалізація полі-
тики «свободи» для студента з інвалідністю, що вияв-
ляється в препаруванні під особливі потреби графіка 
навчання, проходження практик тощо; упровадження 
індивідуальних планів навчання (вільне відвідування, від-
відування основних курсів, індивідуальне, дистанційне, 
змішане навчання тощо).
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Дослідження референтних груп на предмет реалізації 
лідерських якостей виявило, що студенти, які не мають розу-
мових відхилень (особи з фізичними вадами слуху, зору, 
опорно-рухового апарату), не відрізняється в цьому плані 
від фізично здорових студентів. Відмінність полягає тільки у 
кількості затраченого часу на громадську діяльність (швид-
кість пересування, інформаційна мобільність, кількість кому-
нікативних каналів) та формою фіксації-відтворення знань.

Перспективним у подальших наукових розвідках ми 
вважаємо дослідження інноваційних проектів з упро-
вадження інклюзивного навчання у вищих навчальних 
закладах країн Європейського Союзу.
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Davydenko Hanna 
LEADERSHIP SKILLS FORMING SPECIFICS OF STUDENTS WITH DISABILITIES  

AT HIGYER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE EUROPEAN UNION 

The article deals with the prospects of inclusive education process development at higher educational establishments of the 
European Union aimed at achievement of high degree of socialization and developing leadership skills of students with disabilities. 
It has been established that the most important aspects of leadership skills forming up of students with disabilities within the 
framework of higher inclusive education. These are smoothing of educational and personality possibilities, transformation of 
the special requirements in the additional stimulant factors of personality development, assistance to the natural exposure of 
leadership skills at least in the association of disabled students. It is set up that leadership skills developing is assisted: 

а) distribution of duties between the participants of inclusive education process; 
b) technical and didactical procurement of inclusive education process; 
c) creation of the voluntarily or guided student associations headed by young people with limitations of medical health; 
d) realization of policy of “freedom” for a student with disabilities that appears in organization of self-paced course, passing of 

practices, etc. considering the special necessities of students; implementation of an individual educational plan (free attendance, 
attendance of basic courses, individual, mixed, distance studies); extension of the term of studies; regularly control plugged of 
disabled into the process of perception; carrying out of current, module and midterm control in the most optimal form taking into 
account sensory and functional possibilities of student with disabilities (tests, verbal questioning, writing questioning, computer 
diagnostic etc). 

Keywords: higher inclusive education, leadership skills, didactic methods and techniques, education process organization, 
special conditions.
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АВТОНОМІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглядаються витоки університетської автономії в Європі, зокрема, аналізуються такі базові нормативні 
документи як Болонська декларація, Велика хартія університетів, Лісабонська декларація, Лімська декларація про ака-
демічні свободи і автономію вищих навчальних закладів, Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI ст.: підходи та 
практичні заходи, Ольвійська хартія. Розглядаються окремі складові принципу автономності ВНЗ: академічна, фінансова, 
організаційна, кадрова, науково-дослідна автономії. Звертається увага на окремі положення Закону України «Про вищу 
освіту», яким не відповідають інші чинні підзаконні нормативно-правові акти.

Ключові слова: автономність, академічна свобода, вища освіта, університет, Болонська декларація, Лімська декла-
рація, правовий статус, диспозитивність, юридична рівність, колізія в законодавстві.

Постановка проблеми та її актуальність. Автономія 
університетів є однією із найстаріших форм самовряду-
вання, яка ще з середньовіччя сприяла перетворенню їх 
у найбільш вагомі чинники суспільного наукового про-
гресу. Автономія – це інституційна форма академічної сво-
боди, яка є необхідною передумовою для того, щоб вищий 
навчальний заклад (надалі – ВНЗ) ефективно виконував 
належні йому функції без надмірного тиску держави 
і комерціалізації. Автономізація НЗ є загальним сталим 
вектором розвитку в нашій освіті, що закріплено в Націо-
нальній стратегії розвитку освіти в Україні на 2013–2021 рр.  

Модернізація системи управління освітою передбачає, 
зокрема, розроблення системи заходів (нормотворчих, 
науково-методичних, фінансово-економічних тощо) щодо 
впровадження ідеї автономії навчальних закладів, роз-
ширення їх прав і можливостей щодо фінансової само-
стійності [1]. Актуальність теми пояснюється тим, що для 
повноправної участі ВНЗ у цивільно-правових відносинах 
йому необхідно мати автономію. Притаманні цивільному 
праву диспозитивність, майнова самостійність та юри-
дична рівність сторін не можлива без автономності пра-
вового статусу НЗ взагалі та ВНЗ зокрема.
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Про проблеми правового статусу юридичної особи 
писали Алексєєв С., Боброва Д., Борисова В., Братусь С., 
Вінник О., Дзера О., Довгерт А., Жигалкін І., Жилін-
кова І., Козлова Н., Кузнєцова Н., Кучеренко І., Спасибо-
Фатєєва І., Суворов М., Харитонов Є., Харитонова О., 
Шевченко Я. Цивільно-правовому статусу навчального 
закладу присвятили свої роботи такі юристи, як Аста-
хов В., Валєєв Р., Кваніна В., Кисельов О., Кудряшов О., 
Максимец Л., Рожков В., Суханов Є. 

Мета статті. Дослідити історію розвитку принципу 
автономності ВНЗ на міжнародному та національному 
рівні через окремі нормативно-правові документи (декла-
рації, хартії, закони). Проаналізувати втілення автономіза-
ції правового статусу ВНЗ в новому Законі України «Про 
вищу освіту», виявити шляхи вдосконалення чинного зако-
нодавства по питанню цивільно-правового статусу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Університетська авто-
номія окреслює взаємозв’язок між урядом, суспільством 
та ВНЗ. З самого початку, з ХІІ ст., університети мали 
чотири привілеї: виключне право надавати наукові ступені, 
право навчати в цілому християнському світі, автономію 
в юрисдикції та право до страйку і сецесії (відокремлення) 
з міста. Університети, які діяли на українських землях: 
Львівський, Чернівецький, Харківський, Київський, Одесь-
кий (в порядку заснування) довгий час користувалися 
університетською автономією. Відповідно до статуту цар-
ського уряду від 1804 р., (укладеного за системою авто-
номії німецьких університетів), Рада професорів обирала 
ректора, деканів, професорів, присуджувала і видавала 
докторські дипломи, вирішувала практично всі справи 
університетського життя. При цьому фінансування уні-
верситетів на 77,1% проводилося із державної скарбниці. 
Тобто, держава визнавала авторитет вчених – професорів 
у своїй галузі науки і довіряла їм державні кошти для най-
більш ефективного використання з метою розвитку наук 
і підготовки фахівців [2]. Комуністичний режим ліквідував 
університетську систему самоврядування та автономію, 
переважна більшість питань діяльності університетів відда-
валась на розсуд держави в особі її органів влади. Напри-
клад, присудження наукових ступенів здійснювали Ква-
ліфікаційні комісії, пізніше – Вища Атестаційна Комісія в 
Москві; більш важливою та очікуваною датою був не день 
публічного захисту дисертації, а день розгляду справи здо-
бувача наукового ступеня атестаційною комісією. 

Незважаючи на велику кількість міжнародних доку-
ментів і структур у сфері прав людини загалом, у сфері 
вищої освіти бракує документів, які б стосувались акаде-
мічної свободи і автономії. У багатьох країнах світу вже 
давно дискутують про різноманітні моделі централізації 
і децентралізації прийняття рішень у системі вищої освіти, 
про розподіл повноважень між органами центральної 
державної влади та місцевими органами. Відбуваються 
широкі обговорення на міжнародних конференціях, 
зокрема, Всесвітня конференція про вищу освіту (Париж, 
5–9 жовтня 1998 р.), Всесвітня конференція про освіту 
для всіх (Джомтьєн, Таїланд, 1990 р.), Конференція по 
академічній свободі та університетській автономії (Сінай, 
1992 р.), Всесвітній конгрес по вищій освіті і розвитку 
людських ресурсів для XXI ст. (Маніла, 1997 р.), Міжна-
родна конференція по освіті дорослих (Гамбург, 1997 р.).

Витоки університетської автономії закріплені в таких 
документах як Спільна декларація міністрів освіти Європи 
«Європейський простір у сфері вищої освіти» Болонья, 
19 червня 1999 року (т.зв. Болонська декларація); Велика 
хартія університетів, Болонья, 18 вересня 1988 року (т.зв. 
Болонська університетська хартія); Лісабонська деклара-
ція, 13 квітня 2007 року, Лімська декларація про академічні 
свободи і автономію вищих навчальних закладів (м. Ліма, 
10 вересня 1988 року); Всесвітня декларація про вищу 
освіту для ХХІ ст.: підходи та практичні заходи (прийнята 
Організацією об’єднаних націй з питань освіти, науки та 
культури, Париж, 9 жовтня 1998 року); Модельний закон 
про освіту (Постанова № 13-8 від 3 квітня 1999 р., прий-
нята на тринадцятому пленарному засіданні Міжпарла-
ментської Асамблеї держав-учасниць СНД); Модельний 
освітній кодекс для держав-учасниць СНД (Постанова 

№ 27-12 від 16 листопада 2006 р. , прийнята на двад-
цять сьомому пленарному засіданні Міжпарламентської 
Асамблеї держав-учасниць СНД); Хартія університетів 
України «Академічні свободи, університетська автономія 
та освіта» (ухвалена на Міжнародній конференції «Оль-
війський форум – 2009», Ялта, 12 червня 2009 року).

Розглянемо основні положення названих документів 
у контексті надання ВНЗ автономії. Болонська деклара-
ція [3] закріпила шість основних принципів навчального 
процесу: введення двоциклового навчання; запрова-
дження системи кредитів на основі Європейської системи 
трансферу оцінок (ECTS); контроль якості освіти перед-
бачається здійснювати акредитаційними агентствами, 
незалежними від національних урядів і міжнародних 
організацій; розширення мобільності студентів, викла-
дацького складу та іншого персоналу для взаємного зба-
гачення європейським досвідом; забезпечення працев-
лаштування випускників; забезпечення привабливості 
європейської системи освіти. Хоча Болонська декларація 
не акцентує окрему увагу на автономізації правового 
статусу університетів, про цей процес згадується двічі. 
З початку про автономію говорять як про передумову 
адаптації вищої освіти до сучасного стану розвитку сус-
пільства. «Надзвичайно важливим є те, щоб незалеж-
ність та автономія університетів забезпечували постійну 
адаптацію систем вищої освіти і наукових досліджень від-
повідно до нових потреб, вимог суспільства та розвитку 
наукових знань». Інше згадування автономії має місце 
в останньому абзаці декларації. Міністри освіти 29 країн 
Західної і Центральної Європи, що підписали документ 
19 червня 1999 р., визнали, що досягнення окреслених 
конвенцією цілей неможливе без визнання автономії 
університетів: «Ми беремо на себе зобов’язання досяг-
нути окреслених вище цілей в межах своєї компетенції 
та поважаючи відмінності у культурі, мові, національ-
них освітніх системах, а також автономію університетів 
з метою зміцнення європейської сфери вищої освіти».

Велику хартію університетів [4] (Magna Charta Univer-
sitatum – мовою оригіналу) вперше підписали 388 уні-
верситетів у 1988 році, під час урочистостей із нагоди  
900-річчя Болонського університету. Цей документ окрес-
лює фундаментальні принципи, якими мають керуватися 
університети та інші вищі навчальні заклади, щоб забез-
печити розвиток освіти та інноваційний рух у швидко-
змінному світі. На сьогодні до хартії долучився 721 ВНЗ 
з 79 країн світу, щороку їхня кількість зростає. Цілий ряд 
українських ВНЗ приєднались до Хартії, зокрема, Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Дніпропетровська державна фінансова академія, Між-
народний гуманітарний університет, Луцький націо-
нальний технічний університет, Національний медичний 
університет ім. Богомольця, Національний університет 
харчових технологій, Одеська національна морська ака-
демія, Полтавський національний технічний універси-
тет ім. Юрія Кондратюка. За весь час існування Magna 
Charta Universitatum її підписали ректори 49 українських 
вищих навчальних закладів [5]. Хартія відносить до осно-
вних принципів університетського життя (1) самостійність 
університету та (2) свободу в дослідницькій і викладаць-
кій діяльності. Відповідно до п. 1 цієї хартії університет є 
самостійною установою всередині суспільств із різною 
організацією, що є наслідком розходжень у географічній 
та історичній спадщині. Згідно з п. 3 свобода в дослід-
ницькій і викладацькій діяльності є основним принципом 
університетського життя. Керівні органи й університети, 
кожний у рамках своєї компетентності, повинні гаранту-
вати дотримання цієї фундаментальної вимоги.

Парламентська Асамблея Ради Європи також у своїх 
офіційних документах наголошує на необхідності забез-
печення автономії ВНЗ на таких засадах:

•  академічна свобода щодо досліджень передбачає 
свободу вираження і дій, свободу інформації, досліджень 
і розподілу знань без обмежень;

•  інституційна університетська автономія має бути 
виявом незалежної прихильності традиційній і основній 
культурній та соціальній місії університету;
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• порушення академічної свободи та університетської 
автономії завжди призводить до інтелектуального спаду 
і як наслідок – до соціальної та економічної стагнації;

•  університети можуть понести високі витрати 
і втрати, якщо вони відмежуються від змінюваних потреб 
суспільства, які повинні обслуговувати, виховувати та 
розвивати [6]. 

Лісабонська декларація [7], що стала результатом 
обговорення на четвертому з’їзді Європейської універ-
ситетської асоціації 29–31 березня 2005 р., а пізніше 
13 квітня 2007 р. прийнята Радою Європейської уні-
верситетської асоціації, також акцентує увагу на авто-
номії статусу ВНЗ. Пункт 26 декларації закликає уряди 
запровадити принцип інституційної автономії, що вклю-
чає академічну автономію (навчальні плани, програми, 
дослідження), фінансову автономію (бюджетне плану-
вання), організаційна автономія (структура університету) 
та кадрова автономія (відповідальність за наймання на 
роботу, виплату заробітної плати, просування по службі).

Істотний вплив на всесвітній рух автономізації універ-
ситетів зробила Лімська декларація про академічні сво-
боди і автономію вищих навчальних закладів [8]. Почат-
кова ідея декларації виникла на симпозіумі Всесвітньої 
університетської служби (ВУС), який відбувся у Нанті 
у 1984 році і на якому була розпочата робота ВУС «Ака-
демічна солідарність і співробітництво» під керівництвом 
спеціальної комісії. Організувавши міжнародний симпо-
зіум у Мадриді у вересні 1986 року, комісія звернулася 
з проханням до Лангфреда Новака, теперішнього дирек-
тора Голландського інституту прав людини, представити 
проект Декларації. Проект був розглянутий тричі перед 
тим, як у вересні 1988 року його затвердили Міжнародні 
загальні збори Всесвітньої університетської служби 
[9, с. 15].

Лімська декларація дає визначення академічної сво-
боди та автономії, зокрема «академічна свобода» – це 
свобода членів академічної спільноти, особисто або 
колективно, у заняттях, розвитку і поширенні знань шля-
хом науково-дослідної роботи, вивчення, обговорення, 
документації, виготовлення, створення, навчання, викла-
дання, писання. Під «автономією» Лімська декларація 
розуміє незалежність вищого навчального закладу від 
держави та інших суспільних сил приймати рішення сто-
совно внутрішнього управління, фінансів, адміністрації 
і встановлювати власну поведінку у сфері освіти, нау-
ково-дослідної роботи, викладанні й інших пов’язаних 
з цим видами діяльності.

Автономія ВНЗ тісно пов’язується з дотриманням еконо-
мічних, соціальних, культурних, громадянських і політичних 
прав людини, про що записано в п. 14 Лімської декларації. 
Автономія ВНЗ неможлива без реального забезпечення 
свободи, автономії і прав людини. Правильне використання 
академічної свободи і її кореляція з суспільною відповідаль-
ністю потребує високого ступеня автономності ВНЗ. Дер-
жава зобов’язана не втручатись в автономію ВНЗ і запо-
бігти втручанню інших сил суспільства.

Ще одним документом, що формує вектор автоно-
мізації у сфері вищої освіти, є Всесвітня декларація про 
вищу освіту для XXI ст.: підходи та практичні заходи [10]. 
Зокрема ст. 2 цієї Декларації говорить: у відповідності 
з Рекомендацією про статус викладацьких кадрів закла-
дів вищої освіти, що прийнята Генеральною конферен-
цією ЮНЕСКО у листопаді 1997 р., ВНЗ, їх співробітники 
та студенти повинні користуватись повною академічною 
свободою та автономією, що розуміються як комплекс 
прав та обов’язків, будучи при цьому повністю відпо-
відальними та підзвітними перед суспільством. Таким 
чином, документ виділяє два види свободи: (1) індивіду-
альна академічна свобода, що захищає окремого викла-
дача, (2) інституційна академічна свобода, що захищає 
університет від втручання уряду, право, що стосується 
спільноти викладачів та освітньо-наукової установи 
в цілому.

Для вдосконалення управління та фінансування 
у сфері вищої освіти вищим навчальним закладам пови-
нна бути надана автономія в їх внутрішніх справах, однак 
така автономія повинна супроводжуватись чіткою та 

прозорою підзвітністю уряду, парламентам, учням і сус-
пільству в цілому (ст. 13 Декларації). З іншого боку, на 
держави, включаючи уряди, парламенти та інші керівні 
органи покладається обов’язок створити та забезпечити 
такі умови, які необхідні для здійснення академічної сво-
боди та інституційної автономії для того, щоб ВНЗ поряд 
з тими особами, які займаються вищою освітою та науко-
вими дослідженнями, могли виконувати свої обов’язки по 
відношенню до суспільства. 

Згідно з ч. 2 ст. 9 Модельного закону про освіту (Поста-
нова № 13-8 від 3 квітня 1999 р., прийнята на тринадця-
тому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї 
держав-учасниць СНД): основним принципом управління 
системами освіти в державах-учасницях є визнання всіма 
органами державної влади автономії освітніх установ 
і повага академічних свобод.

Відповідно до Модельного освітнього кодексу для 
держав-учасниць СНД, автономія навчальних закла-
дів – це право самостійно без втручання ззовні вирішу-
вати питання підбору та розстановки кадрів, здійснювати 
навчальну, наукову, фінансово-господарську та іншу 
діяльність у відповідності до законодавства та статуту 
навчального закладу.

Наступний документ – Хартія університетів Украї ни 
«Академічні свободи, університетська автономія та 
освіта» [9, с. 256–263] (коротка назва – Ольвійська хар-
тія) також здійснив відчутний вплив на рух автономізації 
вищої освіти на національному рівні.

П. 1.3. ст. 1 вказаного документу, яка дає визначення 
основних дефініцій, під університетською автономією 
розуміє форму встановлення та повсякчасного досяг-
нення академічних свобод, що визначається як необхідна 
ступінь незалежності університету: 

•  у правоздатності вирішувати завдання розвитку 
особистості, суспільства; 

•  від зовнішнього втручання (від держави та інших 
суспільних сил) приймати рішення стосовно внутрішньої 
організації та управління, розподілу фінансових ресурсів 
та генерування доходів, адміністрування і встановлення 
власної лінії поведінки (місії) у сфері освіти, науково-
дослідної роботи, викладання й інших пов’язаних із цим 
видах діяльності.

Університетській автономії також присвячено статтю 
3 Ольвійської Хартії: держава зобов’язана не втручатись 
в автономію університетів і запобігати втручанню інших 
сил суспільства. Правильне використання академічної 
свободи і відповідальність, що покладена на заклади 
освіти, потребують високого ступеня автономності уні-
верситетів. 

Університетська автономія передбачає права універ-
ситету на:

•  визначення структури та змісту освіти, форми 
і методів навчальної та дослідницької роботи, а не тільки 
змісту освіти;

•  нероздільності викладання і дослідницьку роботу 
для того, щоб навчання в них відповідало потребам, що 
змінюються, запитам суспільства і досягненням у науко-
вому знанні;

•  визначення планів прийому студентів, аспірантів, 
докторантів із достатнім державним фінансуванням, що 
відповідає міжнародним практикам, та відповідно до угод 
із підприємствами, установами, організаціями, громадя-
нами, а не тільки з урахуванням державного замовлення;

•  встановлення і присвоєння вчених звань універси-
тету;

•  самостійне прийняття рішень щодо внутрішнього 
управління та фінансування;

•  визначення місії, власної стратегії у сфері науково-
дослідної роботи;

•  інші повноваження, що пов’язані з діяльністю уні-
верситету, і не тільки ті, що делегують ВНЗ відповідно до 
його статусу державні органи управління освітою.

Згідно з п. 3.8. Ольвійської Хартії університети закли-
кають уряд визнати принципи університетської автономії, 
що підкріплює їх різноманітні місії, в тому числі: 

•  академічної автономії (навчальні плани, програми 
та наукові дослідження); 
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• фінансової автономії (виділення бюджету єдиною 
сумою); 

•  організаційної автономії (організаційна структура 
університетів); 

•  автономії в області кадрової політики (найм, заро-
бітна плата та просування по службі) [9, с. 260–261]. 

Наведений перелік можна ще доповнити таким еле-
ментом автономії як автономія науково-дослідних проце-
сів. До головних об’єктів реальної автономії університетів 
відносять: внутрішню організацію університету, процес 
прийняття управлінських рішень, механізми і процедури 
вибору ректора вузу; навчальні програми (офіційні 
навчальні програми мають регулюватися державою); під-
бір персоналу (академічного і неакадемічного); прийом 
студентів (сприяння доступу студентів до навчання на 
системному рівні; фінансові ресурси вузу, а також полі-
тика університету у формі видатків [11, с. 9].

На національному рівні першою реальною подією на 
шляху автономізації НЗ було Розпорядження КМ Укра-
їни «Про забезпечення цільового використання коштів 
бюджетними установами (закладами) соціально-культур-
ної сфери» (із змінами та доповненнями) від 19 серпня 
2009 р. № 1007-р, яким було передбачено, що до 1 січня 
2010 р. у територіальних органах Державного казна-
чейства за зверненням бюджетної установи (закладу) 
соціально-культурної сфери (освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту та забезпечення, фізичної 
культури та спорту) відкриваються реєстраційний раху-
нок (для обліку операцій з виконання загального фонду 
кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для 
обліку операцій з виконання спеціального фонду кошто-
рису й зарахування на цей рахунок коштів за надані уста-
новою платні послуги, а також благодійних внесків, гран-
тів і дарунків).

Істотним кроком у процесі автономізації українських 
навчальних закладів став новий ЗУ «Про вищу освіту» 
[12]. Базова засада або принцип автономії вищих навчаль-
них закладів проходить червоною ниткою через весь 
закон, починаючи з преамбули, де зазначено, що «цей 
закон встановлює основні правові, організаційні, фінан-
сові засади функціонування системи вищої освіти … на 
принципах автономії ВНЗ…». Принцип автономії згаду-
ється, щонайменше, в п’яти статтях профільного закону 
(ст. 1 «Основні терміни та їх визначення», ст. 2 «Зако-
нодавство України про вищу освіту», ст. 3 «Державна 
політика у сфері вищої освіти», ст. 32 «Принципи діяль-
ності, основні права та обов’язки вищого навчального 
закладу», ст. 67 «Організація наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності»). Багаторівневе нормативно-
правове закріплення принципу автономності ВНЗ та іде-
ології «доброї волі» свідчить про тенденцію збільшення 
впливу цивільного права на суспільні відносини у сфері 
освіти. Закон визначив автономію вищого навчального 
закладу як самостійність, незалежність і відповідальність 
ВНЗ у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних 
свобод, організації освітнього процесу, наукових дослі-
джень, внутрішнього управління, економічної та іншої 
діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів 
у межах, встановлених цим Законом. Таке ж формулю-
ванні дається з ЗУ «Про освіту».

З цього нормативного визначення можна зробити 
висновок, що законодавець виділяє такі складові автоно-
мії ВНЗ: розвиток академічних свобод, організація освіт-
нього процесу, наукова, економічна, кадрова автономія, 
автономія внутрішнього правління. Розглянемо зміст кож-
ної із складових.

Під академічною автономією мається на увазі право 
викладачів та наукових співробітників розвивати свою 
галузь знань та виражати свої професійні погляди без 
побоювань щодо пригноблення або звільнення. Вона про-
являється у свободі дослідження, в публікації їх результа-
тів, у свободі вибору форми подачі матеріалу студентам. 
Ці права засновані на тезі про те, що успішне створення 
нових знань неможливе без відкритих та вільних дослі-
джень в межах сфери спеціалізації вченого. Концеп-
ція академічної свободи припускає, що перебування на 
посаді залежить виключно від компетенції викладача 

і відповідності стандартам професійної чесності, а не від 
політичних, релігійних чи інших переконань, які можуть 
суперечити переконанням адміністрації. Згідно п. 3 ч. 1 
ст. 1 ЗУ «Про вищу освіту» академічна свобода – це само-
стійність і незалежність учасників освітнього процесу під 
час провадження педагогічної, науково-педагогічної, нау-
кової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на 
принципах свободи слова і творчості, поширення знань 
та інформації, проведення наукових досліджень і вико-
ристання їх результатів та реалізується з урахуванням 
обмежень, встановлених законом. У першій половині 
ХХ ст. академічна свобода набула широкого визнання 
в більшості західних країн, однак порушення академічних 
прав збільшилось при появі тоталітаризму, наприклад, 
у Німеччині, Італії, Радянському Союзі. 

Під автономією організації освітнього процесу 
розуміють право університету самостійно формувати 
навчальні плани за кожною спеціальністю, визначати їх 
зміст, обов’язкові предмети та курси за вибором,  кри-
терії оцінки знань. Студенти повинні отримати свободу 
у виборі навчальних курсів як у межах одного факультету, 
так і в межах університету на засадах міждисциплінар-
ності. Потрібно переглянути перелік предметів, які вивча-
ються в аспірантурі, та кандидатських іспитів, врахову-
ючи потреби конкретних спеціальностей. До кола питань 
автономії організації освітнього процесу також включено 
питання співпраці ВНЗ з іншими науковими та науково-
освітніми установами для забезпечення викладання дис-
циплін, яких немає в навчальному плані одного з нада-
вачів освітніх послуг. Такі відносини повинні будуватись 
на цивільно-правових договірних засадах. Укладання 
договору про спільну діяльність або про спільні наукові 
проекти найкраще підходить для врегулювання відно-
син учасників освітньо-наукового процесу. Випадки спів-
праці наукової установи з ВНЗ або співпрацю декількох 
ВНЗ прямо передбачено в новому Законі України «Про 
вищу освіту». Наприклад, підготовка доктора філософії 
включає в себе освітню програму та написання дисерта-
ції. Найчастіше наукові установи не можуть самостійно 
забезпечити освітню складову. Така ситуація передба-
чена в ч. 6 ст. 5 закону: наукові установи можуть здійсню-
вати підготовку докторів філософії за освітньо-науковою 
програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. 
У такому разі наукова складова такої програми здійсню-
ється у науковій установі, а освітня складова – у вищому 
навчальному закладі.

Ч. 8 ст. 7 ЗУ «Про вищу освіту» передбачає варіант 
підготовки бакалавра чи магістра декількома навчаль-
ними закладами, коли в результаті особа отримає спіль-
ний диплом про вищу освіту. У разі здобуття особою 
вищої освіти за узгодженими між вищими навчальними 
закладами, у тому числі іноземними, освітніми програ-
мами, вищі навчальні заклади мають право виготовляти 
та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним 
спільним рішенням учених рад таких вищих навчальних 
закладів.

Під автономією науково-дослідних процесів розумі-
ється створення профільних науково-дослідних структур, 
гнучких систем взаємодії навчальних та науково-дослід-
них структур кількох вищих навчальних закладів тощо. 
Така взаємодія повинна відбуватись на договірних нача-
лах, що ще раз підкреслює значення приватного права 
у регулюванні відносин у сфері освіти. 

Автономія у внутрішньому управлінні (інша назва 
структурно-адміністративна автономія або організаційна 
автономія) навчального закладу має істотний вплив на 
загальний цивільно-правовий статус ВНЗ. Її суть полягає 
в тому, що ВНЗ повинні самостійно визначатися зі ство-
ренням нових кафедр і відкриттям нових спеціальностей, 
кількістю студентів, яких приймають на навчання з ураху-
ванням державного замовлення, встановлювати гнучкий 
взаємозв’язок між нормативною кількістю годин (наван-
таження на викладача) та ставками, визначати рівень 
повноважень аспірантури та докторантури, мати право 
взаємно визнавати дипломи інших університетів на під-
ставі двосторонніх угод, присвоювати наукові ступені 
доктора філософії та доктора наук тощо. Організаційна  



 Р
оз

ді
л 

4.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
сь

ко
го

 п
от

ен
ці

ал
у 

ун
ів

ер
си

те
ті

в

66

автономія включає в себе можливість створювати, реор-
ганізовувати та ліквідовувати не тільки основні види 
структурних підрозділів ВНЗ (такі як факультети, кафе-
дри, бібліотека), а також включає в себе право самостійно 
вирішувати правову долю таких видів структурних підроз-
ділів, як навчально-наукові інститути, наукові, навчально-
наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні 
інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, 
частини, комплекси тощо), дослідні станції, конструктор-
ські бюро, відділи аспірантури і докторантури, навчально-
виробничі комбінати, експериментальні підприємства, 
клінічні бази закладів медичної освіти, університетські 
клініки та лікарні, юридичні клініки, полігони, наукові 
парки, технопарки, оперні студії, навчальні театри, філар-
монії, інші підрозділи, що забезпечують практичну підго-
товку фахівців певних спеціальностей та/або проводять 
наукові дослідження; підготовчі відділення (підрозділи), 
підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, 
навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформа-
ційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, 
навчально-дослідні господарства, виробничі структури, 
видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-
побутового призначення, центри студентського спорту; 
спеціальні навчально-реабілітаційні підрозділи; інші під-
розділи, діяльність яких не заборонена законом. (ч. 7 
ст. 33 ЗУ «Про вищу освіту»). Автономія має торкнутися 
й управління університетом: створення вчених рад, спе-
ціалізованих вчених рад, студентських асоціацій, органів 
самоврядування тощо.

До економічної автономії (інша назва фінансової) 
належить вирішення питань адміністрування та фінансо-
вого менеджменту, зокрема поширення різних форм залу-
чення та розподілу коштів, здатність до самофінансування 
завдяки отримуваним коштам від фізичних та юридичних 
осіб у формі плати за навчання, можливість кредитування 
(боргового фінансування) і диверсифікації джерел над-
ходження коштів, здатність ефективно володіти і корис-
туватись земельними ділянками та будівлями, а також 
процедури і форми звітності. Така автономія надає ВНЗ 
можливість швидко і гнучко реагувати на потреби ринку. 

Наступним елементом автономії ВНЗ є кадрова 
автономія, тобто можливість самостійного підбору педа-
гогічного та науково-педагогічного персоналу, визна-
чення заробітної плати та надбавок до неї, просування 
по службі, відповідальність за умови праці. Згідно з п. 7 
ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про вищу освіту» керівник ВНЗ призначає 
на посаду та звільняє з посади працівників. Слід зазна-
чити, що це чи не єдина складова автономії, яка завжди 
не тільки проголошувалась на рівні нормативно-правових 
актів, але й фактично існувала ще за радянських часів.

Очевидно, деякі з наведених структурних елементів 
автономії перекриваються та взаємодоповнюють один 
одного. Крім того названі елементи не охоплюють всі 
аспекти автономії і можуть бути доповнені іншими.

В умовах різного нормативно-правового поля, різ-
них соціально-політичних умов, різного співвідношення 
впливу публічного та приватного права на відносини 
у сфері освіти можливі різні моделі автономії ВНЗ. Рек-
тор Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, Павленко А., виділяє чотири 
моделі університетської автономії, залежно від ступеня 
втручання у цю сферу:

•  державний контроль (здійснюється міністерством 
освіти чи профільним агентством – Малайзія);

•  напівавтономія (контроль здійснюється міністер-
ством освіти, профільним агентством, іншим уповнова-
женим статутним органом чи державною корпорацією – 
Нова Зеландія, Франція);

•  напівзалежність (контроль здійснює статутний 
орган, благодійна чи неприбуткова організація, під нагля-
дом міністерства освіти – Сінгапур);

•  незалежність (контроль здійснює статутний орган, 
благодійна чи неприбуткова організація без втручання та 
контролю уряду, діяльність університету відповідає наці-
ональній стратегії та може фінансуватись з державного 
бюджету – Австралія, Великобританія) [11, с. 12].

Досліджуючи моделі інституційної автономії ВНЗ, 
фахівці виокремлюють: модель мінімальної автоно-
мії, коли заклад виконує завдання засновника та не 
має права власної ініціативи на отримання додаткових 
фінансових ресурсів; модель часткової автономії – коли 
навчальний заклад виконує державні функції по наданню 
соціальних послуг, частково фінансується засновником 
з правом самостійно вступати у відносини цивільного 
обороту з метою отримання додаткових матеріальних 
ресурсів на забезпечення діяльності; модель повної авто-
номії – за відсутності організаційно-майнової підлеглості 
між закладом й органом влади [13]. На сучасному етапі 
українські ВНЗ перебувають десь посередині між частко-
вою та повною автономією.

Проаналізуємо декілька новел ЗУ «Про вищу освіту», 
що свідчать про автономізацію національної вищої освіти:

1. Принцип доброї волі проявляється у питанні визна-
чення структури внутрішньої організації ВНЗ. Приватний 
ВНЗ не має жодних обмежень у визначенні своєї струк-
тури, це питання повністю віддано на власний розсуд 
адміністрації та засновників. Згідно з ч. 5 ст. 33 профіль-
ного закону кафедра – це базовий структурний підрозділ 
вищого навчального закладу державної (комунальної) 
форми власності (його філій, інститутів, факультетів). 
З цієї норми можна зробити висновок, що в приватному 
ВНЗ можуть не створюватись кафедри. Надання приват-
ному ВНЗ додаткової, збільшеної у порівнянні з держав-
ним (комунальним) ВНЗ автономності може розглядатись 
як позитивний момент, але, з іншого боку, створення 
кафедр – це єдиний спосіб забезпечення наукової скла-
дової (що є імперативною умовою для ВНЗ) та спосіб 
виконання ліцензійних умов. Хоча це і дозволено, однак 
приватний ВНЗ не зможе уникнути створення кафедр, 
які обов’язково передбачені тільки для державних (кому-
нальних) ВНЗ.

2. Можливість обрання керівника ВНЗ на рівні універ-
ситету свідчить про збільшення приватно-правової скла-
дової регулювання відносин у сфері освіти. Керівник оби-
рається шляхом таємного голосування строком на п’ять 
років у порядку, передбаченому цим Законом і статутом 
ВНЗ. Частина 4 ст. 42 ЗУ «Про вищу освіту» передбачає, 
що методичні рекомендації щодо особливостей виборчої 
системи, порядку обрання керівника вищого навчального 
закладу та типова форма контракту з керівником дер-
жавного вищого навчального закладу затверджуються 
КМ України. Наразі КМ не розробив такого підзакон-
ного нормативно-правового документу, і ВНЗ керуються 
виключно своїми статутами.

3. Принциповою різницею, що свідчить про демокра-
тизацію управління ВНЗ, є питання формування та струк-
тури вченої ради. За старим ЗУ «Про вищу освіту» (ст. 34) 
вчену раду ВНЗ очолює її голова – керівник вищого 
навчального закладу. За новим ЗУ «Про вищу освіту» 
(ч. 3 ст. 36) вчену раду вищого навчального закладу очо-
лює її голова, який обирається таємним голосуванням 
з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, 
які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, 
на строк діяльності вченої ради. Можна провести паралель 
між вченою радою у ВНЗ та законодавчою гілкою влади у 
державі; між керівником ВНЗ та головою держави. У кон-
ституційному праві діє широко відомий принцип розподілу 
державної влади між трьома гілками (законодавча, вико-
навча та судова). Ідею розподілу повноважень між вченою 
радою та керівником ВНЗ можна порівняти з розподілом 
влади між парламентом та президентом.

Потребує аналізу та критичного підходу питання 
реального втілення та правових наслідків автономії, ака-
демічних свобод та суспільної відповідальності, що сьо-
годні задекларовано в низці міжнародних та національ-
них освітянських документах. Без реальної імплементації 
принципу автономності у вищій освіті України неможливе 
входження українських ВНЗ до європейського простору. 
Нажаль, слід визнати декілька нормативних перепон 
та законодавчих колізій на шляху дійсної автономізації 
правового статусу ВНЗ. Не ставлячи за мету критику-
вати новий закон, дозволимо собі проаналізувати деякі 
аспекти, що потребують доопрацювання. 
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1. Свідченням процесу децентралізації, посилення 
самоврядування та демократизації вищої освіти є наді-
лення ВНЗ всіх рівнів правом утворювати, реорганізо-
вувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи, що 
передбачено п. 14 ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про вищу освіту». Струк-
турні підрозділи утворюються рішенням вченої ради ВНЗ 
у порядку, визначеному цим Законом і статутом вищого 
навчального закладу (ч. 2 ст. 33 ЗУ «Про вищу освіту»). 
Право керівника ВНЗ затверджувати його структуру 
і штатний розпис також закріплено в п. 3 ст. 34 ЗУ «Про 
вищу освіту». Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 36 вчена рада ВНЗ 
ухвалює за поданням керівника ВНЗ рішення про утво-
рення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозді-
лів. Для впорядкування структури ВНЗ має право засно-
вувати навчальні заклади і наукові установи (п. 11 ч. 3 
ст. 70 ЗУ «Про вищу освіту»). Наприклад, ВНЗ може 
створити коледж, технікум, ЗНЗ шляхом поділу (виділу) 
зі свого складу.

Всі наведені норми дозволяють зробити висновок про 
те, що ВНЗ має право самостійно вирішувати питання 
створення, реорганізації, припинення діяльності (шляхом 
реорганізації чи ліквідації) своїх структурних підрозділів. 
Ця теза нібито не викликає заперечень, не є новою, але 
породжує проблеми на етапі реалізації норми права сто-
совно таких структурних підрозділів як філії та коледжі. 
Визначення цих понять дається в профільному законі. 
Відповідно до ч. 9 ст. 33 ЗУ «Про вищу освіту», філія – це 
територіально відокремлений структурний підрозділ ВНЗ, 
що утворюється з метою задоволення потреб регіональ-
ного ринку праці у відповідних фахівцях та наближення 
місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця про-
живання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі 
затвердженого ВНЗ положення та відповідно до отрима-
ної ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Імплементація цієї норми може викликати склад-
нощі на практиці, оскільки існують численні відокремлені 
структурні підрозділи (факультети, інститути, науково-
консультативні центри), які не є філіями. Виникає питання, 
чи повинні такі територіально відокремлені структурні 
підрозділи бути перетвореними на філії. У випадку пози-
тивної відповіді виникає потреба у зміні статусу, назви та 
положення про них.

2. Колізія вбачається також у питанні правового 
регулювання динаміки існування навчальних закла-
дів. Мається на увазі ситуація, коли за старим ЗУ «Про 
вищу освіту» структурний підрозділ ВНЗ створював 
один суб’єкт права, а реорганізацію чи ліквідацію пови-
нен здійснювати за новим законом інший суб’єкт права. 
Наприклад, існуючі на сьогодні філії, коледжі, технікуми, 
училища, інститути, факультети (що є структурними під-
розділами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації) створювались 
наказами МОН. В якості прикладу можна навести Наказ 
МОН від 19 липня 2007 року № 633 «Про створення від-
окремленого структурного підрозділу Національного 
авіаційного університету». Діюче сьогодні законодавство 
наділяє ВНЗ правом самостійно реорганізовувати та лік-
відовувати такі структурні підрозділи. Правова колізія 
полягає в тому, що філія була утворена постановою КМ 
або наказом МОН, а тепер рішенням вченої ради реорга-
нізується або ліквідовується. Проблема виникає на етапі 
реалізації повноваження ВНЗ щодо реорганізації та лік-
відації таких структурних підрозділів. Можливо, законо-
давець мав на увазі, що рішенню вченої ради ВНЗ про 
реорганізацію чи ліквідацію структурного підрозділу не 
повинні передувати нормативно-правові на рівні поста-
нови КМ чи наказу МОН. 

Наведену колізію, коли рішення про долю філії прий-
мають різні суб’єкти права на різних етапах існування 
філії, можна пояснити тим, що законодавство знахо-
диться у стані постійних змін, іноді між нормативно-пра-
вовими актами немає спадковості та відповідності один 
одному. Між наказом МОМ та новим ЗУ «Про вищу 
освіту» пройшло 7 років. На жаль, іноді колізії мають 
місце між нормативно-правовими актами, час прийняття 
між якими менше одного року. 

3. Питання формування штатного розпису ВНЗ вре-
гульоване в двох нормативно-правових документах, що 

набувають чинності протягом одного року. З одного боку, 
згідно з п. 5 ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про вищу освіту» ВНЗ мають 
рівні права, що становлять зміст їх автономії та самовря-
дування, у тому числі мають право формувати та затвер-
джувати власний штатний розпис. Відповідно до п. 2 ч. 3 
ст. 34 профільного закону керівник ВНЗ в межах наданих 
йому повноважень вирішує питання фінансово-господар-
ської діяльності ВНЗ, затверджує його структуру і штат-
ний розпис. З іншого боку, в поточному році МОН видало 
Наказ від 11.01.2014 р. № 26 (із змінами) «Про затвер-
дження типових штатних нормативів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації», який набирає чинності з 1 вересня 2015 р. 
Автономність ректора у питанні затвердження штатного 
розпису, що обмежується типовими штатними нормати-
вами, втрачає сенс свого існування.

Також колізія положень ЗУ «Про вищу освіту» щодо 
автономності ВНЗ виникає з іншими чинними норма-
тивно-правовими актами. Зокрема, спостерігається про-
тиріччя з Постановою КМ від 17 серпня 2002 р. № 1134 
«Про затвердження нормативів чисельності студентів 
(курсантів)… на одну штатну посаду науково-педагогіч-
ного працівника…». Не можна одним нормативно-пра-
вовим актом надати автономію, а іншим її обмежувати. 
Можна стверджувати, що наразі немає послідовності та 
логічності в нормативному регулюванні суспільних від-
носин у сфері вищої освіти, спостерігається порушення 
принципу одноманітності правового регулювання.

Однією з ознак автономії ВНЗ є можливість самостій-
ної організації освітнього процесу. Згідно з ч. 2 ст. 47 ЗУ 
«Про вищу освіту» положення про організацію освітнього 
процесу затверджується вченою радою ВНЗ відповідно 
до законодавства. До основних питань організації освіт-
нього процесу належать: форми навчання; види навчаль-
них занять, контрольних заходів; шкала оцінювання; під-
сумкова атестація; навчальний час студента. У Законі не 
зазначені повноваження МОН щодо регулювання питань 
організації освітнього процесу. У зв’язку із цим виникає 
питання: який статус має Положення про організацію 
навчального процесу у ВНЗ (Наказ Міністерства освіти від 
02.06.1993 р. № 161), що поширюється на всі ВНЗ Укра-
їни незалежно від їх форми власності і підпорядкування? 
Напевно є потреба у скасуванні цього нормативно-право-
вого акту. Одночасно треба враховувати, що необхідний 
певний уніфікований підхід до таких елементів організації 
навчального процесу як шкала оцінювання. Якщо відмо-
витись від централізованого регулювання процесу оціню-
вання на рівні МОН, то неминуче виникає проблема, яким 
чином порівнювати та зіставляти навчальні досягнення 
студентів різних ВНЗ. Впровадження та ефективна імп-
лементація положень Закону України «Про вищу освіту» 
про організаційну автономію неможливе без певного 
ряду підзаконних нормативно-правових актів, важливо, 
щоб ці акти не суперечили закону.

4. Ще однією ознакою автономізації є та обставина, 
що атестація здобувачів вищої освіти перестала бути 
державною, як це було за старим ЗУ «Про вищу освіту». 
Згідно з ч. 2 ст. 6 нового закону атестація осіб, які здобу-
вають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи магі-
стра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу 
якої можуть включатися представники роботодавців та 
їх об’єднань, відповідно до положення про екзаменаційну 
комісію, затвердженого вченою радою вищого навчаль-
ного закладу. В положенні повинні бути прописаний поря-
док комплектування комісії, обов’язки голови, членів та 
секретаря комісії, організація і порядок роботи комісії, 
норми часу для членів та голови комісії. У зв’язку із цим 
виникає інше питання – який статус має нещодавно при-
йняте Положення про порядок створення та організації 
роботи державної екзаменаційної комісії у ВНЗ (Наказ 
МОН від 24.05.2013 № 584). Очевидно, що вказаний 
Наказ МОН суперечить ЗУ «Про вищу освіту» та повинен 
бути скасованим. 

5. Іншим елементом автономії ВНЗ є питання само-
стійного нормування робочого часу. Згідно з ч. 2 ст. 56 
ЗУ «Про вищу освіту» норми часу навчальної роботи 
у вищих навчальних закладах державної та комунальної 
форми власності (крім вищих навчальних закладів, що 
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мають статус національного або дослідницького) визна-
чаються центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки за погодженням із заінтересованими дер-
жавними органами. Норми часу методичної, наукової, 
організаційної роботи визначаються ВНЗ. 

Наведеному положенню закону суперечить нині чин-
ний Наказ МОН від 7 серпня 2002 року № 450 «Про затвер-
дження норм часу для планування і обліку навчальної 
роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів». Напевно, цей 
наказ теж потребує скасування чи принаймні, перегляду.

Висновки. На підставі викладеного, можна зробити 
висновок, що принцип автономності є аксіомою, квінте-
сенцією вищої освіти, що закріплено на рівні декількох 
міжнародних та національних декларацій, конвенцій, 
хартій. До елементів автономії включають академічну, 
фінансову, організаційну, кадрову, науково-дослідну 
автономію. Зміни, що відбуваються на рівні законотвор-
чого процесу та правозастосування в Україні, є позитив-
ними, свідчать про збільшення сфери впливу приватного 
права та зменшення ваги публічного права у сфері вищої 
освіти. На нормативно-правовому рівні МОН відійшло від 
жорсткого патронату над ВНЗ, цивільному праву надано 
більшу роль. Прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту» 
викликає ряд проблем та колізій: проблема правового 
статусу філій, питання динаміки існування ВНЗ та їх 
структурних підрозділів, навчальних закладів. Є потреба 
у приведенні нормативно-правової бази у відповідність 
до нового ЗУ «Про вищу освіту» шляхом (1) скасування 
певних підзаконних документів (наприклад, Наказ МОН 
від 11.01.2014 р. № 26 «Про затвердження типових штат-
них нормативів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації», Наказ 
Міністерства освіти від 02.06.1993 р. № 161 «Про затвер-
дження Положення про організацію навчального процесу 
у ВНЗ») або (2) шляхом внесення до них змін, або (3) 
прийняття нових (наприклад, Постановою КМ необхідно 
затвердити Методичні рекомендації щодо особливостей 
виборчої системи, порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу та типова форма контракту з керів-
ником державного вищого навчального закладу).
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В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ЄС

У статті розглянуто питання підвищення експорту освітніх послуг України. Проаналізовано сутність поняття «екс-
портний потенціал освітніх послуг», визначено основні проблеми та перспективні напрями розвитку вітчизняної освітньої 
системи в рамках євроінтеграційних процесів. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Для будь-
якої країни важливо, коли її підприємства постійно нарощу-
ють експортний потенціал і є конкурентоспроможними на 
зовнішніх ринках, не є виключенням і освітня галузь України. 
На етапі розвитку національної економіки, коли інтеграційні 
процеси України з ЄС відкривають для українських підпри-
ємств нові ринки та можливості збільшення обсягів експорту, 
вивчення питань формування та розвитку експортного 
потенціалу освітніх послуг набуває особливої актуальності. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Експортний потенціал країни – це складна система, що 
охоплює внутршньоекономічні та зовнішньоекономічні 
чинники. Серед дослідників даного напряму можна відмі-
тити праці таких дослідників, як Портера М., Самуельсона 
П., Сейфуллаєвої М., Скорнякової Т., Буттєва Р., Оболен-
ської Т., Циганкової Т., Волкодавової О., Лук’яненка Д., 
Поручника А., Антонюк Л., Якубовського М. тощо.

Дослідженню проблем розвитку ринку освітніх послуг 
присвячено роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Аналізу глобалізаційних процесів в освіті при-
свячено Варгеза Н., Альтбаха Ф., Асаула А., Гелбрейта 
Дж., Дзяд О., Капарова Б., Кастельса М., Келлера К., 
Котлера Г., Маршалла А., Джонстона С., Ітона Ю., Олдер-
мана Дж., О’Харі Ф., Сіберта Х., Лукічьова Г., Сіденко С., 
Сороса Дж., Стігліца Дж.

Є вітчизняні та зарубіжні науковці, що зосередили 
свої дослідження безпосередньо на діяльності ВНЗ на 
міжнародному ринку освітніх послуг: Зарубінська І., Кре-
мень В., Бузько І., Блум П., Сбруєва А., Галушкіна М., 
Каленюк І., Костельни М., Рубін Ю., Лещенко М., Луговий 
В., Локшина О., Ничкало Н. та багато інших.

Однак, питання розвитку експортного потенціалу 
освітніх послуг, забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняних ВНЗ на міжнародному ринку залишаються 
недостатньо дослідженими. Саме цим обумовлена актуа-
льність дослідження, особливо на фоні поглиблення 
ін теграційних процесів між Україною та ЄС.

Мета статті. Метою дослідження – є визначення 
місця і ролі експорту освітніх послуг в системі експорт-
ного потенціалу країни, а також дослідження основних 
перешкод перед ВНЗ на шляху до інтеграції національної 
системи освіти з європейською.

Виклад основного матеріалу. Одним з етапів вхо-
дження України в європейський економічний простір є 
оцінка експортного потенціалу країни. Для забезпечення 
ефективності діяльності будь-якого підприємства, перш 
за все, необхідно точно розуміти перспективи виходу під-
приємства на міжнародний ринок, тобто визначено його 
експортний потенціал.

Перш ніж аналізувати експортний потенціал освітніх 
послуг вітчизняних ВНЗ, необхідно проаналізувати та 
визначити економічну сутність основних термінів, якими 
будемо оперувати в процесі дослідження.

Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», експорт – це продаж товарів або послуг 
українськими суб’єктами ЗЕД іноземним суб’єктам гос-
подарської діяльності з вивезенням або без вивезення 
цих товарів через митний кордон України [1]. При цьому 
експорт освітніх послуг розглядається як результат підго-
товки зарубіжних фахівців у вітчизняних вищих навчаль-
них закладах або і у їх філіях за кордоном та поділяється 
на три моделі: активну, пасивну і дистанційну (рис.1).

Експорт освітніх послуг 

Дистанційна модель

Пасивна модельАктивна модель

Відкриття 
філій і 

представництв 
за кордоном Дистанційне 

навчання 
іноземних 
студентів

Навчання 
іноземних 

студентів в ВНЗ  
на території 

України

 
 Рис. 1.  Моделі експорту освітніх послуг

*Узагальнено авторами за джерелом [12]

Також було проаналізовано наукову точку зору на сут-
ність терміну «експортний потенціал». Так, Кириченко О. 
розглядає експортний потенціал як соціально-економічну 
категорію ринкової економіки, яка відображає можливості 
галузі (підприємства) зберігати або збільшувати обсяг 
експорту в довгостроковій перспективі, використовуючи 
сукупність національних і зовнішніх чинників, що дають 
можливість ефективно конкурувати на світовому ринку 
[8]. Наприклад, Рогов В. визначає експортний потенціал 
як «здатність національної економіки, її секторів, галузей, 
підприємств та компаній виробляти конкурентоспроможні 
на світовому ринку товари та послуги шляхом викорис-
тання як порівняльних національних переваг» [9]. У свою 
чергу, Коломієць В. розглядає дане поняття як здатність 
виробляти і реалізовувати на конкретних закордонних 
ринках у перспективі конкурентоспроможні товари та 
послуги при досягнутому рівні розвитку економіки і сис-
темі організаційно-економічної підтримки експорту [10].

Отже, в результаті проведеного аналізу, зроблено висно-
вок, що експортний потенціал освітніх послуг – це здатність 
учасників національної освітньої системи, вищих навчаль-
них закладів зокрема, готувати конкурентоспроможних на 
міжнародних ринках фахівців, використовуючи як існуючу 
систему освіти, так і розвиваючи нові конкурентні переваги. 

Інтернаціоналізація освіти надасть вітчизняним 
вищим навчальним закладам безліч можливостей для 

розвитку та підвищення конкурентоспроможності на 
світовому рівні. На сьогоднішні перед Україною повстає 
питання пошуку власного гідного місця на європейському 
ринку освітніх послуг, а процес інтернаціоналізації освіти 
може стати основою для розвитку національної еконо-
міки та отримання значних прибутків. Авторами було про-
аналізовано структуру експорту послуг в Україні (табл. 1).

Таблиця 1
Структура експорту послуг  

українськими підприємствами у 2013 р.

Види послуг
Експорт, млн. 

дол. США

Послуги з переробки матеріальних ресурсів 1722,1
Транспортні послуги 8305,8
Послуги в інформаційній сфері 1493,7
Ділові послуги 1574,5
Фінансові послуги 349,1
Послуги з туризму 538,5
Освітні послуги 537,5
Інші послуги 315,1
Всього 14836,3

* Узагальнено авторами за джерелом [4]
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Зроблено висновок про досить низьку частку освіт-
ніх послуг – лише близько 4% від загального обсягу 
експорту (рис. 2). При цьому в країнах ЄС та Північ-
ної Америки освітні послуги займають одну з лідиру-
ючих позицій в структурі експорту в цілому, напри-
клад, у найбільших вищих навчальних закладах США, 
Канади, Великобританії, до 80 % студентів – іноземні 
громадяни.

Але, не дивлячись на досить невеликий показник 
частки освітніх послуг в структурі експорту країни, 
можна стверджувати про досить високий експортний 
потенціал даної галузі економіки. По-перше, про це 
свідчить позитивна динаміка обсягу експорту освітніх 
послуг за останні роки (табл. 2). В період з 2011 по 
2013 рік дохід від навчання іноземних студентів збіль-
шився майже на 50%, а частка в структурі експорту 
зросла на 1%. 

Таблиця 2

Обсяги експорту освітніх послуг у 2011–2013 рр.

Експорт, млн дол. 
США

Роки

2011 2012 2013

Послуги, 13792,2 13527,6 14836,3

в т.ч. освітні послуги 375 462,5 537,5

* Узагальнено авторами за джерелом [4]  

Також показовим є приріст іноземних студентів у ВНЗ 
країни на фоні загального зменшення кількості студентів 
(рис. 3 та рис. 4).

Рис. 2. Структура експорту послуг, 2013 р.

*Узагальнено авторами за джерелом [4]

Рис. 3. Динаміка кількості студентів у вищих навчальних закладах України, тис. осіб

* Узагальнено авторами за джерелами [4, 7, 11]
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Станом на 2013/14 навчальний рік у вітчизняних 
вищих навчальних закладах навчалося близько 65 тисяч 
студентів з іноземних країн. Найбільше серед них азер-
байджанців, туркменів та китайців – 12,7 тис., 5,8 тис. та 
4 тис. відповідно. Також в Україні навчаються студенти 
з Нігерії, Індії, Іраку, Росії, Йорданії, Марокко, Туреччини. 
Серед європейських студентів українські університети є 
не дуже популярними, частка таких студентів сягає лише 
5% від загальної кількості іноземних студентів в Україні – 
близько 3 тисяч осіб, переважно з Польщі та Німеччини 
(рис. 5).

Серед основних причин, через які іноземні студенти 
надають перевагу українській освіті, можна виокремити 
наступні: у порівнянні з країнами ЄС та Північної Америки 
дуже низька вартість навчання; репутація українських 
університетів, що була напрацьована ще за часів Радян-
ського Союзу.

Авторами проаналізовано основні напрями розвитку 
ВНЗ України для успішного процесу інтернаціоналізації 

вищої освіти України, а саме забезпечення академічної 
мобільності викладачів та студентів, наявність можли-
вості навчання на англійській мові, відкриття міжнарод-
них проектів щодо отримання подвійних дипломів.

Для країн ЄС проблема забезпечення міжнародної 
мобільності науковців, студентів високопрофесійних 
фахівців є важливим питанням освітньої політики. Так, 
наприклад, тільки завдяки програмі Erasmus планується, 
що до 2020 року 20% європейських студентів проходи-
тимуть стажування або частину навчання за кордоном. 
В Україні також діє така програма, але за інформацією 
МОН у 2012 році за кордон було направлено лише 
180 студентів [11].

Наступний напрям – забезпечення навчання студен-
тами англійською мовою. Згідно з даними Держкомстату 
України, на початок 2013/14 навчального року англій-
ською мовою навчалися студенти тільки в навчальних 
закладах м. Києва, а також Харківської, Донецької та Дні-
пропетровської областях (табл. 2). 

Рис. 4. Динаміка чисельності іноземних студентів в Україні, 2006–2014 рр.

* Узагальнено авторами за джерелами [4, 7, 11]

Рис. 5. Розподіл іноземних студентів в Україні за країнами

* Узагальнено авторами за джерелами [4, 7, 11]
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З таблиці 1 бачимо, що частка студентів, що навчаю-
ться у ВНЗ України англійською мовою, не сягає навіть 
0,5 відсотків від загальної кількості студентів. Розглядаючи 
питання підвищення рівня інтернаціоналізації вітчизняних 
ВНЗ та їх конкурентоспроможності на ринку ЄС – про-
блема відкриття англомовних проектів на випускових 
кафедрах стає очевидною. Основними причинами таких 
наднизьких показників є, по-перше, недостатність серти-
фікованих викладачів з правом викладання іноземною 
мовою, по-друге, складна бюрократична система від-
криття таких проектів. Але, при цьому, можна констату-
вати факт достатньо високого попиту на навчання англій-
ською мовою не тільки серед іноземних, але й серед 
вітчизняних абітурієнтів.

Важливого значення для забезпечення конкурен-
тоспроможності вищої освіти України набуває практика 
отримання спільних дипломів вітчизняних та європей-
ських університетів. Необхідно розвивати співпрацю між 
університетами, зокрема, в напряму навчання іноземних 
студентів в Україні за спільними навчальними програ-
мами з можливістю отримання подвійних дипломів вітчиз-
няного та європейського зразків. Такі проекти забезпе-
чать мобільність випускників університетів, оскільки, на 
сьогоднішній день, дипломи ЄС не визнаються Україною 
і навпаки. Подібні програми вже діють у Національному 
авіаційному університеті, НТУУ «Київський політехнічний 
інститут», Харківському національному університеті із 
ВНЗ Польщі, Франції, Німеччини тощо. 

Висновки. Узагальнюючи проведене авторами дослі-
дження, можна зробити висновок про наявність досить 
потужного експортного потенціалу України на міжна-
родному ринку освітніх послуг, але у зв’язку із поточ-
ною економічною ситуацією країна не може його реалі-
зувати на необхідному рівні. Основними показниками 
кoнкурентoспрoмoжнoсті освітньої системи України є: 

•  значний рівень розвитку, постійне прагнення до 
отримання та використання досвіду від співпраці з зару-
біжними країнами; 

•  висока якість освітніх послуг, що надаються на вну-
трішньому та міжнародному ринках; 

•  наявність великої і розвиненої дoслідницькoї інфра-
структури; 

•  постійний розвиток стратегічних міжнародних парт-
нерств; 

•  розвиток мобільності науковців, викладачів, студен-
тів, випускників ВНЗ України тощо.
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the national education system within the European integration process have also been analyzed
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Таблиця 2
Кількість студентів у ВНЗ України, що навчались англійською мовою  

(станом на 2013/14 навчальний рік)

Регіон Кількість студентів, тис. осіб Кількість студентів, що навчалися 
англійською мовою, тис. осіб

м. Київ 425,6 1,797

Харківська область 187,6 0,773

Донецька область 100,2 0,12

Дніпропетровська область 119,8 0,065

Всього 833,2 2,755

* Узагальнено авторами за джерелом [4]  
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Постановка проблеми. Традиційне навчання не 
може задовольнити зростаючі потреби отримання 
навчальної, консультативної, довідкової інформації у 
будь-якому місці і у будь-який час. Тому підвищуються 
вимоги до сучасного викладача, якому необхідно знати 
освітній сегмент Інтернету, орієнтуватися в педагогіч-
них мережних співтовариствах, мати навички органі-
зації навчального процесу за допомогою використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, знати педаго-
гічні технології дистанційного навчання, вміти навчати 
своєму предмету за змішаною формою навчання, вико-
ристовуючи різні сучасні  засобів комунікації. Визна-
чення рівня та шляхів формування компетентностей, 
які забезпечують ефективну реалізацію навчальних 
потреб сучасних студентів на основі  використання 
дистанційних технологій навчання, є однією з першо-
чергових потреб підвищення кваліфікації викладачів 
вищих навчальних закладів. Викладачі вишів мають 
різний рівень підготовки з ІКТ, технологій дистанційного 
навчання, методики використання дистанційних техно-
логій у навчальному процесі. Актуальним є питання оці-
нювання рівня їх ІК-компетентності, вибору методів та 
інструментів оцінювання з метою подальшого форму-
вання індивідуальної програми підвищення кваліфікації 
викладачів. 

Метою статті є обґрунтуванні методів та інструмента-
рію для оцінювання рівня ІК-компетентностей викладачів 
вищого навчального закладу.

Методи дослідження. Дослідження проводилось у рам-
ках НДР «Формування системи дистанційного навчання 
державних службовців для управлінської діяльності в АПК 
на основі компетентністного підходу» (0108U008828). Під 
час дослідження використовувались такі методи: аналіз 
теоретичних джерел з проблем інноваційних методик орга-
нізації оцінювання компетентностей, вивчення та узагаль-
нення передового досвіду організації застосування інфор-
маційних технологій для оцінювання компетентностей, 
аналіз, оцінювання, педагогічний експеримент.

Виклад основного матеріалу. У більшості сучасних 
компаній оцінка персоналу щонайменше проводиться 
один або два рази на рік. Сьогодні все більше компа-
ній доручає проведення комплексної оцінки персоналу 
кадровим агентствам, які мають у своєму розпорядженні 
широкий спектр різних технологій і методик, включаючи 
опитування, тести, рольові ігри, групові вправи, дискусії 
та бізнес симуляції. До сучасних методів оцінки персоналу 
відносять метод інтерв’ю, анкетування, метод порівняння, 
класифікації, тестування і т.д. кожен з них допомагає вирі-
шувати різні завдання [1]. В таблиці 1 описані найбільш 
часто використовувані методи оцінювання персоналу.
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У статті проаналізовані методи оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей науково-педагогічних 
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засоби, які використовуються для оцінювання компетентностей за методом «360 градусів», та розроблені рекомендації з 
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Таблиця 1
Методи оцінювання персоналу

Назва методу Опис методу

Анкетування Має на увазі заповнення співробітником опитувального листа, що містить перелік питань або описів. Цей 
метод оцінює наявність або відсутність у працівника тих чи інших характеристик 

Особистісні  
опитувальники

Провести оцінку за допомогою особистісних опитувальників може спеціально проінструктований адмі-
ністратор, а опрацювати результати і дати рекомендації – тільки фахівець, що знає, як користуватися 
певним опитувальником. Недолік даного методу полягає в тому, що отримана інформація про характер 
людини, стандартні для нього варіанти поведінки не має прямого відношення до очікуваних від нього 
результатів діяльності 

Інтерв’ю
Знаходить широке застосування в психології та соціології і являє собою бесіду з метою виявлення тих чи 
інших характеристик особистості, його мотивації, рівня інтелекту, ставлення до роботи і особистого життя, 
його темпераменту, характеру, самооцінки тощо 

Описовий Використовується як додатковий і застосовується з метою опису і виявлення позитивних і негативних рис 

Ранжування Заснований на класифікації та ранжуванні співробітників за певним критерієм від кращого до гіршого 
з присвоєнням відповідного порядкового номера 

Порівняння
Включає складання списку завдань співробітника і вивчення його діяльності з урахуванням часу, який 
витрачається на виконання цих завдань. Даний метод враховує, наскільки економно співробітник витрачає 
час і кошти. Якості співробітника оцінюються за 7-бальною шкалою

Незалежних 
суддів

Включає «перехресний допит» незалежних експертів з різних тем, включаючи всі сфери діяльності пра-
цівника 
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Методи та форми оцінювання можуть варіюватися 
залежно від конкретних цілей в тій чи іншій компанії. 
У вищих навчальних закладах оцінювання компетент-
ності науково-педагогічних співробітників здійснюється 
лише при укладанні контракту та при обранні на посаду. 
Щоб взяти участь у конкурсі на заміщення посади, нау-
ково-педагогічні працівники, за визначеними в положенні 
вимогами, готують документи та доповідають на вчених 
радах факультету (інституту). Але за такою формальною 
методикою складно оцінити ІК-компетентність викла-
дача, оскільки в цьому випадку відбувається не стільки 
оцінювання результативності та ефективності його 
діяльності, скільки – оцінювання поведінкових характе-
ристик викладача. Тому, серед усіх методів, які розгля-
далися у таблиці 1, найбільш перспективним для оціню-
вання ІК-компетентності викладача вбачається метод 
оцінки «360 градусів». Цей метод дозволяє різнобічно 
охарактеризувати ступінь володіння вміннями з інфор-
маційно-комунікаційних технологій викладачів, зокрема 

Рис. 1.  Модель оцінювання компетентності  
викладача ВНЗ методом «360 градусів»

які сприятимуть підвищенню якості навчального про-
цесу. Оцінювання здійснюється на основі його поведінки 
в реальних робочих ситуаціях. Дані отримують шляхом 
анкетування самого викладача, його керівника – завіду-
вача кафедри (декана факультету), колег – співробітників 
по кафедрі і студентів (рис. 1). 

Таким чином знижується суб’єктивізм оцінки і нада-
ється різнобічний зворотній зв’язок. Метод оцінювання 
«360 градусів» ефективно використовувати для вияв-
лення зон розвитку, планування навчання та побудови 
програм підвищення кваліфікації викладачів [2]. Отри-
мання інформації від людей, що взаємодіють з виклада-
чем, який оцінюється під час його науково-педагогічної 
діяльності, робить оцінку «360 градусів» досить надійним 
інструментом. При цьому важливо, що до експертизи 
залучається і сам викладач: його просять оцінити свою 
робочу поведінку і професійні якості, щоб у подальшому 
використовувати ці дані для корекції його самооцінки та 
створення спільно з ним плану індивідуального розви-
тку. Сфера застосування оцінки «360 градусів» у вищому 
навчальному закладі може бути достатньо широка: 

•  саморозвиток і індивідуальне консультування 
(одержання зворотного зв’язку дозволяє викладачу ско-
ригувати свою поведінку і намітити сфери розвитку); 

•  корпоративне навчання і розвиток (отримання зво-
ротного зв’язку перед тренінгом дозволяє учаснику зро-
зуміти його потреби в навчанні і допомагає йому націлю-
ватися саме на аспекти курсу, які найбільше відповідають 
його потребам); 

•  створення команди (мається на увазі командний 
зворотний зв’язок, що дозволяє визначити сильні та 
слабкі місця команди до початку командної роботи); 

•  управління ефективністю роботи (регулярний зво-
ротний зв’язок дозволяє людині зрозуміти, наскільки під-
вищилася ефективність його діяльності); 

Назва методу Опис методу

Ділових ігор

У рамках методу ділових ігор для оцінки персоналу використовуються спеціально розроблені імітаційні 
ігрові ситуації, які допомагають оцінити ефективність командної роботи співробітників, їх здатність до 
спільного вирішення завдань, а також виявити індивідуальний внесок кожного учасника. Рішення прийма-
ється експертною спостережною комісією 

Досягнень Передбачає спільне визначення ключових цілей діяльності працівника, а також тимчасових рамок. Після 
закінчення встановленого терміну результати діяльності співробітника оцінюються у відсотках 

Аналіз  
документів

Вивчення резюме кандидата, письмових рекомендацій та документів про освіту – самий простий і при-
родний метод оцінки, якому, в першу чергу, навчають початківця. Якісний їх аналіз дає високу надійність 
прогнозу ефективності кандидата на його майбутнє місце роботи 

Біографічне 
інтерв’ю

Структурована бесіда, в ході якої спеціаліст з оцінки персоналу збирає докладну інформацію про життєвий 
шлях людини, починаючи з самого дитинства 

Тести  
здібностей

Дозволяють оцінювати ефективність людини в певний тип діяльності (аналіз числовий, вербальної, техніч-
ної інформації, швидкість реакції, увага до деталей) 

Професійні 
тести

Розробляються під конкретну посаду і тестують ключові для неї знання і навички. Створити їх може безпо-
середній керівник для оцінки співробітників свого підрозділу, а також зовнішні експерти вузів, консалтин-
гових компаній, профільні фахівці інших організацій 

Інтерв’ю за  
компетенціями

Структурована бесіда, спрямована на отримання докладного опису реальних робочих ситуацій, з якими 
людина стикалася у своїй професійній діяльності 

Оцінка за  
методом  

«360 градусів»

Отримання даних про дії людини в реальних робочих ситуаціях і про проявлені нею якостей від людей, 
які взаємодіють з нею (від керівників, колег, підлеглих, клієнтів). Отримання інформації з різних джерел 
робить даний метод досить надійним. Недолік же його в трудомісткості (якщо оцінка проводиться без 
використання автоматизованої системи або виникають додаткові витрати на програмне забезпечення) 

Профільні  
бізнес-кейси

Являють собою приклад типової робочої ситуації, в якій повинні виявлятися і оцінюватися ключові для 
даної посади якості, компетенції 

Aссесмент-
центр

Сукупність бізнес-кейсів для оцінки не окремих здатностей, а їх набору, як ключового для даної групи 
посад або для компанії в цілому 

Атестація Офіційний метод оцінки існує тільки для державних організацій, для інших компаній це швидше звична 
метафора, що говорить про організацію та проведення оціночних процедур 

Оцінка за KPI
Ключові показники ефективності – це максимально формалізований метод оцінки результативності спів-
робітників у великих компаніях. Він вимагає точно розробленої методики виявлення KPI та автоматизації 
оцінювання

Закінчення табл. 1
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• стратегічний та організаційний розвиток (мож-
ливість визначити точки, де особливо потрібен розви-
ток, застосування методу «360 градусів» у цьому ключі 
ґрунтується на тому, що змінюючи поведінку конкрет-
них людей, можна змінити спосіб діяльності організації 
в цілому); 

•  оцінка ефективності тренінгів та інших навчаль-
них заходів (проводиться після тренінгу, питання спря-
мовані на визначення зміни поведінки, які відбулися 
зміни в поведінці співробітника після проходження тре-
нінгу). 

За результатами оцінки «360 градусів» можна зро-
бити висновки: 

•  про характер взаємодії між викладачем і студен-
тами, виявлення конфліктних ситуацій; 

•  наскільки викладач вписується в існуючий колектив; 
•  наскільки адекватна самооцінка викладача. 
Результатом оцінки «360 градусів» є звіт для кожного 

викладача, в якому відображається середнє значення 
оцінки та самооцінка, додатково формуються індивіду-
альні рекомендації щодо майбутнього напряму навчання 
викладачів за визначеними модулями, які оцінені нижче 
допустимих нормативів, з конкретними заходами і крите-
ріями досягнення результатів. Перевагами методу можна 
вважати отримання різнобічної оцінки для одного викла-
дача (отримання оцінки від людей, з якими безпосеред-
ньо стикається при виконанні своєї роботи, на відміну 
від інших методів коло оцінювачів значно розширено); 
демократичність методу (не тільки керівник оцінює під-
леглих, а і навпаки); створення і зміцнення довірчих від-
носин з колегами та студентами (це можливість ще раз 
показати, що організація працює над поліпшенням якості 
надання освітніх послуг студентам); моделювання крите-
ріїв оцінки під вимоги корпоративних стандартів (як кри-
терії виступають компетенції, розроблені для конкретної 
організації). 

У кожного методу оцінювання визначено відповідні 
межі застосування, які обов’язково потрібно враховувати 
при їх доборі для конкретного дослідження. Недоліки 
методу «360 градусів» полягають у тому, що він безпо-
середньо не оцінює основні кадрові рішення, оцінюються 
тільки компетентності, а не досягнення співробітника. 
Тому цей метод доцільно використовувати як доповнення 
до інших методів оцінки. 

На рис. 2. наведено порядок проведення процесу оці-
нювання за методом «360 градусів».

Рис. 2. Порядок процесу оцінювання компетентностей  
методом «360 градусів»

Отже, першим етапом – є створення набору компе-
тентностей, які характеризують необхідні знання, здат-
ності та якості викладача в галузі інформаційно-комуні-
каційних технологій та їх використання у навчальному 
процесі. На другому етапі створюється анкета для оціню-
вання. В анкеті важливо не лише сформулювати запи-
тання стосовно виявлення певного поведінкового інди-
катора, а й роз’яснити шкалу оцінювання – що означає 
кожне формулювання, інакше експерти з різним досві-
дом будуть інтерпретувати значення шкали по-різному. 
Найбільш вживаною є п’ятибальна шкала з наступним 
описом: 

5 – рівень майстерності, що дозволяє виявляти відпо-
відну рису в надскладних умовах, розвивати її стандарти 
і навчати інших; 

4 – рівень розширеного досвіду, що дозволяють 
виявляти відповідну рису не тільки в стандартних, але 
і в складних умовах; 

3 – рівень базового досвіду, що дозволяє виявляти 
відповідну рису у більшості робочих ситуацій; 

2 – рівень розвитку, коли відповідна риса проявля-
ється далеко не завжди, але співробітник вже розуміє 
важливість її прояву і намагається її розвивати; 

1 – риса не виявляється.  
Дуже важливо, щоб анкета для оцінки за методом 

«360 градусів» була побудована на основі деякої універ-
сальної для вищого навчального закладу системи крите-
ріїв. Тому навчальний заклад повинен затвердити корпо-
ративний стандарт ІК-компетентності, який базується на 
вимогах до сучасного викладача відповідно до стандартів 
забезпечення якості європейського освітнього простору. 
Тільки в цьому випадку отриману в результаті анкету-
вання інформацію можна зіставити з іншими, вже наяв-
ними даними. В ідеалі анкета повинна надавати якісну 
інформацію, яку автоматизована система або фахівці 
з оцінки персоналу переведуть потім у цифрову. Таким 
чином, в результаті оцінки за методом «360 градусів» 
можна отримати два види інформації – якісну і кількісну. 
Якісна інформація дозволяє описати, як саме проявляє 
себе викладач в галузі використання ІКТ у навчальному 
процесі, а кількісна – дає можливість порівнювати праців-
ників між собою. 

Фінальним етапом оцінки є забезпечення зворот-
ного зв’язку (у формі особистої бесіди з фахівцем або 
електронної розсилки). Головне, щоб людина, яка стала 
об’єктом такого масштабного дослідження, ознайоми-
лася з його результатами. Крім того, особа, що оціню-
ється, повинна мати чітке уявлення про те, як і для чого 
будуть використовуватися результати оцінки. Після опра-
цювання результатів необхідно порівняти нові дані з уже 
існуючими, зробити висновки, представити їх керівни-
цтву, і забезпечити збереження результатів для подаль-
шого використання. 

Автоматизовані системи оцінки за методом «360 
градусів» використовуються в тих випадках, коли пер-
шорядне значення має збирання кількісних даних для 
порівняння працівників між собою за значеннями пев-
них параметрів (наприклад, при формуванні груп для 
навчання). Деякі автоматизовані системи самі формують 
рекомендації щодо майбутнього навчання співробітника, 
пропонують список літератури, електронні курси, список 
тренінгів. Подібні програми розроблено кількома компа-
ніями, і коштують від кількох сотень до кількох десятків 
тисяч доларів. В роботі [3] описано використання про-
грамного засобу «Прометей: Оценка компетенций» для 
оцінювання компетентностей викладачів щодо володіння 
технологіями електронного навчання методом «360 гра-
дусів». Вигляд вікна програми подано на рис. 3.

Автори [3] відзначають позитивний ефект від запропо-
нованої методики оцінювання ІК-компетентностей, який 
полягає у забезпеченні індивідуального підходу щодо 
подальшого підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників з питань використання дистанційних тех-
нологій навчання, зважаючи на різний рівень підготовле-
ності викладачів. Програмний засіб «Прометей: Оценка 
компетенций» дає можливість не лише здійснити сам 
процес оцінювання та сформувати результати, а й про-
понує для кожного викладача індивідуальні рекомендації 
щодо підвищення кваліфікації в різних напрямах.

Іншим програмним засобом, який дає можливість 
автоматизувати процес оцінювання компетентності є ПЗ 
«1С:Предприятие 8. Оценка Персонала» [4], вікно про-
грами подано на рис. 4.

У програмному засобі передбачено кластер з 54 ком-
петентностей для оцінювання співробітників методом 
«360 градусів». Додатково створюються кластери для 
оцінювання ІК-компетентностей. За результатами оці-
нювання для кожного викладача створюється індивіду-
альний звіт, що включає зведені дані оцінки викладача, 
зокрема, рейтинг-бали та результати за кожним індикато-
ром поведінки, матричний аналіз, коментарі колег, узго-
дженість оцінок. 
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Висновки. Володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями викладачами вищого навчального закладу 
є необхідною складовою їх професійних компетентнос-
тей. Формування ІК-компетентностей викладачів має 
здійснюватися у відповідності до європейських стандар-
тів, які враховують глобалізаційні та євроінтеграційні про-
цеси, що відбуваються у сучасному суспільстві. Процес 
оцінювання ІК-компетентності викладачів доцільно здій-
снювати за методом «360 градусів», що дозволить отри-
мати максимально різнобічну характеристику викладача 
на предмет володіння ним ІК-компетентністю. Викорис-
тання автоматизованих систем для оцінювання компе-
тентності дозволить отримати не лише кількісну оцінку, 
а рекомендації стосовно розвитку викладача. 
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The article analyzed the evaluation methods of informational and communication competencies of teaching staff, studied 
details of the «360 degrees» method, which provides for evaluation of possession ICT-competency by the leader, scientific-
pedagogical employees, colleagues, students, and self-evaluation. Software tools which are used to assess the competence with 
«360 degrees» method were researched and the recommendations as for of the evaluation of ICT-competence of teachers in 
higher education organizations have been worked out.

Keywords: ICT-competency, method «360 degrees», ICT-competency evaluation
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

У статті розглянуто шляхи розвитку лідерського потенціалу дослідницьких університетів, основним завданням яких 
визначено продукування нових знань та викладанням їх студентам, що дозволить успішно інтегрувати досвід та над-
бання фундаментальної науки та академічної освіти на вдоволення нагальних потреб суспільства в цілому та освіти 
зокрема. Для реалізації лідерського потенціалу дослідницькі університети повинні мати більше свободи, важливим ком-
понентом якої є визначення політики з якості підготовки фахівців, її організаційного, кадрового, методичного, інформацій-
ного та матеріально-технічного забезпечення. Виникнувши як результат взаємодії організаційної, навчальної, наукової, 
інноваційної компонент функціонування ВНЗ, дослідницькі університети повинні стимулювати досягнення групових цілей 
щодо забезпечення відповідних напрямків розвитку вищої освіти, виявляючи при цьому більш високий рівень активності, 
порівняно з іншими університетами певної групи. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Із вклю-
ченням України до світового освітнього та наукового про-
стору докорінним чином змінюються вимоги щодо освіти 
в цілому й вищої освіти зокрема. У зв’язку з зазначеним, 
система освіти потребує суттєвих реформ, обумовле-
них необхідністю прогнозування інноваційного розвитку 
вищої освіти, забезпечення змін, що є кардинальними 
у змістовому, технологічному, управлінському її наповне-
нні, спрямованому на виховання компетентного конку-
рентоспроможного, високопрофесійного фахівця. 

У проекті «Концепції розвитку освіти України на період 
2015–2025 років» зазначено, що потрібна системна 
реформа освіти, яка має бути предметом суспільного кон-
сенсусу, розуміння того, що освіта – це один з основних 
важелів цивілізаційного поступу й економічного розвитку. 
Результатом реформи має бути всеосяжна трансформа-
ція освітнього сектора. Освіта має продукувати індивідів, 
здатних забезпечити прискорене економічне зростання 
і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно актив-
них громадян, конкурентоспроможних на європейському 
і світових ринках праці [12]. Реалізація цих завдань має 
здійснюватися різними шляхами – через розмаїття освіт-
ніх інституцій, форм і методів навчання, запровадження 
сучасного менеджменту.

Події останнього часу в Україні засвідчили про необ-
хідність реформування вищої освіти. Реалізація таких 
змін стала можливою з прийняттям нового Закону «Про 

вищу освіту», який встановлює основні правові, органі-
заційні, фінансові засади функціонування системи вищої 
освіти, створює умови для посилення співпраці держав-
них органів і бізнесу з ВНЗ на принципах їх широкої 
автономії, поєднання освіти з наукою та виробництвом 
з метою підготовки конкурентоспроможного людського 
капіталу для високотехнологічного та інноваційного роз-
витку країни, самореалізації особистості, забезпечення 
потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфіко-
ваних фахівцях [2].

Розвиток вищої освіти ґрунтується на використанні 
досвіду світової і національної освітніх систем, на послі-
довності розвитку науки і новітніх технологій. Засвоєння 
зарубіжного досвіду збагачує національну модель розви-
тку вищої освіти української держави. На сьогодні в євро-
пейській літературі та науковій періодиці ведеться жвава 
полеміка про ефективність дослідницьких університетів – 
як структур, що здатні об’єднати всі три складові спіралі 
розвитку – освіту, науку та інновації. Саме дослідницькі 
університети в Європі та Сполучених Штатах Америки на 
сучасному етапі стали лідерами з розвитку науки та з під-
готовки сучасних висококваліфікованих кадрів [1]. 

Аналіз наукових праць, присвячених темі. Аналіз 
проблеми розвитку лідерства є різноманітним, так як її 
дослідження знаходяться на межі різних наук, зокрема 
педагогіки, психології, політології, державного управ-
ління тощо. Вивчення наукових джерел за окресленою  
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тематикою надає можливість виокремити певні підходи 
до вирішення зазначеної проблеми. Розглядаючи мето-
дологічні засади виховання лідерських якостей майбутніх 
фахівців агропромислового комплексу Р. Сопівник вио-
кремлює чотири їх складові, що забезпечують методоло-
гічний базис формування лідерських якостей студентів, 
а саме: 

•  філософські системи (екзистенціалізм, ноосферо-
генез);

•  теорії та концепції (диспозиційна теорія, теорія 
лідерських рис, ситуативна теорія лідерства, теорія дис-
трибутивного лідерства);

•  методологічні принципи та підходи;
•  окремі методики і методи [7]. 
Проблемі розвитку лідерства в цілому та формуванню 

управлінської компетентності, що є підґрунтям розви-
тку лідерських якостей особистості, присвячена значна 
кількість публікацій українських та зарубіжних вчених, 
зокрема В. Асєєва, О. Бондаренка, Л. Долинської, О. Клі-
мової, Л. Карамушки, В. Міляєвої, М. Савчина, О. Санні-
кової, Н. Шевченко та ін. Незважаючи на активне обго-
ворення розвитку лідерства в цілому, та його окремих 
проявів у вищій освіті зокрема, проблема формування 
лідерства серед університетів розглядається окремими 
аспектами. Це породжує виникнення різноспрямованих 
підходів до виокремлення ключових вимог щодо розви-
тку лідерського потенціалу дослідницьких університетів.

Мета статті. Вивчення шляхів розвитку лідерського 
потенціалу дослідницьких університетів.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що ще 
з початку ХХІ століття одним з ключових чинників, від 
яких залежала успішність діяльності організацій, було 
лідерство. На його розвиток сьогодні спрямовуються 
зусилля багатьох країн світу, які прагнуть посилити свою 
конкурентоспроможність на міжнародній арені. Лідерство 
розвивають як у приватному, так і публічному секторах, 
як підґрунтя сучасної концепції управління. Нині лідерство 
визнається як потужний фактор удосконалення управ-
лінської спроможності та результативності діяльності як 
окремих невеликих колективів, так і великих організацій-
них структур, зокрема вищих навчальних закладів – най-
кращих у своїй галузі [8].

Лідер (від англ. leader – той, хто веде, перший, що 
йде попереду) – особистість, що користується визнанням 
та авторитетом у групі, за якою група визнає право при-
ймати рішення про дії у важливих ситуаціях, бути орга-
нізатором діяльності групи і регулювати відносини в ній 
[5], це особистість або структура, за якою всі інші члени 
групи визнають право брати на себе найвідповідальніші 
рішення, що стосуються їх інтересів і визначають напрям 
та характер діяльності всієї групи.

Лідерство є відповіддю на сучасний ритм життя, 
постійні динамічні зміни у всіх сферах, зокрема, зрос-
тання конкуренції та глобалізації, міжнародну економічну 
та освітню інтеграцію, зростання мобільності систем 
вищої освіти та всіх учасників цього процесу, технологічні 
зміни, які враховують підвищення комунікації, збільшення 
інформаційних мереж тощо. Такі зміни спричинили як 
більше ризиків, так і більше можливостей [7]. 

В. Міляєва ключовими групами компетенцій лідерів 
виділяє наступні:

•  орієнтацію на результат (спроможність брати на 
себе відповідальність, прогнозовано та послідовно діяти 
відповідно до визначених цілей з метою досягнення очі-
куваних результатів); 

•  аналітичне мислення (здатність об’єктивно сприй-
мати, вивчати та викладати інформацію, спроможність 
обґрунтування діяльності та дотримання визначених 
стратегій розвитку на основі аналітичного мислення 
і стратегічного планування); 

•  розроблення політики (забезпечення далекогляд-
ності, поступовості дій на шляху розв’язання наявних про-
блем, задоволення суспільних потреб та використання 
можливостей); 

•  управління людськими ресурсами (спроможність 
керівників дотримуватися послідовного стратегічного під-
ходу до управління персоналом); 

•  ефективна комунікація (здатність до ефективного 
обміну інформацією як по горизонталі, так і по вертикалі 
для досягнення розуміння та підтримки на шляху реаліза-
ції цілей організації) [8]. 

За результатами аналізу наукової літератури поняття 
«лідерство» визначається як здатність впливати на осо-
бистості, групи людей, відповідні структури, щоб спо-
нукати їх працювати для досягнення спільних цілей. 
Лідерство має складну соціально-психологічну природу 
й сутність, що поєднує й виявляє найважливіші характе-
ристики групового розвитку. Залежно від особистісних 
і ділових якостей, участі в спільних справах кожен член 
групи займає певне становище в груповій структурі, яка 
є своєрідною ієрархією індивідуальних статусів. Вершину 
цієї ієрархії посідає лідер як найбільш референтна особа 
чи структура в групі [5].  

Зважаючи на зазначене можна з впевненістю вести 
мову про лідерство не лише всередині одного окремо 
взятого колективу, а й на рівні груп таких колективів, 
робота яких спрямована на досягнення спільних цілей. 
Лідерство яскраво виражене у вищій освіті на прикладі 
ВНЗ, що забезпечують підготовку фахівців у певних галу-
зях знань. Лідер серед ВНЗ – це член групи університетів, 
який добровільно взяв на себе значну міру відповідаль-
ності у досягненні групових цілей, таких як визначення 
політики з якості підготовки фахівців, її організаційного, 
кадрового, методичного, інформаційного та матеріально-
технічного забезпечення. Виникнувши як результат вза-
ємодії організаційної, навчальної, наукової, інноваційної 
компонент функціонування ВНЗ, такий університет пови-
нен стимулювати досягнення групових цілей щодо забез-
печення відповідних напрямів розвитку вищої освіти, 
виявляючи при цьому більш високий рівень активності, 
порівняно з іншими університетами певної групи. 

Лідерство серед ВНЗ є складним процесом групового 
розвитку, внаслідок якого диференціюється і вдоскона-
люється групова структура в цілому [13]. Сутність його 
чітко проявляється на рівні дослідницьких університетів 
і виявляється в здатності впливати не тільки на розро-
блення способів організації навчально-виховного про-
цесу й наукових досліджень, а й у виробленні політики 
передачі нових знань студентам, співпраці ВНЗ з робото-
давцями, інших властивостей, що забезпечить підготовку 
сучасних фахівців, та суттєво різнить його з іншими ВНЗ 
подібного типу.

На сьогодні дослідницький університет є сучасною 
формою інтеграції освіти й науки, яка уже доволі давно 
визнана за кордоном і має там дуже добру репутацію. 
Сутність класичного дослідницького університету – 
інтеграція навчального процесу та фундаментальних 
наукових досліджень. Головна відмінність дослідниць-
кого університету від інших вищих навчальних закладів 
полягає у тому, що університет стає не лише місцем 
репродукції наявних знань, а й місцем виробництва 
нових. За такої організації освітньо-дослідницького 
процесу викладач є не просто репродуцентом готового 
знання, а передусім дослідником, що має достатньо 
свободи, часу і фінансово-організаційної інфраструк-
тури для виробництва нового знання та викладання 
його своїм студентам [3]. 

У зв’язку з цим найбільш потужні світові університети 
в останній час до двох попередніх компонентів – освіти 
і науки додали ще один – інноваційний, який дав мож-
ливість успішно запроваджувати свої наукові розробки 
у виробництво, виводячи такі заклади на суттєво новий 
рівень. Такими лідерами сьогоднішньої освіти за кордо-
ном є Стенфорд, Гарвард-MIT, Кембридж, а також цілий 
ряд дослідницьких університетів США, для яких харак-
терні: початкова орієнтація досліджень на практичне 
застосування; потужні міждисциплінарні зв’язки; активна 
співпраця вчених з різних установ, університетів та країн; 
вироблення нових критеріїв оцінки наукових досягнень; 
забезпечення якості надання освітніх послуг; широкий 
спектр докторських (PhD) та магістерських програм під-
готовки [10]. 

Необхідно відзначити, що термін «дослідницький 
університет», який набув значного міжнародного поши-
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рення, а в Україні є офіційним статусом певних ВНЗ [4], 
у США має не нормативний, а дескриптивний характер, 
слугуючи відображенням відповідності ВНЗ певним кри-
теріям освітнього, наукового та економічного характеру. 
Загалом, поняття «дослідницького університету» у світі 
сьогодні передбачає відповідність ВНЗ кільком важли-
вим критеріям, серед яких: висока частка коштів, отри-
муваних університетом на здійснення фундаментальних 
і прикладних наукових досліджень (50% і більше загаль-
ного бюджету, при цьому кошти отримуються винят-
ково на конкурсній основі, а не як пільги, передбачені 
особливим статусом); різноманітність дисциплін, що 
викладаються у ВНЗ; висока частка здобувачів науко-
вого ступеня; значна кількість залучених викладачів, 
у тому числі з-за кордону; наявність розвинутої інфра-
структури, до складу якої входять як інфраструктура для 
навчання студентів і аспірантів та для здійснення науко-
вих досліджень, так і інноваційна інфраструктура – малі 
і середні підприємства, що працюють на базі та у парт-
нерстві з відповідним ВНЗ, безпосередньо займаючись 
комерціалізацією наукових результатів; високий ступінь 
навчальної та дослідницької автономії; наявність потуж-
ної корпоративної етики, що забезпечує високий рівень 
і наступність наукових шкіл та значні обсяги благодійних 
пожертв від колишніх випускників, що добилися успіху 
в бізнесі [4].

Започаткована Сполученими Штатами та Євросою-
зом стратегія є як орієнтиром, так і викликом для Укра-
їни. З метою корінного поліпшення ситуації урядом нашої 
країни розпочато реформування вищої освіти. Роботу з 
формування мережі дослідницьких університетів в Укра-
їні розпочато у 2007 році. З того часу до березня 2010 
року статус самоврядних (автономних) дослідницьких 
національних ВНЗ в Україні надано 14 національним 
вищим навчальним закладам [6]. Метою надання універ-
ситету статусу дослідницького є підвищення ролі універ-
ситету як центру науки, культури і освіти, повне викорис-
тання наукових і інших досягнень, отриманих визначними 
науковими школами закладу, забезпечення на цій основі 
наукових розробок для створення принципово нових тех-
нічних рішень, розробки важливих соціальних і економіч-
них проблем, формування разом з іншими провідними 
вищими навчальними закладами спільних програм за 
пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень, 
вдосконалення діяльності з підготовки висококваліфіко-
ваних кадрів для наукових досліджень. 

Згідно введеного в дію «Положення про дослідниць-
кий університет», що затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.02.2010 № 163, «дослідницький 
університет – це національний вищий навчальний заклад, 
який проводить дослідницьку та інноваційну діяльність, 
забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, 
бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм» 
[9; 11].  

Важливим критерієм діяльності дослідницького уні-
верситету як лідера з формування навчальної, наукової, 
інноваційної та організаційної політики у галузі вищої 
освіти стає підготовка висококваліфікованих наукових 
кадрів, а також виконання фундаментальних і приклад-
них досліджень та науково-технічних розробок на засадах 
взаємодії освіти, науки та інноваційної діяльності. Дослід-
ницькі університети повинні пропонувати більш вузьку 
спеціалізацію навчальних планів та мати більш відкриту 
і мобільну систему навчання для студентів і викладачів. 
Але при цьому всі традиційні цінності університетської 
освіти та наукової методології повинні залишатися недо-
торканними. 

Зважаючи на виникнення підґрунтя формування 
лідерства в мережі дослідницьких університетів, нині 
активно змінюється роль. Їм як ніколи доведеться підси-
лити фундаментальну складову як у навчанні, так і в нау-
кових дослідженнях. Нові технології не можуть створю-
ватися без глибинного розуміння властивих їм фізичних, 
хімічних, біологічних процесів на молекулярному рівні та 
у наномасштабі. Нарешті, успішна ринкова реалізація 
наукоємної продукції потребує глибоких знань соціології, 
психології та економіки як фундаментальних дисциплін. 

Для створення таких знань необхідно розробити прин-
ципово нові навчальні плани і програми наукових дослі-
джень [14].

Таким чином, більшість ВНЗ, які дають масову вищу 
освіту, мають розглядатися як оператори і посередники 
у формуванні нових університетських мереж. Робота з їх 
створення має складатися із започаткування глибоких 
зв’язків між університетами на основі багатосторон-
ніх контрактів, у першу чергу для запобігання відпливу 
високоякісного людського капіталу із закладів партне-
рів. Однак, як відзначають європейські експерти, послі-
довні кроки мають бути зроблені і за межами трикутника 
знань. Це означає, що без рішучої державної політики 
та суспільної підтримки, без стимулювання людської 
активності традиційного виробництва знань та конкурен-
тоспроможної продукції всіма партнерами по трикутнику 
недостатньо [10]. 

Незважаючи на те, що робота з формування в Укра-
їні мережі дослідницьких університетів розпочата ще 
в 2007–2010 роках, увага до них з боку МОН не прояв-
лялась, а ступінь їх самоврядності різко знизився. Все 
зазначене вище не сприяло розвитку таких структур і нині 
лише деякі з цих 14 університетів відповідають вимогам 
прийнятих критеріїв.

Національному університету біоресурсів і природо-
користування України (НУБіП України) вдалося зберегти 
свою автономність і відповідати зазначеним критеріям 
дослідницького університету. Так, НУБіП України нала-
годив творчу співпрацю з рядом провідних універси-
тетів Західної Європи, Північної Америки та країн Азії. 
Меморандуми про взаємовизнання системи освіти під-
писано з університетом штату Луїзіана (США), Універ-
ситет штату Айова (США), Університетом ім. Гумбольдта 
(Німеччина), Університетом м. Гент (Бельгія). Меморан-
думи про подвійні дипломи підписані з Університетом 
Вагенінген (Нідерланди), Університетом ім. Гумбольдта 
(Німеччина), Університетом прикладних наук Анхальт 
(Німеччина), Університетом прикладних наук Вайєнш-
тефан-Тріздорф (Німеччина), Російським державним 
аграрним університетом, Московською сільськогоспо-
дарською академією ім. К. А. Тімірязєва, (Росія), Варшав-
ським університетом наук про життя (Польща). Поряд з 
цим, в університеті реалізуються міжнародні програми 
за участю і допомогою ряду закордонних університетів-
партнерів з Шотландії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, 
Чехії, Японії тощо. Навчання за спільними програмами 
передбачає в кінцевому результаті одержання подвійних 
дипломів – державного зразка та університету-партнера, 
що є фактором світового визнання нашої системи під-
готовки магістрів [6]. 

Суттєво підвищився методичний і фаховий рівень 
досліджень в університеті. Досвідчений високопрофе-
сійний штат науковців університету нараховує понад 
3 тис. наукових та науково-педагогічних працівників, 
серед яких 15 академіків і 21 член-кореспондент НАН 
України та НААН України, більше 350 докторів наук 
і професорів, майже 1400 кандидатів наук і доцен-
тів. Активно функціонує система підготовки молодих 
науковців, зокрема аспірантів, докторантів і магістрів. 
У НУБіП України створені належні умови для атестації 
кадрів вищої кваліфікації: діє 19 спеціалізованих вче-
них рад за 46 науковими спеціальностями, де щорічно 
навчається більше 600 аспірантів та значна кількість 
пошукачів і докторантів. Система підготовки фахівців та 
організації студентської науково-дослідницької роботи 
у НУБіП України забезпечує вирішення багатьох питань, 
починаючи з відбору кращих вступників до аспірантури 
і закінчуючи своєчасними захистами дисертацій, які 
склали у 2013 році 69%, тоді як по України такий показ-
ник значно нижчий [10]. 

Важливим етапом формування майбутніх науковців 
є магістратура, бо саме вона значною мірою підіймає 
рівень науково-технічного прогресу у країні, сприяє вихо-
ванню високої духовності, росту інтелекту та достатку 
в суспільстві. Суттєвою перевагою навчання у магі-
стратурі НУБіП України є досить широкий вибір магіс-
терських програм за 48 спеціальностями, підготовка  
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яких спрямована на багатовекторне забезпечення 
сільських територій. Значну роль у формуванні магіс-
терських програм відіграє їх спеціалізація: виробнича, 
дослідницька, управлінська, викладацька, експертно-
контрольна. На програмах виробничої спеціалізації 
у НУБіП України навчаються студенти, які продовжують 
навчання в межах обраного на бакалавраті напряму 
підготовки для більш глибокої виробничої спеціалізації 
за обраною спеціальністю. Такі програми реалізуються 
з метою формування висококваліфікованих фахівців, 
які володіють інноваційними знаннями і здатні втілити їх 
у сучасні високоефективні технології. Підготовка магі-
стрів-дослідників передбачає продовження дослідниць-
кої діяльності за обраною спеціальністю в аспірантурі 
або в науково-дослідних установах та у наукоємних 
виробництвах [6]. 

Індивідуалізація магістерської підготовки в НУБіП 
України відбувається шляхом створення магістерських 
програм, які формують унікальних фахівців управлін-
ської, експертно-контрольної, викладацької спеціалі-
зацій. Така можливість з’явилась після включення до 
переліку спеціальностей підготовки магістрів галузі 
знань «Специфічні категорії». Вступники на такі про-
грами, оволодівши базовими знаннями з бакалаврської, 
зазвичай технологічної спеціальності, учаться застосову-
вати їх в іншій сфері працевлаштування – управлінській, 
експертно-контрольній, викладацькій тощо. Підготовка 
фахівців за спеціальностями галузі знань «специфічні 
категорії» суттєво розширює їх сферу працевлашту-
вання і має бути представлена в університетах дослід-
ницького типу.

В університеті налагоджена активна співпраця 
з рядом загальноосвітніх шкіл, що дає можливість забез-
печувати наступність творчої наукової роботи з обда-
рованими учнями, які можуть невдовзі отримати статус 
студента. З цією метою у структурі НУБіП України функ-
ціонує розгалужена мережа відокремлених підрозділів 
(інститути, коледжі), яка забезпечує ступеневу підготовку 
від молодшого спеціаліста і бакалавра (у технікумах 
і коледжах) до бакалавра та спеціаліста (в інститутах), 
магістра, кандидата наук (доктора філософії), доктора 
наук в базових університетах (м. Київ). 

Висновки. У підсумку можна зазначити, що розви-
ток лідерського потенціалу дослідницьких університетів, 
які займатимуться передусім продукуванням нових знань 
та викладанням їх своїм студентам, дозволить успішно 
інтегрувати досвід та надбання фундаментальної науки 
і академічної освіти на вдоволення нагальних потреб 
суспільства в цілому та освіти зокрема. Для реалізації 
лідерського потенціалу дослідницькі університети пови-
нні мати більше свободи, важливим компонентом якої 
є можливість самим створювати унікальні магістерські 
програми, активізуючи увагу на сучасних напрямах дослі-
джень та дослідницьких дисциплінах. Важливим факто-
ром розвитку лідерського потенціалу дослідницького уні-
верситету є підтримка мобільності і тренінгу за кордоном 
з метою вивчення найновіших досягнень і технологій та 
інше. Успіху в цій нелегкій справі зможуть досягти лише 
ті університети, які матимуть чітко визначену і відпрацьо-
вану концепцію підготовки науковців, серйозний досвід 
навчально-наукової роботи, проводитимуть постійний 

відбір талановитої молоді та її науковий супровід, високий 
рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу, 
сучасну матеріально-технічну базу, достатнє фінансу-
вання наукових робіт та тісні взаємозв’язки з закордон-
ними партнерами і роботодавцями. 
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Klich Larisa, Zazymko Oksana
DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF RESEARCH UNIVERSITY

The article examines ways of developing leadership potential of research universities, whose main task is defined as production 
of new knowledge and teaching them to students that will successfully integrate the experiences and achievements of fundamental 
science and academic education to satisfy the urgent needs of society in general and that of education in particular. To realize 
the leadership potential research universities should have more freedom, an important component of which is ability to determine 
the policies of the quality of training, its organizational, personnel, methods, information and logistics. Originating as a result of the 
interaction of organizational, educational, scientific, innovative component of universities’ functioning, research universities should 
encourage achieving group goals to ensure the appropriate areas of higher education, displaying a high level of activity compared 
to other universities in a particular group.

Keywords: leadership, leadership potential, research universities
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Постановка проблеми та її актуальність. Універси-
тетська місія – це одне з найбільш широких понять, яке вті-
лює основний зміст, форми та напрями університетської 
діяльності. Історично першою складовою університетської 
місії був навчальний компонент. Саме на навчанні, тобто 
трансляції знань з минулого в теперішній час, зосереджені 
університети пізнього Середньовіччя, доби Відродження 
та початку Нового часу. Починаючи з ХІХ ст. до універ-
ситетської місії інтегрується дослідницький компонент, 
який полягає в трансляції знань з майбутнього в тепе-
рішній час, що знайшло відображення в класичній моделі 
університету, запропонованій Вільгельмом фон Гумболь-
дтом. Співвідношення начального та дослідницького 
компонентів університетської місії складає темпоральне 
перехрестя, осмислення якого виводить нас на таку фун-
даментальну проблему, як розуміння цінності минулого та 
майбутнього як в сучасному житті взагалі, так і в ідентифі-
кації призначення університетської освіти зокрема.

Розвиток університетської освіти та значне збіль-
шення кількості університетів пов’язані зі становленням 
національної держави. Тобто, така складова універси-
тетської місії, як націоналізація, фактично нівелює інтер-
національний характер місії перших європейських універ-
ситетів. Університет в епоху становлення національних 
держав перетворюється на центр збирання, зберігання, 
поширення та вдосконалення дискурсів національної 
культури, а також забезпечення її управлінських та інших 
структур національно свідомими кадрами. З початком 
процесу глобалізації в другій половині ХХ ст. та знижен-
ням значення національних держав, як ключових суб’єктів 
світового політичного та економічного життя, університети 
немов би повертаються до свого визначального, інтерна-
ціонального характеру, а місія інтернаціоналізації допо-
внює місію націоналізації на просторовому перехресті. 
Співвідношення національного та глобальному в сучас-
ному університетському житті теж артикулює фундамен-
тальну аксіологічну проблему при осмисленні місії сучас-
ного університету. Стосовно загальної схеми історичних 
трансформацій університетської місії автор дотримується 
схеми, запропонованої в дослідженні Джона Скотта [16]. 

Міжнародні університетські рейтинги є відносно новим 
феноменом університетського життя, але за одинадцять 
років, що минули з часу започаткування першого з них, 
Шанхайського рейтингу [1] вони перетворились на впли-
вовий чинник формування університетської політики та 
розуміння того, яким повинен бути сучасний університет. 
При цьому, кожен з рейтингів спирається на певну опти-
мальну модель університету, що знаходить відображення 
у комплексі індикаторів, з допомогою яких оцінюється 
якість університетської освіти та ефективність універси-
тетської діяльності.

Теорія та методика складання університетських рей-
тингів протягом останніх десятиліть активно досліджується 
в західному академічному дискурсі. Серед провідних авто-
рів цього напряму можна назвати Філіпа Альтбаха та його 
колег [2; 3; 4; 5], Саймона Маргінсона та Маріжк ван дер 
Венде [11], Александера МакКорміка [12], Андреаса Раур-
варгеса [14], Геро Федеркейля [7], Джаміля Салмі [15]. 

2011 року було надруковане ґрунтовне дослідження 
Елен Хезелкорн «Рейтинги та трансформація вищої 
освіти: битва за якість світового класу» [8]. Елен Хезел-
корн – відверта прихильниця використання універси-
тетських рейтингів як інструмента оцінки ефективності 
діяльності вищих навчальних закладів у сучасних умо-
вах. «Рейтинги стали нав’язливою ідеєю сучасного світу. 
Те, що на початку ХХ ст. в США сприймалося як акаде-
мічна забава, а в 80-х роках ХХ ст. було інформаційною 
послугою для студентів, зараз стало ключовим фактором 
гонитви за репутацією з відчутним геополітичним при-
смаком», – констатує вона [8, 4]. За інформацією пані 
Хезелкорн, кількість наукових публікацій, присвячених 
проблемі університетських рейтингів, перевищує тисячу 
одиниць, і цей значний обсяг літератури можна умовно 
поділити на дві групи: 1) дослідження методології скла-
дання університетських рейтингів та 2) теоретичне осмис-
лення феномену університетських рейтингів [8, 10]. 

Водночас, не всі експерти в освітній галузі беззасте-
режно сприймають навіть саму ідею розробки універси-
тетських рейтингів, не говорячи вже про жорстку критику 
конкретних методологій. Так в іншій книзі, присвяченій про-
блемі університетських рейтингів, Юн Чеол Шін, Роберт 
Тукушян та Ульріх Течлер зазначають: «Керівництво бага-
тьох університетів сприймає рейтинги як своєрідний доро-
говказ у повсякденній роботі. В той же час, представники 
академічної спільноти досить критично ставляться до них, 
оскільки вони часто вводять в оману стосовно справжньої 
суті сучасних університетів та мають численні методоло-
гічні обмеження» [9]. Навіть такий прихильник розвитку 
університетських рейтингів, як Філіп Альтбах, зазначає: 
«Де місце навчання в міжнародних рейтингах? Коротка 
відповідь – ніде. Одна з головних функцій будь-якого уні-
верситету практично проігнорована усіма рейтингами. 
Чому? Тому, що якість та вплив навчання неможливо вір-
туально оцінити та підрахувати» [4, 3].

Мета цієї статті – використовуючи індикатори про-
відних міжнародних рейтингів першої хвилі довести факт 
темпоральної та просторової асиметрії у розумінні місії 
університету ХХІ ст., спричиненою першою хвилею між-
народних рейтингів. Під асиметрією ми розуміємо пере-
орієнтацію на дослідницьку складову в темпоральному 
сенсі та на інтернаціоналізацію у сенсі просторовому, 
які оцінюються в рейтингах та обумовлюють відповідні 
корективи у діяльності провідних університетів.

Шанхайський рейтинг та науково-дослідницька 
модель університету

Першим зі світових університетських рейтингів став 
складений в червні 2003 року Інститутом вищої освіти 
Шанхайського університету (Китай) «Рейтинг університе-
тів світового класу» («Ranking of World Class Universities») 
або Шанхайський рейтинг [1]. «Рейтинг університетів сві-
тового класу» розраховується згідно з такими критеріями: 
1) якість освіти (10%), що визначається кількістю випуск-
ників університету, які здобули Нобелівську премію, або 
особливі відзнаки у своїх галузях (зокрема медалі Всес-
вітнього союзу математиків); 2) рівень викладачів (40%), 
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що розраховується у двох субкатегоріях: а) кількість 
викладачів – лауреатів Нобелівської премії і спеціальних 
відзнак у своїх галузях – 20%; б) частота цитування праць 
викладачів у 21 предметній категорії за версією ISI Highly 
Cited – 20%; 3) результативність наукових досліджень 
(40%), що визначається з огляду на кількість публікацій у 
провідних академічних журналах світу, і 4) своєрідна «ака-
демічна щільність» університету (10%), коли результати, 
набуті за першими трьома критеріями, діляться на кіль-
кість постійних викладачів університету. У сумі виходить 
«індекс Гарварду» – 100%.

Для того, щоб скласти список із п’ятисот найкра-
щих університетів, дослідники аналізують дані, отримані 
з більш як 1200 світових університетів. Укладачі рей-
тингу не претендують на абсолютну об’єктивність – вони 
зазначають, що до будь-якого університетського рей-
тингу можна висунути серйозні претензії. Серед переваг 

Шанхайського рейтингу вони зазначають зрозумілість 
та універсальність індикаторів, відповідно до яких від-
бувається оцінювання і відкритість даних, що викорис-
товуються в процесі складання рейтингу. До того ж ці 
дані беруться з авторитетних джерел, визнаних у всьому 
світі. На користь цього свідчить і той факт, що методика 
розрахунку рейтингу за останні роки не зазнала істотних 
змін. 

Характерною рисою Шанхайського рейтингу є те, 
що методологія його розрахунку не зазнала радикаль-
них змін впродовж останніх десяти років. Теоретично це 
могло б допомогти відслідковувати динаміку змін в гло-
бальному освітньому просторі. Однак «верхівка» Шан-
хайського рейтингу впродовж всього цього часу має 
дуже стабільний характер. Наприклад, впродовж періоду 
2012–2014 році перша десятка кращих світових універси-
тетів залишилася незмінною:

Таблиця 1
Кращі світові університети за версією Шанхайського рейтингу 2012–2014

Місце Університет Країна Загальний бал
(2014)

Загальний бал
(2013)

Загальний бал
(2012)

1 Гарвард США 100 100 100

2 Стенфорд США 72,1 72,6 72,8

3 Массачусетський технологічний інститут США 70,5 71,3 71,6

4 Берклі США 70,1 71,1 71,8

5 Кембридж Велика Британія 69,2 69,6 69,8

6 Прінстон США 60,7 62,9 64,1

7 Каліфорнійський технологічний інститут США 60,5 61,9 62,1

8 Колумбійський університет США 59,6 59,8 60,1

9-10 Університет Чикаго США 57,4 57,1 57,2

9-10 Оксфорд Велика Британія 57,4 55,9 56,1

Як бачимо, Шанхайський рейтинг оцінює виключно 
науково-дослідницьку діяльність університету та його 
співробітників, тим самим стверджуючи тенденцію до 
темпоральної асиметрії університетської місії на користь 
дослідницького компоненту.

Рейтинг QS та інтернаціонально-дослідницька 
модель університету

Другим авторитетним міжнародним університетським 
рейтингом, що існує більше десяти років (хоча і у фор-
мально трансформованому вигляді) є рейтинг QS (QS World 
University Rankings). Вперше рейтинг світових університетів 
компанія QS розробила ще в 2004 році разом з Таймс. Але, 
після шести років спільної праці, партнери вирішили далі 
працювати окремо. Фід Бату наступним чином пояснює це 
«розлучення»: «Хоча значення та вплив рейтингу зростала, 
посилився і критицизм методології Таймс- QS. Зокрема, 

сумніву піддавали некоректне використання індексу циту-
вання для визначення дослідницької активності, малий роз-
мір і репрезентативний характер вибірки при проведенні 
опитувань та інші параметри» [6, 2]. 

На відміну від Таймс, QS продовжила використо-
вувати в своїй діяльності попередню методологію. При 
укладанні рейтингу британські дослідники спираються на 
такі критерії: 1) імідж в академічному середовищі, тобто, 
оцінка університету з боку науковців, викладачів та пред-
ставників адміністрації інших навчальних закладів – 40%; 
2) оцінка якості освіти випускників роботодавцями – 10; 
3) індекс цитування наукових праць співробітників – 20; 
4) частка іноземних студентів – 5; 5) частка іноземних 
викладачів – 5; 6) співвідношення кількості студентів 
і кількості викладачів – 20. У версії рейтингу QS 2014 при-
сутні 800 університетів. Перша десятка цього рейтингу 
впродовж 2012–2014 років виглядала наступним чином: 

Таблиця 2
Кращі світові університети за версією QS 2012–2014

Місце Університет Країна Загальний бал
2014

Загальний бал
2013

Загальний бал
2012

1 Массачусетський технологічний інститут США 100 100 100

2-3 Кембрідж Велика Британія 99,4 99 99,8

2-3 Лондонський імперіал-коледж Велика Британія 99,4 98,8 98,3

4 Гарвард США 99,3 99,2 99,2

5-6 Оксфорд Велика Британія 99,2 98,7 98,6

5-6 Лондонський університетський коледж Велика Британія 99,2 98,9 98,7

7 Стенфорд США 98,3 96,8 91,7

8 Каліфорнійський технологічний інститут США 97,1 96,1 95

9 Прінстон США 96,6 96,1 95,4

10 Йєль США 96,5 96,5 97,5
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Якщо поглянути на об’єктивні дані, які складають 
цей рейтинг, ми побачимо оцінку: а) дослідницької 
діяльності університетських співробітників (через індекс 
цитування наукових праць) та б) інтернаціоналізації 
(через оцінку частки іноземних студентів та виклада-
чів). Тож рейтинг QS сприяє тенденції до як темпораль-
ної, так і просторової місії університету, який претендує 
на входження в елітний перелік кращих світових універ-
ситетів.

Рейтинг U-Multirank як спроба диверсифікації 
оцінки університетської діяльності

Спробою розробити нову багатовимірну методику 
рейтингування став проект U-Multirank, який був запо-
чаткований 2 червня 2009 року Європейською комісією. 
Цим проектом передбачалося, що нова методика скла-
дання університетських рейтингів буде: 1) багатовимір-
ною, тобто охоплювати різні аспекти університетської 
місії, зокрема навчання, дослідження, інновації, інтер-
націоналізацію, вплив на громаду; 2) прозорою, тобто 
такою, що надає споживачам чітке розуміння вимірюва-
них аспектів та використання результатів вимірювання 
у відповідності з власними потребами; 3) глобальною, 
тобто поширюватися не лише на європейські універ-
ситети, а й університети США, Азії, Австралії та інших 
ре гіонів [19, 15].  

Пілотна стадія проекту здійснювалася впро-
довж 2010–2011 років і в ній взяли участь 150 вищих 
навчальних закладів. За результатами цього проекту 
Європейська комісія в рамках Програми навчання 
впродовж життя (зараз Еразмус+) виділила 2 міль-
йони євро на перший етап реалізації проекту, який 
охоплює період 2013–2015 років з можливістю продо-
вжити фінансування у 2015–2017 роках. Індикатори 
рейтингу поділені на дві категорії: статистичні та пока-
зові («mapping indicators»). Кожна з категорій вклю-
чає в себе п’ять субкатегорій: 1) загальні індикатори; 
2) викладання та навчання; 3) дослідницька діяль-
ність; 4) інтернаціоналізація; 5) вплив на громаду. 
Як бачимо, в цьому рейтингу робиться спроба подо-
лати темпоральну та просторову асиметрію, до якою 
схиляють університети Шанхайський рейтинг та рей-
тинг QS. Індикатори, які оцінюють науково-дослідну 
діяльність, «врівноважені» оцінкою викладання та 
навчання, а індикатори інтернаціоналізації – оцінкою 
впливу університету на громаду, який ще називають 
третьою місією університету. 

У 2014 році були оприлюднені результати першого 
університетського рейтингу, складеного у відповідності 
з цими принципами [18]. На сьогодні оцінювання відбува-
ється в обмеженій кількості галузей – фізика, електрична 
інженерія, механічна інженерія, бізнес. У 2015 році перед-
бачено додати до цих галузей психологію, комп’ютерні 
науки та медицину. Інтерактивний характер рейтингу 
дозволяє споживачу отримувати порівняльні характерис-
тики університетів та навчальних програм за самостійно 
обраними критеріями. Також укладачі пропонують на під-
ставі отриманих даних три більш традиційних за формою 
рейтинги: 1) рейтинг досліджень та зв’язку з досліджен-
нями; 2) рейтинг економічної замученості та 3) рейтинг 
програм вивчення бізнесу. Серед київських університетів 
у U-Multirank представлені Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка, Національний технічний 
університет України «КПІ», Київський національний еко-
номічний університет імені Вадима Гетьмана, Національ-
ний університет Києво-Могилянська Академія та Універ-
ситет банківської справи Національного банку України. 
В цілому ж проект охоплює 850 інститутів вищої освіти, 
1000 факультетів та 5000 навчальних програм з 74 країн 
світу [18]. 

У подальшому передбачається розширення цих 
показників, зокрема, приєднання до нової редакції 
рейтингу в березні 2015 року 150–250 нових вищих 
навчальних закладів. Для того, щоб стати учасником 
рейтингу U-Multirank, потрібно заповнити розміщену на 
сайті анкету. Прийом заявок на участь у версії рейтингу 
2015 року було припинено восени 2014 [18]. 

Висновки. Отже, на нашу думку, можна ідентифі-
кувати початок другого етапу або хвилі міжнародних 
університетських рейтингів. Якщо на першому етапі, 
який розпочався в 2003 році, провідні рейтинги (Шан-
хайський та Таймс- QS) оцінювали, переважно, дослід-
ницьку діяльність та інтернаціоналізацію, тим самим 
створюючи тенденцію до темпоральної та просторової 
асиметрії у розумінні місії провідного сучасного універ-
ситету, то в другому десятилітті ХХІ сторіччя маємо 
спроби подолати цю тенденцію. Яскравою та успіш-
ною матеріалізацією цих спроб стала розробка нового 
рейтингу Таймс у співробітництві з компанією Томсон 
Рейтерс, та, особливо, поява в 2014 році першого уні-
верситетського рейтингу Multirank. Тож у найближчому 
майбутньому можна прогнозувати посилення впливу 
рейтингів «другою хвилі» та подолання темпоральної й 
просторової асиметрії, яка де-факто підтримувалася на 
першому етапі існування міжнародних університетських 
рейтингів.
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Постановка проблеми та її актуальність. Динамічні 
зміни, які відбуваються у міжнародному середовищі, 
поглиблення процесів інтернаціоналізації, глобалізації 
та інтеграції призводять до реорганізації системи вищої 
освіти у різних країнах світу. Сучасний її розвиток забез-
печується за рахунок запровадження міжнародних прак-
тик управління якістю, крос-культурного менеджменту, 
менеджменту знань та інноваційного менеджменту. 

Саме знання завжди були і залишаються двигуном 
розвитку абсолютно всіх сфер. У сучасних умовах осо-
бливо цінним стає забезпечення накопичення, збере-
ження, концентрації та адекватного використання набу-
тих знань шляхом формування системи менеджменту 
знань. Для вищої освіти це також є актуальним, оскільки 
університети намагаються бути конкурентоспроможними 
не тільки на національному ринку, проте й підвищувати 
свій потенціал на міжнародному ринку освітніх послуг. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. 
Проблема управління знаннями у вищій освіті досліджу-
валася науковцями різноаспектно.

Аналіз ролі та сучасних концепцій менеджменту 
знань у вищій освіті різних країн світу провели Л. Абділла, 
М. Бретт, Дж. Ввейнхарт, І. Гарсіа, С. Джонсон, Дж. Конде, 
Дж. Кідвел, Д. Кренфілд, К. Лінде, Дж. Мілем, К. Осман, 
Р. Пірчер, А. Позітс, К. Рамакрішна, Дж. Роулі, Б. Саньял, 
Н. Седзювьєн, Р. Стюарт, Дж. Тейлор, Н. Хемпмсон-
Джонс А. Юсиф, Н. Ясин. Основна увага науковців зосе-
реджена на новітніх найуспішніших практиках управління 
знаннями у розвинених країнах світу, використанні сучас-
них методик навчання для створення нових знань і фор-
мування необхідних компетенцій у майбутніх фахівців 
та науково-педагогічного персоналу вищих навчальних 
закладів [1; 3; 9; 14].

Дослідження особливостей формування системи 
менеджменту знань у вищих навчальних закладах здій-
снили Р. Абдулла, М. Алаві, Р. Елайс, Д. Лейднер, Ч. Ліу, 
А. Меткалф, Т. Нодін, М. Олссен, Л. Петрайдс, М. Пінто, 
М. Пітерс, М. Селамат, К. Торн, Р. Шукла. Науковцями 
визначено, що формування ефективної системи менедж-
менту знань неможливе без запровадження сучасних 
інформаційних та комунікаційних систем. Також важли-

вим є забезпечення системою управління знаннями під-
тримки місії університету та загальної стратегії розвитку 
із запровадженням високих освітніх стандартів [8; 12; 13].

Роль менеджменту знань в управлінні якістю освіт-
нього процесу в системі вищої освіти оцінювали, зокрема, 
Ч. Аштіані, Н. Бекет, М. Брукс, П. Гайдай, Х. Гаффарі, 
Є. Ігнатьєва, А. ель Каді, М. Рафейє, Є. Рузаєв, Е. Салліс, 
Н. Селезньова, С. Трапіцин, Г. Федотова. Запровадження 
менеджменту знань у вищому навчальному закладі 
дозволяє створити належні умови для надання якісних 
освітніх послуг, які б забезпечили формування універ-
сальних компетенцій у майбутніх фахівців відповідно до 
вимог бізнесу [10].

Проте, деякі ключові проблеми, пов’язані з розви-
тком вищих навчальних закладів за рахунок форму-
вання та підтримки безперервного функціонування сис-
теми менеджменту знань, залишаються невирішеними. 
Особливо це стає актуальним з огляду на поглиблення 
співпраці між Україною та ЄС, поступовим переходом на 
високі європейські стандарти, збільшенням діапазону 
залучення українських університетів до реалізації міжна-
родних програм, націлених на підвищення якості освітніх 
послуг.

Мета статті. Основна мета дослідження – проаналі-
зувати успішні практики запровадження менеджменту 
знань у системі вищої освіти ЄС та інших країн світу 
і визначити можливості використання міжнародного 
досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні всі підпри-
ємства, організації, фірми реалізують певні напрями 
діяльності під постійним впливом динамічного зовніш-
нього середовища, з якого безперервно надходять 
надзвичайно великі обсяги інформації. Для того, щоб 
ефективно використовувати отриману інформацію при 
прийнятті управлінських рішень необхідно її перетво-
рювати у знанн я. Причому, найбільш цінними є знання 
інноваційного типу, які можна використовувати для удо-
сконалення своєї діяльності та розвитку інтелектуаль-
ного капіталу. Тому і у системі вищої освіти різних країн 
світу особливу увагу зараз приділяють управлінню 
знан нями.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовані сучасні тенденції менеджменту знань, досліджені перспективні напрями розвитку країн ЄС 
у сфері вищої освіти, узагальнені базові умови для ефективного менеджменту знань у системі вищої освіти ЄС, надані 
пропозиції щодо запровадження концепції менеджменту знань у системі вищої освіти України з використанням успіш-
ного європейського досвіду.

Ключові слова: менеджмент, явні знання, неявні знання, менеджмент знань, вища освіта, компетенції, конкурентні 
переваги, якість освіти, інновації, трикутник знань.
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Система менеджменту знань вищих навчальних 
закладів повинна бути спрямована на формування, збе-
рігання, передачу, використання та постійне оновлення 
знань:

•  створення знань передбачає безперервний моні-
торинг інформації та існуючих знань в освітній і науковій 
спільнотах відповідно до потреб студентів науково-педа-
гогічного персоналу та інших працівників університету;

•  зберігання знань забезпечується за рахунок вико-
ристання баз даних (наприклад, формування інститу-
ційних репозитаріїв, в яких представлені документи 
навчально-методичного та наукового призначення), фор-
мування компетенцій (закріплення знань), представлення 
результатів наукових досліджень у публікаціях;

•  передача знань забезпечується через міжособис-
тісні, внутрішньо-організаційні та міжорганізаційні кому-

нікації, а також формування кластерних каналів кому-
нікацій з усуненням бар’єрів, які можуть стримувати чи 
заважати обміну знаннями;

•  використання знань реалізується безпосередньо в 
процесі навчання і здійснення наукової діяльності та під-
тримується відповідними мотиваційними заходами;

•  оновлення знань передбачає поповнення знань 
сучасними, які відповідають новим умовам на ринку 
(дозволяє майбутнім фахівцям та науково-педагогічному 
персоналу формувати компетенції, які є актуальними на 
певний період часу).

У розвинених країнах світу, зокрема ЄС, які орієн-
туються на формування економіки знань, при розробці 
програм розвитку системи вищої освіти обов’язково 
враховуються сучасні тенденції менеджменту знань, що 
дозволяє отримати позитивні результати (рис. 1).
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РЕАКЦІЯ 

– втрата можливостей, зменшення 
конкурентоспроможності; 

– невикористання передових знань; 
– зменшення ефективності взаємодії 
із зацікавленими сторонами; 

– зменшення якості знань. 

– перетворення прихованих знань  
в явні (додатковий ефект);  

– створення середовищ, що 
безперервно навчаються; 

– розвиток людського потенціалу; 
– поліпшення якості освітніх послуг.  

Рис. 1. Альтернативні адаптивні реакції на сучасні тенденції менеджменту знань у системі вищої освіти 

*Розроблено авторами за джерелами [5; 6; 11]

Альтернативною адаптивною реакцією може бути від-
сутність реагування на сучасні тенденції менеджменту 
знань у системі вищої освіти, що, передусім, призведе 
до втрати можливостей через неефективне управління 
новітніми знаннями. З огляду на це, необхідно пам’ятати, 
що за сучасних умов особливо важливе використання не 
стільки явних знань, які є абсолютно доступними орга-
нізаціям-конкурентам, скільки концентрація на застосу-
ванні неявних знань. Саме це і дозволяє створити стійкі 
конкурентні переваги на міжнародному ринку освітніх 
послуг. Так, в університетах США та Канади спеціально 
сформована багаторівнева система управління знаннями 

(Tiered Knowledge Management Model), яка діє на базі 
CRM-системи, що забезпечує поєднання явних та неяв-
них знань. Стимулювання інноваційності студентів у роз-
винених країнах світу, зокрема США та ЄС, здійснюється 
через використання дослідницьких грантів, державних 
премій, цінних призів тощо. 

У країнах ЄС при реалізації концепції менеджменту 
знань особливий акцент робиться на безперервний 
розвиток у системі вищої освіти шляхом поглиблення 
взаємовигідних зв’язків в рамках «трикутнику знань», 
з урахуванням довгострокових загальноєвропейських 
пріоритетів розвитку (рис. 2).

 

 

  

Основні напрямки 
розвитку країн ЄС  
у сфері вищої освіти:  

– створення належних умов 
для безперервного 
навчання, здійснення 
досліджень та інновацій; 

– підвищення якості та 
ефективності освіти  
і підготовки кадрів; 

– зміцнення бази знань  
і скорочення фрагментації; 

– співробітництво для 
розробки інновацій та 
обміну передовим досвідом; 

– збільшення інвестицій  
у дослідження та інновації; 

– активізація мобільності 
людей у сфері вищої освіти. 

Загальні пріоритети 
розвитку ЄС 

(ЄС 2020): 
 

⇒ розумне зростання; 
⇒ стійке зростання; 
⇒ комплексне зростання. 

 
Рис. 2. Перспективні напрями розвитку країн ЄС у сфері вищої освіти

*Узагальнено авторами за джерелами [2; 7]
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Загальноприйнятою європейською практикою є ство-
рення потужних центрів, що забезпечують підтримку роз-
витку освітнього сектору, – спільнот та альянсів знань, 
інноваційних кластерів і мереж, організацій, що навча-
ються. Завдяки цьому поступово розвивається іннова-

ційна інфраструктура, що сприяє ефективному менедж-
менту знань.

Для продуктивного використання знань та ефектив-
ного управління знаннями у країнах ЄС створені відпо-
відні умови у системі вищої освіти (рис. 3).

 

Формування інноваційних 
освітніх мереж 

транснаціонального типу 
Забезпечення міжгалузевої 
і міжсекторальної трудової 
та академічної мобільності 

Використання  
сучасних інформаційних 
та комунікаційних систем 

Розвиток  
взаємозв’язків та 

узгодження інтересів 
у «трикутнику знань» 

Використання концепції 
«відкритих інновацій» Реалізація програм 

наукових досліджень та 
інновацій у вищій освіті 

Створення  
«альянсів знань» 
бізнес-сектором та 
університетами 

Розвиток інноваційної 
інфраструктури 

Базові  умови  
для ефективного 
менеджменту знань 
у системі вищої 
освіти ЄС 

 
Рис. 3. Базові умови для ефективного менеджменту знань у системі вищої освіти ЄС

* Узагальнено авторами за джерелами [2; 4; 10]

Реалізація програм наукових досліджень та іннова-
цій у вищій освіті дозволяє розвивати транскордонну 
кооперацію з іншими країнами світу, створюючи мож-
ливості для глобального обміну знаннями. Так, взає-
мовигідне науково-технічне співробітництво в рамках 
міжінституціональних програм ЄС (зокрема, «Erasmus 
Mundus», «Horizon 2020», «European Union 7th Framework 
Programme», «ALLEA») забезпечило об’єднання потен-
ціалів науковців із різних країн з метою проведення 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 
реалізації міждисциплінарних наукових проектів. Як 
показує досвід взаємодії європейських та неєвропей-
ських науково-дослідних інфраструктур, бізнес-сектору 
та інших організацій, інноваційні програми дозволяють 
здійснювати широкомасштабний обмін знаннями, освою-
вати сучасні концепції, формувати якісно нові навики та 
здібності вирішення актуальних проблем шляхом про-
ведення комплексних самостійних наукових досліджень 
з отриманням конкретного практичного результату. 

У результаті аналізу європейського досвіду визна-
чено, що запровадження менеджменту знань у системі 
вищої освіти дозволить забезпечити: 

•  розвиток інтелектуального капіталу шляхом повно-
масштабного обміну знаннями, збільшення швидкості їх 
поширення та ефективного застосування;

•  формування середовища організацій, що безпе-
рервно навчаються;

•  розвиток ключових компетенцій, які сформують 
основу для реалізації нових проектів удосконалення та 
розвитку науково-дослідної бази;

•  інтеграцію всіх структур системи вищої освіти 
з налагодженням ефективної взаємодії, спрямованої на 
отримання бажаного результату – підготовку фахівців, 
конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці;

• підтримку системи менеджменту якості університету.
Використання успішного європейського досвіду 

управління знаннями в системі вищої освіти особливо 
актуальне для України, передусім, через імплементацію 
угоди про асоціацію з країнами ЄС. 

Міжнародна співпраця України з ЄС у напряму реаліза-
ції спільних програм спрямована на підвищення рівня кон-

курентоспроможності наукового та кадрового потенціалу 
фахівців, їх професійний розвиток та кар’єрне зростання, 
побудову інноваційної моделі суспільства, що базуються 
на знаннях, обмін передовим досвідом, забезпечення 
міжгалузевої і міжсекторальної трудової та академічної 
мобільності відповідно до сучасних викликів. Реалізація 
університетами програм спільно з європейськими орга-
нізаціями сприятиме міжнародній інтеграції та кооперації 
України в системі вищої освіти шляхом обміну успішним 
досвідом та кращими практиками, узгодження напрямів 
поглиблення наукової партнерської взаємодії з країнами 
ЄС, забезпечення сумісності та координованості спільних 
освітніх програм, що визначено як національний пріори-
тет розвитку на найближчу перспективу.

Проте, варто відзначити, що на ринку освітніх послуг 
України діють фактори, які спричиняють проблеми 
в управлінні знаннями та розвитку кадрового потенціалу: 

•  неповна відповідність змісту навчальних програм 
вимогам сучасного бізнесу,

•  недостатній рівень використання новітніх методів 
навчання і сучасних ІТ-систем у навчальному процесі та 
процесі наукової діяльності, 

•  неефективний механізм мотивації науково-дослід-
ної діяльності студентів та науково-педагогічних праців-
ників, 

•  недостатня розвиненість зв’язків між університе-
тами та представниками бізнесу (проблеми залучення 
найкращих практиків для проведення тренінгів, стажу-
вання майбутніх фахівців для отримання практичних 
знань та навиків з можливістю подальшого працевлашту-
вання); 

•  недостатній рівень ефективності міждисциплінар-
ної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з форму-
ванням універсальних компетенцій.

Це викликає необхідність докорінного реформування 
системи вищої освіти відповідно до європейських та між-
народних стандартів. Молоді компетентні фахівці є наці-
ональним багатством країни, оскільки вони роблять 
значний вклад у стійкий розвиток підприємств різної 
спеціалізації та національної економіки в цілому. Відсут-
ність належного стимулювання запровадження інновацій 
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у сфері освіти може призвести до продукування неконку-
рентоспроможних на ринку праці фахівців, а суттєве заго-
стрення проблеми – до загального погіршення макроеко-
номічних показників держави у відповідних галузях.

Основними умовами запровадження концепції 
менеджменту знань у системі вищої освіти України є 

забезпечення ефективного управління у сфері вищої 
освіти на всіх рівнях, формування єдиних стандартів сис-
теми вищої освіти з поступовим їх підвищенням, підви-
щення якості людського капіталу шляхом безперервного 
розвитку навиків та компетенцій науково-педагогічних 
працівників (рис. 4).

 
 

 
 

Забезпечення ефективного 
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у сфері вищої освіти  
на всіх рівнях 
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шляхом безперервного 
розвитку навиків та 
компетенцій науково-
педагогічних працівників 

   

Умови запровадження концепції менеджменту знань  
у системі вищої освіти України 

Рис. 4. Умови запровадження концепції менеджменту знань у системі вищої освіти України

*Розроблено авторами

Зацікавленими сторонами в ефективному управлінні 
знаннями в системі вищої освіти є:

•  університети (удосконалення навчального процесу 
дозволить сформувати необхідні компетенції, при цьому 
фахівці вищої кваліфікації володіють потужним інтелек-
туальним потенціалом для проведення НДДКР);

•  підприємства різних сфер діяльності та форм влас-
ності (університети в рамках накопичення та використання 
новітніх знань повинні активно співпрацювати не тільки з 
іншими вищими навчальними закладами, але й бізнес-
сектором; висококомпетентні спеціалісти стануть вигід-
ною довгостроковою інвестицією компаній, оскільки вони 
володітимуть сучасними знаннями відповідно до своєї 
спеціалізації і здатністю до постійного саморозвитку);

•  відомства у системі вищої освіти (пропозиції щодо 
реалізації інновацій у даній сфері націлені на поліпшення 
якості освітньої продукції відповідно до сучасних потреб 
бізнес-сектору, проведення змін відповідно до діючого 
національного законодавства та високих європейських 
стандартів).

Необхідно відзначити, що менеджмент знань в уні-
верситетах України повинен бути націлений на фор-
мування у майбутніх фахівців готовності до постійного 
саморозвитку та самовдосконалення, а також концепції 
поведінки, що дозволить досягнути успіху в професій-
ному плані шляхом аналізу різноаспектної інформації, 
комплексного використання накопиченого досвіду, знань 
та своїх компетенцій. Так, управління знаннями дозволяє 
сформувати у студентів критичне, аналітичне і творче 
мислення із здатністю самостійно та оперативно при-
ймати рішення відповідно до ситуації, а не просто сліпо 
слідувати теорії.

Важливими аспектами менеджменту знань у сфері 
вищої освіти є розповсюдження знань серед науково-
педагогічних працівників університету, постійний їх роз-
виток шляхом підвищення кваліфікації, формування нау-
кових колективів, задіяних в генеруванні нових знань та 
реалізації різноманітних інтернаціональних наукових про-
ектів. Обов’язковою базою ефективного функціонування 
системи менеджменту знань є використання сучасних 
інформаційних систем в університетах, що дозволяють 
більш ефективно зберігати, документувати знання у від-
повідних базах даних та здійснювати обмін ними.

Вищі навчальні заклади, які застосовують новітні кон-
цепції менеджменту знань та активно розвивають міжна-
родні партнерські зв’язки з іншими закладами, націлюють 
свою діяльність на підготовку фахівців вищої кваліфіка-
ції, які володітимуть належним рівнем знань, навичок та 
компетенцій, що дозволять їм внести свій вклад у стій-
кий розвиток національної економіки. Таким чином, уні-
верситетам необхідно забезпечити розвиток лідерства і 
діяльності в цілому, роблячи акцент на перевагах інтер-
націоналізації.

Висновки. Продуктивне використання явних та 
неявних знань є базовою передумовою успішного роз-
витку. Використання менеджменту знань університетом 
дозволить сформувати стійкі конкурентні переваги, тому 
в сучасних умовах вищі навчальні заклади перетворю-
ються в установи, які презентують галузь глобальних знань 
та безперервного навчання. Система менеджменту знань 
дозволяє визначити рамки, в яких університет здійснює всі 
процеси, пов’язані зі створенням, поширенням і застосу-
ванням знань для забезпечення подальшого розвитку. 

Концепція менеджменту знань повинна взаємоузго-
джуватися з місією та стратегією розвитку університету. 
Перехід системи управління вітчизняних університетів на 
європейські принципи та стандарти вимагає відповідної 
реорганізації.

Для забезпечення довгострокового розвитку еконо-
міки України необхідне формування ефективної системи 
підготовки високопрофесійних конкурентоспроможних 
кадрів, здатних вирішувати проблеми розвитку соці-
ально-економічної сфери, виробництва та управління 
з використанням новітніх розробок та концепцій. Також 
важливо створити необхідні умови для гармонізації націо-
нального освітнього простору відповідно до європейських 
стандартів згідно з вимогами Європейського простору 
вищої освіти.
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Постановка проблеми та її актуальність. У даний 
час країна перебуває в стані рецесії. Успішне її подо-
лання та забезпечення стійкого розвитку в майбутньому 
залежить від низки факторів. Очевидною є необхідність 
реформування більшості державних інституцій та галу-
зей. Одним з пріоритетних завдань є реформування 
системи освіти в Україні. Саме реалізація наукового та 
інноваційного потенціалу забезпечує високу конкурен-
тоспроможність економічно розвинутих країн. Визна-
чена державна політика, орієнтована на європейський 
вектор розвитку, створює нові можливості та загрози як 
в економічній, так і в інших сферах, зокрема освітній та 
науковій. Необхідною є розробка нової стратегії розви-
тку вітчизняної освіти, яка б забезпечувала збереження 
існуючого потенціалу, підвищення його ефективності та 
створювала умови для подальшого розвитку.

Дослідження та публікації. Питання реформування 
освіти України є надзвичайно актуальними та широко 
розглядаються в різних колах як на загальнодержавному 
рівні, так і на рівні окремих науковців. Заслуговують на 
увагу роботи Бойко А. І., Яблонського В. А., Зубчика О. А., 
Огнев’юка В. О., Клочека Г. Д. та багатьох інших.

Мета статті. Визначити пріоритетні напрями рефор-
мування освіти в Україні та можливі шляхи їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Зараз майже ні в кого 
немає сумніву в необхідності удосконалення системи 
освіти в Україні. Процеси реформування досить довго та 
детально розглядаються широким колом зацікавлених 
осіб. Проте, ситуація з якістю освіти стає дедалі гіршою. 
Безпосередньо це відображено у щорічних звітах Світо-
вого Економічного Форуму. Так, наприклад, у щорічному 
Звіті про конкурентоспроможність країн, за показником 
«якість системи освіти» Україна займає 72 місце. Хоча, за 
показником охоплення вищою освітою, Україна входить 

у першу десятку країн світу. Показник кількості вищих 
навчальних закладів на душу населення в Україні значно 
перевищує аналогічні показники таких країн як Велико-
британія чи Франція [4; 9]. 

Однак, кількісні показники не є ознаками якісної 
підготовки. Відповідно до інформації, наданої головою 
парламентського комітету з питань освіти і науки Л. Гри-
невич, 45% безробітних в Україні мають вищу освіту [1]. 
Цей показник свідчить про очевидний дисбаланс у сис-
темі підготовки фахівців з вищою освітою. Звичайно, на 
рівень безробіття та якість освіти впливає значна кількість 
різноманітних факторів, проте, виходячи з вищезазначе-
ного, можна виокремити декілька проблем. По-перше, 
це є черговим підтвердженням недостатнього забезпе-
чення якості вищої освіти. Слід відмітити, що проблема 
пов’язана не лише з рівнем підготовки, а й очевидним 
«перевипуском» дипломованих кадрів. На нашу думку, 
перенасичення на ринку освітніх послуг вищих навчаль-
них закладів призвело, в більшості випадків, до конкурен-
ції за студента, що негативно відбилося на рівень вимог 
до знань і вмінь. Вища освіта стала занадто доступною, 
втратила свою елітарність. Відповідно, товар, що перена-
сичує ринок, починає втрачати свою цінність.

Іншим аспектом є невідповідність між потребами 
ринку праці і спеціальностями випускників. Відбувається 
підготовка великої кількості студентів із незатребуваних 
спеціальностей і брак спеціалістів найбільш необхід-
них професій. Такі диспропорції частково пояснюються 
занепадом професійно-технічної освіти. Також спостері-
гається старіння певних професій. Це стосується пере-
важно певних робітничих та професій бюджетної сфери. 
Для цих сфер характерний невисокий рівень заробітної 
плати, а також достатньо специфічні умови праці та ква-
ліфікаційні вимоги.
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Слід зазначити, що в Україні достатньо слабка сис-
тема управління та контролю якості освіти. Контроль здій-
снюється переважно за кількісними показниками, а не 
за якісними. Розмір фінансування, наприклад, залежить 
від кількості студентів і не пов’язаний з якістю отриманих 
знань та набутих навичок. Відповідно, навчальні заклади 
намагаються збільшити їх кількість і зберегти викладаць-
кий склад з метою отримання максимального фінансу-
вання. У результаті, економіка може отримувати випус-
кників не тих спеціальностей, які особливо необхідні, 
а спеціалістів з недостатньою кваліфікацією та застарі-
лими знаннями.

Також до проблем освіти можна віднести недофінан-
сування та неефективне використання коштів. Здебіль-
шого значна частина коштів, яка виділена з бюджету 
на освіту, витрачається на оплату праці та комунальні 
послуги, а інвестування в оновлення матеріально-техніч-
ної бази та інновації відбувається за залишковим прин-
ципом. Вищезазначені проблеми далеко не повністю 
відображають спектр необхідних завдань, а є певними 
орієнтирами до здійснення реформ.  

Освіта є складним багаторівневим процесом. Умовно, 
освітній процес можна представити у вигляді піраміди 
(рис. 1), в основі якої знаходиться шкільна освіта, потім 
вища освіта та здобуття наукових ступенів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Аспірантура 

Вища освіта 

Середня освіта 

Рис. 1. Схематичне зображення освітнього процесу

Одним з ключових факторів успіху реформування 
системи освіти є системність проведених заходів. Немож-
ливе ефективне функціонування вищої освіти без належ-
ного рівня організації підготовки в школах та ліцеях. 
Середня освіта є тим базисом, який забезпечує основу 
подальшим освітнім рівням. Саме ефективне реформу-
вання середнього рівня дозволить спрямувати до вищих 
навчальних закладів якісно нову хвилю абітурієнтів.

Для визначення напрямку проведення реформ мож-
ливе використання успішного досвіду іноземних країн. 
Для України, на думку авторів, доцільно було б викорис-
тати досвід Польщі та Фінляндії.

Шляхи реалізації реформи за зразком Польщі 
детально проаналізовано Г. Клочеком [5]. Так, зокрема, 
він зазначає, що необхідною умовою є перехід до 12-річ-
ної системи освіти. Початкова школа складає перші 
6 років, при чому поділяється на два етапи. Даний під-
хід дозволяє як знизити витрати на підготовку школярів, 
так і більш раціонально розподілити навчальне наван-
таження, уникаючи зайвих перевантажень та стресів 
для учнів. Даний етап завершується екзаменом, який не 
виконує селективної функції, але дає наочне уявлення 
про якість початкової освіти. 

Наступним етапом є трирічна гімназія. Вона є обов’яз-
ковою для всіх учнів. Викладаються базові предмети, але 
особливістю є надзвичайна міжпредметна інтегрованість. 
Окремі теми, які в українській системі шкільної освіти 
інколи переходять у ранг окремих предметів, органічно 
інтегровані в споріднені дисципліни. Навчання закінчу-
ється екзаменом, який багато в чому визначає майбутнє 
учня. Іспити визначають не лише рівень знань та умінь, 
а й, виявляючи його схильність та здібності у засвоєнні 
того чи іншого навчального предмета, фактично здійсню-
ють профорієнтаційну функцію. Після успішної здачі гім-
назійних іспитів, можливий вступ до вищого навчального 
закладу або до технікуму, після закінчення якого є можли-
вість працювати за професією або ж вступити до універ-
ситету. Подібна організація навчального процесу дозво-

ляє більш-менш вирівняти учнів за рівнем підготовки та 
мотивації, що позитивно відображається на результатах 
навчання.

Фінська система середньої освіти вважається однією 
з кращих у світі. Досягнути таких високих результатів вда-
лося завдяки особливому підходу до навчання та зосе-
редження на особистості педагога. Державні стандарти 
гуманітарної і природничої освіти у Фінляндії лише визна-
чають коло дисциплін, які входять у шкільні навчальні 
плани, але не описують детально що і як викладати. 
У кожній школі учителю надаються широкі можливості 
вибору щодо викладання та оцінювання своїх підопічних. 
Проте, слід зазначити, що критерії відбору викладачів 
дуже суворі. Підготовка здійснюється за детально роз-
робленою програмою підготовки педагогічних кадрів. 
Конкурс на вступ в педагогічні університети надзви-
чайно високий. Викладати в школах мають право тільки 
магістри, при чому вони повинні захистити магістерську 
роботу за профілем дисципліни майбутнього викладання. 
Враховуючи те, що відбір дуже жорсткий і програма під-
готовки досить насичена, професія педагога у Фінляндії 
досить шанована. Навчальний процес є настільки ґрун-
товним, а вимоги настільки високі, що майже кожен педа-
гог підготовлений на високому рівні. Відповідно, зазна-
чені фактори забезпечують надзвичайно високу якість 
освіти [7].

Вища школа також має низку аналогічних проблем. 
Слід зазначити, що одним із важливіших питань стає 
проблема соціальної підготовки студентів, тобто підго-
товка не тільки з безпосередньо пов’язаних з основною 
діяльністю дисциплін, а здобуття тих знань, які дозволять 
успішно просуватися кар’єрними сходами та бути актив-
ним громадянином. Значний вплив на освітні процеси 
у вищій школі здійснюють і чинники зовнішнього серед-
овища, зокрема політичні та економічні.

Курс на євроінтеграцію, обраний країною, надає нові 
можливості та ставить нові виклики. Процеси глобалізації 
та інтернаціоналізації викликають інтенсифікацію у всіх 
сферах та галузях [3]. Так, до основних характеристик 
сучасної економіки можна віднести:

•  скорочення життєвого циклу продуктів. З розви-
тком науково-технічного прогресу життєвий цикл товарів 
на ринку та комерціалізація нових винаходів відбувається 
значно швидше. Це впливає не тільки на виробничу та 
економічну сфери, а й на освітню, так як з’являється 
необхідність в освоєнні нових знань, технологій, методів 
роботи тощо. Крім того, скорочується час на підготовку 
і перепідготовку та змінюються методи професійного роз-
витку фахівців;

•  ринок, що регулюється споживачами. У даний час 
лише деякі сфери залишаються жорстко регульованими. 
Різноманітність товарів та послуг, їх вартість, якість, 
умови надання тощо визначаються саме споживачами 
в умовах конкурентного ринку. Це характерно і для освіт-
ніх послуг. Суспільство все більше звертає увагу на від-
повідність (чи невідповідність) якості підготовки навчаль-
ними закладами фахівців і таким чином стимулює до 
підвищення якості освітніх послуг;

•  динамічне середовище функціонування. Всі чин-
ники зовнішнього середовища змінюються дедалі з біль-
шою частотою. Динамізм є основною причиною, що 
ускладнює прогнозування майбутнього розвитку процесів 
та явищ. Швидкі зміни вимагають від індивідів розвитку 
нових навичок (адаптації, здатності швидко аналізувати 
великі об’єми інформації, прискорено навчатися тощо). 
Крім того, дедалі важливішого значення набувають лідер-
ські якості. Саме лідер здатний забезпечити ефективне 
подолання опору змінам та стимулювати подальший роз-
виток організації;

•  постійне навчання. Навчання впродовж життя, 
з одного боку, є наслідком попередніх факторів, але 
в реаліях сьогодення перетворюється на окрему харак-
теристику, яка має значний вплив як на економіку, так 
і на інші сфери життя. Конкурентоспроможними залиша-
ються тільки ті підприємства та працівники, які усвідом-
люють важливість даного чинника та реалізують цю кон-
цепцію в діяльності.
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Зміни в середовищі функціонування, динамізм вима-
гають змін і в освітніх системах. Традиційно, вітчизняна 
система освіти передбачала, що випускник вищого 
навчального закладу оволодіває необхідними зна-
ннями і з певними підвищеннями кваліфікації здатен 
працювати протягом всього періоду трудової діяльності. 
Проте, в сучасних умовах, даний підхід не є ефективним, 
оскільки динаміка розвитку певних галузей є настільки 
високою (наприклад, в ІТ секторі), що знання (інформа-
ція) можуть застаріти протягом періоду навчання. Тому, 
пріоритетним завданням освіти стає підготовка не просто 
фахівця з належними компетенціями, а професіонала, що 
здатен і прагне постійно оволодівати новими знаннями та 
навичками [2; 6].

У сучасних підходах навчання персоналу прийнятий 
поділ на, так звані, hardskills (тверді навики) та softskills 
(м’які, гнучкі навики) [8]. 

Hardskills – це технічні навики, пов’язані з виконува-
ною діяльністю в області формалізованих технологій: 
діловодство, логістика, метод «сліпого» друку, керування 
автомобілем, програмування тощо.

Оскільки дані навики достатньо стійкі, чітко відслід-
ковуються, вимірюються і ототожнюються з конкретними 
інструкціями, вони входять в перелік вимог, охарактери-
зованих в нормативних документах, посадових інструк-
ціях та можуть бути поділені на низку простих і закінче-
них операцій. «Тверді» навики прості для спостереження 
у повсякденному житті. Наприклад, водій автомобіля 
може чітко розповісти як керувати транспортним засо-
бом. Його інструкції будуть схематичні, чіткі і послідовні. 
За умови проведення достатньої кількості практичних 
занять, особа, що вивчає навик із розряду hardskills, 
здатна довести отримані уміння до автоматизму 
і в подальшому застосовувати в повсякденній діяльності, 
дотримуючись чітко встановленої послідовності дій чи 
«по шаблону».

Softskills – це навички, які дозволяють бути успішними 
незалежно від специфіки діяльності чи напряму, в якому 
працює людина. Традиційно, їх відносять до соціальних 
навиків – уміння переконувати, знаходити підхід до людей, 
лідирувати, мати навики міжособової комунікації, ведення 
переговорів, роботи в команді, тайм-менеджменту, еру-
дованість, креативність, особистий розвиток тощо. Слід 
зазначити, що вищезазначені уміння та навики не відно-
сяться тільки до однієї конкретної спеціальності.

Цей тип навиків важливий як в роботі, так і в житті. 
Більша частина навиків, що використовується для досяг-
нення цілей, відносяться саме до цієї групи. При чому, 
чим вище працівник просувається кар’єрними сходин-
ками, тим більшу роль відіграють соціальні навики, в той 
час як професійні відходять на другий план. Це поясню-
ється тим, що чим вище займана посада, тим більша кіль-
кість підлеглих і співробітників можуть проконсультувати 
з різноманітних питань. Узагальнене порівняння hardskills 
та softskills представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика hardskills та softskills

HARDSKILLS SOFTSKILLS

– компетентність;

– експертиза;

– технічні знання / кваліфі-
кація;

– найбільш важливі в ко рот-
костроковій перспективі;

– розвиваються швидше;

– потребують менших зу -
силь з більш гарантова-
ним результатом;

– майже не схильні до зво-
ротного розвитку

– компетенції;

– цінності;

– релевантний діям поведінко-
вий паттерн;

– найбільш важливі в довго-
строковій перспективі;

– розвиваються повільніше;

– потребують значних зусиль, 
досягнення необхідного рів-
ня не гарантовано

– в специфічних умовах можуть 
зазнавати зворотного впливу

Джерело [8]

У цілому, програми, які спрямовані на становлення 
«твердих» і «м’яких» навиків, передбачають обов’язкове 
закріплення моделі поведінки в умовах щоденного засто-
сування. Проте, програми формування навиків softskills 
обов’язково розроблюються на основі принципу послі-
довного відпрацювання навиків за допомогою вправ та 
практичних симуляцій, що стимулюють приймати само-
стійні рішення. Тільки за таких умов вони досягають стій-
кого результату. 

Ступінь засвоєння таких навичок складно відслідку-
вати, перевірити і наочно продемонструвати. Їх застосу-
вання можливе лише за умови якщо використовувати 
різноманітні моделі поведінки, цілісно сприймати власні 
та суспільні інтереси, розставляти пріоритети і здійсню-
вати вибір. В цілому, слід зазначити, що саме такого 
типу навиків, в більшості випадків, не вистачає сучасним 
фахівцям, особливо управлінцям різних рівнів.

Авторами були проаналізовані основні проблеми 
випускників ВНЗ та претендентів на керівні посади. 
Результати представлені в табл. 2.

Таблиця 2
Основні проблеми випускників ВНЗ  
та претендентів на керівні посади

Проблема Характеристика

Невміння  
працювати  

з інформацією

Уміння швидко навчатися, працювати 
з великими обсягами інформації, здат-
ність адаптувати свої знання до швидко 
зростаючих обсягів інформації

Низький рівень
комунікативних 

навичок

Здатність чітко сформулювати цілі та 
завдання і пояснити керівництву та іншим 
членам команди, підлеглим чи споживачам

Низький  
рівень знань
англійської 

мови

Англійська мова є мовою міжнародного 
бізнесу та корпоративною більшості між-
народних компаній. Відповідно, компанії 
щороку витрачають значні кошти на підго-
товку працівників з іноземної мови.

Інші проблеми

Недостатні знання тайм-менеджменту, 
невміння визначати пріоритети, працю-
вати в команді та збалансовувати різні 
аспекти життя.

Джерело: складено авторами

Таким чином, отримані результати свідчать про те, 
що більшість проблем, пов’язаних з підготовкою фахівців 
вищими навчальними закладами, полягають саме у роз-
витку softskills. 

На жаль, ще однієї важливою проблемою нашого сус-
пільства є нерозвиненість інституту лідерства. В Україні 
не поодинокими випадками є приклади співпраці вітчиз-
няних підприємств з іноземними, основою яких є низька 
вартість робочої сили. Прикладами можуть бути операції 
з давальницькою сировиною на підприємствах з пошиву 
одягу. Українські фахівці виготовляють одяг світових 
брендів, при цьому отримуючи мінімальні виплати. Квалі-
фікація працівників надзвичайно висока і дозволяє випус-
кати високоякісну та конкурентоспроможну продукцію. 
Відповідно, проблема полягає у відсутності висококва-
ліфікованого менеджменту, ефективних лідерів в націо-
нальному та локальному масштабах, здатних спрямувати 
людей на досягнення нового рівня. 

Уорен Бенніс, один із «світил» теорії лідерства, виді-
ляє наступні області лідерської майстерності (рис. 2):

Дослідивши основні складові лідерської майстерності, 
можемо зробити висновки, що розвиток лідерства поля-
гає саме у розвитку «м’яких» навичок. Саме соціальна 
складова здатна забезпечити не просто професійних 
керівників, а дійсно лідерів. На формування лідерських 
якостей впливають і здібності, і знання, і оточення. 

Лідерство стає новою моделлю управління, філосо-
фією і політикою компанії. Відповідно, завдання освіти 
стають значно ширшими. Університети повинні стати 
спільнотою, де формуватиметься особистість.
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Висновки. Українська система освіти потребує 
реформування. Наявний рівень підготовки як у шкіль-
них, так і у вищих навчальних закладах не може забез-
печити належний розвиток суспільства та забезпечення 
конкурентоспроможності країни в поточний момент та 
в стратегічній перспективі. Особливу увагу при прове-
денні реформ слід приділити середній освіті, оскільки цей 
рівень підготовки поширюється майже на все населення 
країни та є основою для отримання вищої освіти. Саме 
високий рівень підготовки у школі та професійно-тех-
нічних училищах і ліцеях є одним із основних елементів 
якісних змін, оскільки може значно вплинути як на квалі-
фікацію працівників робітничих професій, так і фахівців 
з вищою освітою. Одним із варіантів організації шкільної 
освіти є застосування елементів польського досвіду, який 
є досить успішним і має певні переваги. 

Водночас, змін потребує і Вища школа. Вимоги часу 
та суспільства ставлять нові завдання перед вищими 
навчальними закладами. Змінюється їх роль. Випускник 
повинен не просто володіти знаннями, достатніми для 
здійснення професійної діяльності за певним напрямом, 
а вміти самостійно здобувати необхідні відомості та набу-
вати нові компетенції. Програми підготовки у Вищій школі 
повинні бути скориговані з урахуванням постійного зрос-
тання обсягів інформації та сприяти розвитку у студентів 
соціальних навичок, необхідних для подальшої успішної 
діяльності, а університети повинні стати спільнотою, де 
формуватиметься особистість.  
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
У статті розглянуто питання забезпечення участі ВНЗ у формуванні лідерського потенціалу українського суспільства. 

Обґрунтовано місце та значення лідерства в сучасному суспільстві та в сучасній організації. Охарактеризовано можли-
вості та завдання ВНЗ як осередку виховання лідерських якостей.  

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, лідерський потенціал, керівник, вищий навчальний заклад, корпоративна 
культура, цінності, технології навчання, розвиток, ключові параметри.

 

 
 

 

Створення бачення, 
що стане орієнтиром  
для людей 

Надання баченню змісту, 
ефективно сповіщаючи 
про нього своїх 
послідовників 

Чітке визначення цілей, 
вивчення себе і чітке 
формулювання цілей  
та інтересів 

Створення атмосфери 
довіри, яка дозволить 
учасникам працювати 
більш ефективно 

 
ЛІДЕР 

Рис. 2. Області лідерської майстерності

Джерело: [10]
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Постановка проблеми та її актуальність. Однією 
з найнебезпечніших проблем українського суспільства 
сьогодні є глибоке проникнення у свідомість поглядів 
патерналізму, коли більшість громадян вважає, що повну 
відповідальність за все, що з ними відбувається, несуть 
держава, уряд, керівник організації; переконання в тому, 
що держава, уряд повинні турбуватися про громадян, 
забезпечувати задоволення їх потреб за державний 
рахунок, приймати на себе всі турботи стосовно благо-
получчя громадян.

Патерналістські моделі поведінки, з одного боку, 
дають можливість людині бути впевненою у завтраш-
ньому дні, дають відчуття захищеності (якщо є впев-
неність у діях держави, уряду та керівника). Проте, 
з іншого боку, така модель поведінки не дозволяє тве-
резо оцінювати ситуацію та підготуватись до можливих 
ризиків. 

Навіть у разі сприятливого результату, високої спро-
можності держави, уряду та керівників подбати про гро-
мадян та співробітників, перевага патерналістських моде-
лей поведінки зводить нанівець всі спроби прогресивного 
реформування як суспільства, так і окремої організації. 
Патерналізм паралізує будь-які креативні елементи дії 
громадян держави та співробітників організації. Вважа-
ється, що відучити від патерналізму може саме життя, 
однак його уроки є дуже жорсткими та жорстокими, що 
ми зараз і спостерігаємо. 

Сьогодення вимагає переорієнтації суспільства 
з па  терналістських позицій на інтерналістські і, відпо-
відно, переорієнтації на збільшення лідерського потен-
ціалу як суспільства в цілому, так і окремих організацій. 
Важливе місце в цьому процесі належить ВНЗ, яким 
доводиться вирішувати проблему підвищення власної 
самостійності та відповідальності перед суспільством 
за якість і результати роботи, і які, в силу специфіки їх 
діяльності, повинні забезпечити активну участь співро-
бітників та випускників у процесі нарощування лідер-
ського потенціалу громадянського суспільства та окре-
мих організацій. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Про-
блемам дослідження лідерства присвячені роботи бага-

тьох авторів, зокрема, варто виділити наукові праці Ани-
кеєвої Н., Барань Є., Бізо А., Бірюкова М., Блонделя Ж.., 
Бовичева В., Брауна С., Ібрагімової І., Євтихова О., 
Калашнікової С., Кікоть О., Кузьміна Є., Федорів Т. та ін. 
Систематизовані теоретичні і експериментальні зарубіжні 
дослідження лідерства за напрямками теорії рис (осо-
бистісної теорії лідерства), ситуаційної теорії, синтетичної 
(системної) теорії, поведінкового підходу. Феномен лідер-
ства в сучасних реальних соціальних групах досліджу-
вали Деркач А., Ємел’янов Ю., Кузнєцова В., Еберхард 
фон Ленайзен, Овсянкин П., Суханов А., а також науковці 
і практики Програми розвитку лідерства 2011 та ін. 

Незважаючи на значні досягнення в теорії і практиці 
виконаних досліджень за визначеною проблематикою, 
на нашу думку, потребує окремого вивчення питання 
участі організацій освітньої сфери в процесах нарощу-
вання лідерського потенціалу суспільства, висвітлення 
всіх можливостей у цій сфері та інструментів їх реалі-
зації.

Мета статті. Мета даної статті полягає у визначенні 
змісту та місця лідерства в розвитку суспільства та окре-
мої організації, а також обґрунтування ролі, можливостей 
та завдань ВНЗ у розвитку лідерського потенціалу сус-
пільства та організацій.

Виклад основного матеріалу. Розвиток теорій 
лідерства рухався від виявлення особистісних якостей, 
що зумовлюють лідерство, до встановлення зв’язку між 
особистісними рисами та сприйняттям лідерських зді-
бностей. Відповідно до «Посібника з лідерства» Стог-
ділла Р. [1], визначення лідерства можуть бути об’єднані 
в різні групи, в кожній з яких увага акцентується на 
різних аспектах лідерства, на особливому компоненті, 
який вносить лідер (рис. 1). Кожне визначення відкриває 
лише одну грань природи лідерства. Так, відзначено, 
що лідерство є центром групового процесу, мистецтвом 
переконуючої згоди, феноменом влади й ініціювання 
структури. Відмічено, що лідерство – це функція, 
пов’язана з позицією, виконанням ролі, з поведінкою 
і структуруванням очікувань. Лідерство може розгляда-
тись як вияв особистих рис, дія, інструмент досягнення 
цілей або результату.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лідерство як дія і поведінка 

Лідерство як центр групових процесів 
Лідерство як вияв особистих рис 
Лідерство як мистецтво досягнення злагоди 

Лідерство як здійснення впливу 

Лідерство як інструмент досягнення цілі або результату 

Лідерство як взаємодія 
Лідерство як уміння переконувати 

Лідерство як відносини влади 
Лідерство як диференціація ролей 

Лідерство як ініціація або запровадження структури 

Рис. 1. Групи визначень поняття «лідерство»

*Складено авторами за джерелом [1]

Зміст поняття «лідерство» змінюється в залежності 
від потреб часу, розширюється набір вмінь та навичок, 
якими має володіти лідер. Так, наприклад, у зв’язку із 
тенденціями глобалізації бізнесу, підвищенням рівня 
інтелектуалізації праці зростає рівень відповідальності 
лідера за стан оточуючого середовища та перед робіт-
никами, зростає значення комунікації та управління кон-
фліктами, тощо. Але в будь-якому разі лідерство озна-
чає здатність приймати стратегічні глобальні рішення 
та надихати, мотивувати організацію на виконання цих 
рішень.

Як окрему функцію «лідерство», ототожнюючи його 
з керівництвом, виділяє у своїх дослідженнях Річард 
Дафт, пояснюючи її як використання впливу для моти-
вації працівників [2, с. 18]. В той же, час якщо керівни-
цтво – це феномен, який виникає у системі формальних 
(офіційних) відносин, то лідерство – феномен, зародже-
ний системою неформальних (неофіційних) відносин. 
Роль керівника визначена відповідно до цілей організації, 
а роль лідера виникає стихійно [3, с. 6].

Головним чином, лідерство, здебільшого, стосується 
питання «хто ви є», а в меншій – того«що ви робите». 
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Лідер працює не на свої інтереси, а на виконання постав-
лених завдань підприємства. Лідерство відповідає на 
питання «Як бути?», а не «Як виконати те чи інше?» [4]. 
Відповідно, лідер відрізняється від гарного керівника не 
лише тим, що виконує управлінські функції, але тим, що 
є неперевершеним інтегратором, який створює мотива-
цію для своїх підлеглих [5]. Крім того, менеджмент зазви-
чай підтримує стабільність у фірмі, а лідерство – сприяє 
змінам, тому ідеальний випадок, коли менеджер є одно-
часно лідером.

Порівняння рис, властивих лідеру та керівнику, визна-
чення відмін між ними є одним з досить широко досліджу-
ваних питань у сфері лідерства (табл. 1), як і дослідження 
наявності кореляції між особистісними рисами й сприй-
няттям лідерських здібностей, які дозволили стверджу-

вати, що особистісні риси багато в чому пов’язані зі 
сприйняттям лідерства.

Тож, важливо усвідомлювати, що для успішного 
функціонування та розвитку організації необхідні обидва 
підходи в їх синергетичному поєднанні. Лідерство дає 
організації імпульс до руху та його вектор, а менеджмент 
є необхідним, щоб управляти людьми та ресурсами так, 
щоб це відповідало певним принципам та цінностям [6]. 

Сьогодні лідерство стає основою успішності організа-
ції. Для того, щоб забезпечити високу конкурентоспро-
можність організації розвиток лідерського потенціалу 
в ній має заохочуватись на всіх рівнях: будь то керівни-
цтво топ-рівня, або найнижчого рівня в ієрархії менедже-
рів. При цьому, більшість менеджерів має бути лідерами. 
Але лідери є і не тільки серед менеджерів.

Таблиця 1
Основні практичні відміни в діяльності лідера та менеджера* 

Лідер Менеджер

Шукає змін Прагне до стабільності

Веде за собою людей Управляє роботою

Володіє послідовниками і прихильниками Має підлеглих

Концентрується на стратегічних, довгострокових перспективах Концентрується на актуальних, тактичних завданнях

У центрі уваги – бачення У центрі уваги конкретні завдання

Вказує своїм послідовникам потрібний напрямок Детально планує діяльність своїх підлеглих

Діє, як фасилітатор Добивається втілення потрібних рішень у життя

Вплив його ґрунтується на особистій харизмі Його вплив ґрунтується на формальних владних повноваженнях

Звертається до почуттів Звертається до розуму

Черпає енергію і джерела впливу в любові до своєї справи Спирається на контроль

Сам змінює і формує культуру організації Взаємодіє з культурою і підлаштовується під неї

Діє про активно Діє реактивно

Переконує послідовників Наказує підлеглим

Винагорода послідовників – самоповага, інтерес і задоволення 
від роботи

Підлеглі отримують в якості винагороди гроші

Прагнення –  це пріоритет Дії важливіше прагнень

Шукає досягнень Орієнтований на результат

Легко йде на ризик Намагається мінімізувати будь-які ризики

Може порушувати правила Створює правила

Позитивно використовує конфліктні ситуації Уникає конфліктів

Шукає нових можливостей Ходить по торованих шляхах

Вважає важливим дотримуватися справедливості Сам встановлює, що вважати справедливістю

Бере до уваги те, що правильно на ділі Прагне завжди стверджувати власну правоту

Завойовує довіру Вимагає довіри

Визнає свої помилки Звинувачує інших

* Складено авторами за джерелом [6]

Інтеграція компетентності, відповідальності, актив-
ності і комунікабельності (цілеспрямованість, наполег-
ливість, мотивація до успіху, урівноваженість, розсуд-
ливість, емпатія, позитивна самооцінка, упевненість 
у собі, щирість, рішучість, розвинута інтуїція, чутливість, 

готовність до ризику (інноваційність), критичність (до 
себе й інших) справляють провідний вплив на учасни-
ків будь-якої справи при спільному вирішенні завдань. 
Проте, лідерство в різних сферах вимагає дещо різ-
ного акцентування на різних якостях. Так, нами була  
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розроблена модель сучасного лідера у сфері бізнесу, до 
якої були уключені наступні характеристики його лідер-
ських якостей :

•  ділові якості:
•  високий рівень компетентності: має різнобічні зна-

ння у своїй і суміжних галузях, дуже добре знається на 
спеціальних питаннях, широко ерудований. Це дозволяє 
здійснювати професійний контроль за діяльністю співро-
бітників;

•  високий рівень здатності чітко організовувати і пла-
нувати роботу свою і підлеглих, забезпечувати роботою 
себе та інших з урахуванням індивідуальних особливос-
тей, проактивний підхід до роботи;

•  високий рівень зацікавленості та ініціативи в ро -
боті, велика активність щодо упровадження інновацій, 
здатність швидко розв’язувати питання щодо їх впрова-
дження;

•  високий рівень здатності виховувати ділові якості 
у співробітників, займатися цим спеціально і регулярно, 
як правило, своїм прикладом сумлінного і відповідаль-
ного ставлення до своїх обов’язків;

•  високий рівень здатності швидко і самостійно 
приймати обґрунтовані рішення у всіх необхідних 
випадках;

•  високий рівень вміння поєднувати у своїй роботі 
власні і загальні інтереси, впливати на формування цієї 
якості у своїх співробітників;

•  високий рівень зібраності, особистої дисципліни, 
пунктуальності та вміння виховувати ці якості у своїх спів-
робітників;

•  високий рівень комунікабельності: підтримувати 
різнобічні контакти зі своїми співробітниками і підле-
глими, бути уважним до проблем та недоліків колективу, 
вміння створювати атмосферу довіри, взаємодопомоги, 
що значно підвищує його авторитет, уміння вести пере-
говори.

особисті якості:
•  високий рівень логіко-аналітичної спроможності: 

стратегічне мислення, вміння виявляти причинно-наслід-
кові зв’язки;

•  високий рівень гнучкості і стресостійкості: вміння 
пристосовуватися до різних ситуацій, впевненість, терпи-
мість;

•  високий рівень організаційних здібностей, 
пов’язаний з самоорганізацією, вмінням згуртовувати, 
здатністю обирати конструктивні способи вирішення кон-
фліктів, керувати та залишатися в тіні; 

•  харизматичність, пов’язана з красномовством, 
спроможністю ведення нарад, соціальною сміливістю, 
оптимізмом, вмінням надихати, мотивувати і залучати; 

•  високий рівень самоповаги, обґрунтована задово-
леність собою, вміння визнавати та навчатися на помил-
ках;

•  високий рівень працездатності і енергійності: спро-
можність до навантажень; допитливість, цілеспрямова-
ність, наполегливість, любов до своєї справи;

•  високий рівень відповідальності і самодисципліни: 
пунктуальність, здатність охоче брати на себе додаткові 
і складні завдання, вміння концентрувати увагу, скрупу-
льозність; 

•  висока моральність і прагнення до реалізації 
принципів соціальної справедливості: доброчесність, 
відданість цінностям, віра в людей, турбота про інших, 
довіра.

Згідно наведеної вище моделі лідер створює умови, 
у яких люди самі заохочуються досягати найвищих 
результатів. Невміння керівництва здійснювати лідерську 
функцію в ситуаціях кризи призводить до того, що орга-
нізація не може адекватно відповісти на виклики часу. 
Сьогодні лідерство є сучасною концепцією управління. 
Отже, основою лідерства є не статус або параметри імі-
джевого позиціювання, а модель ефективної поведінки, 
контраст на результативність та компетентність.  

Варто зазначити, що якщо менеджменту цілеспрямо-
вано навчають, то виховання лідерських якостей як кін-
цева мета навчання дотепер майже не ставилась (в усіх, 
окрім менеджменту, сферах). Між тим, значення та необ-

хідність у лідерських якостях у всіх сферах сьогодні лише 
підвищується, що, певною мірою, пов’язано і з нестабіль-
ним періодом соціального розвитку, коли увага до фено-
мена лідерства особливо зростає.

Звичайно, краще розпочинати виховання лідерства 
на перших сходинках життя, розвиваючи впевненість 
у молоді, одночасно навчаючи дисципліні та відпові-
дальності, оскільки вміння брати на себе відповідаль-
ність – необхідна якість лідера, як і вміння поважати 
оточуючих та їх думку. При цьому, чільне місце у вихо-
ванні лідерських якостей у сучасних умовах належить 
університетам.

Місія університету полягає у досягненні таких голо-
вних цілей: професійна підготовка та перепідготовка 
фахівців; виконання фундаментальних та приклад-
них наукових досліджень, отримання нових наукових 
знань, здійснення інноваційної діяльності; формування 
світогляду і виховання молоді; професійна орієнтація 
школярів. Його основними цінностями зазвичай є: нау-
ково-педагогічний та студентський колективи, професі-
оналізм, духовність, відповідальність, особистість. Все 
частіше до цінностей ВНЗ включається лідерство. При-
чому розуміння лідерства в цьому випадку має два осно-
вні аспекти:

1. Забезпечення лідерства університету як освітнього 
та наукового центру регіону. Цей аспект часто береться 
за головний або єдиний. Основними засобами, які засто-
совуються для розвитку університету як лідера, можна 
вважати наступні:

•  реалізація різного роду пілотних проектів. Напри-
клад, пілотного проекту регіональної інтегрованої сис-
теми освіти;

•  розвиток корпоративної культури;
•  посилення соціального захисту та підтримки викла-

дачів і студентів;
•  забезпечення фінансової стабільності;
•  розвиток кадрового потенціалу університету, під-

вищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
університету;

•  активізація науково-дослідної діяльності та приско-
рення процесу трансферу знань;

•  реалізація підприємницького потенціалу універ-
ситету;

•  оптимізація структури, підвищення ефективності 
управління університетом;

•  активізація міжнародного співробітництва універ-
ситету;

•  розвиток матеріально-технічної бази університету. 
2. Виховання лідерських якостей у співробітників 

та студентів університету для забезпечення зростання 
лідерського потенціалу ВНЗ та громадянського сус-
пільства в цілому, а також сприяння їх інтенсивному 
розвитку. На жаль, даний аспект в більшості випадків 
зараз залишається поза увагою керівництва універси-
тетів. Проте саме вихованню лідерських якостей у сту-
дентів, яким доведеться розбудовувати нову державу, 
збільшувати її підприємницький потенціал, та розви-
тку лідерства серед персоналу має бути приділена 
першочергова увага, зокрема і тому, що це є умовою 
для якісної реалізації першого з виділених аспектів лі -
дерства. 

Сприймаючи лідерську практику як спосіб мислення 
та діяльність, яка впливає на виконання лідерських 
завдань за допомогою взаємодії лідерів, їхніх послідов-
ників та ситуацій, ВНЗ мають усвідомлювати, що лідер-
ство пропонує могутній ресурс, який якнайкраще підхо-
дить до комплексного, взаємозалежного середовища, 
якому притаманна наявність постійних змін. А саме цим 
характеризується сучасне громадське та економічне 
середовище.

Сьогодні, як зазначалось вище, виховання лідерських 
якостей в умовах, наприклад, технічного університету 
цілеспрямовано здійснюється, головним чином, у межах 
освітніх програм менеджерської підготовки та дисципліни 
«Менеджмент» в обсязі однієї теми «Лідерство» для сту-
дентів технічних спеціальностей, яка в більшості випадків 
виноситься на самостійне опрацювання.
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У циклі дисциплін підготовки менеджерів освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» дисциплінами 
(темами), які спрямовані на розвиток лідерського потен-
ціалу, можна вважати наступні: 1. Психологія (Керівни-
цтво, лідерство і вплив); 2. Політологія (Політична еліта 
і політичне лідерство); 3. Менеджмент (Керівництво, 
лідерство і вплив); 4. Теорія організації (Організаційна 
культура. Основні організаційні теорії та моделі. Органі-
зація як система та соціум); 5. Управління персоналом 
(Формування колективу організації. Згуртованість та 
соціальний розвиток колективу. Управління персоналом 
як соціальна система). Певний внесок в справу вихо-
вання лідерських якостей відповідно до мети та змісту 
вносять дисципліни «Самоменеджмент», «Право» та 
«Маркетинг».

На наступних освітньо-кваліфікаційних рівнях «спе-
ціаліст» та «магістр» на розвиток лідерських якостей 
«працюють»: 1. Публічне адміністрування; 2. Менедж-
мент організацій (Ефективність управління організацією: 
економічні та соціальні аспекти. Формування організацій-
ної культури); 3. Управління змінами (Підготовка до змін 
та їх планування. Механізми реалізації змін. Управління 
опором змін), а також дисципліни «Інтелектуальна влас-
ність» та «Управління проектами».

Між тим, на нашу думку, сьогодні традиційна під-
готовка фахівців у ВНЗ більшою мірою орієнтована на 
підготовку виконавців, а не лідерів, орієнтованих на 
зміни, які сьогодні так необхідні нашій економіці і країні. 
Як наслідок, у сучасному молодіжному середовищі слабо 
розвинена культура відповідальної, громадянської пове-
дінки, самоорганізації, спостерігається низька мотивація 
до участі в суспільно-політичній діяльності.

Проте, лідерські якості потрібні не тільки менеджерам: 
випускники й інших спеціальностей, зокрема технічних, 
часто намагаються пов’язати власне майбутнє зі сферою 
підприємництва, для якого лідерство є однією з ключових 
вимог для успішності; потребують у лідерських якостях 
для розробки та запровадження власних інноваційних 
ідей. 

Необхідно розробити цілеспрямовану систему роботи 
щодо організації процесу розвитку та активізації лідер-
ського потенціалу в умовах та засобами ВНЗ. Головними 
завданнями такої роботи є: навчити студентів і співро-
бітників проявляти, розвивати базові лідерські якості та 
адекватно застосовувати свій лідерський потенціал; удо-
сконалювати вміння та навички володіння харизматич-
ним впливом, принципам гнучкості, основним техноло-
гіям самомотивації та управління. 

У процесі роботи з організації процесу розвитку 
і активізації лідерського потенціалу студентів та співро-
бітників необхідний комплекс психолого-педагогічних 
та соціологічних заходів. Це і розробка спеціальних діа-
гностичних методик, створення єдиної науково-прак-
тичної бази «технології лідерства»; організація тренін-
гів та курсів підвищення кваліфікації для  викладачів 
університетів щодо активізації лідерського потенціалу 
студентів.

Важливе місце належить соціологічним досліджен-
ням з даної проблематики та аналізу діяльності різно-
манітних структур (державних, суспільних, інших) щодо 
роботи зі студентськими лідерами, організація навчань 
для лідерів молодіжних організацій, розробка різнома-
нітних програм різного рівня щодо формування ефек-
тивного лідерства та розвитку лідерського потенціалу 
студентської молоді.

На розвиток лідерського потенціалу студентів спря-
мована активізація та поширення роботи органів студент-
ського самоврядування.

Сприяють вихованню та розвитку лідерських якос-
тей у студентів різних напрямів і спеціальні технології 
навчання, які застосовують ВНЗ, зокрема, тренінги, 
кейс-методи, ділові та навчально-рольові ігри, моде-
лювання ситуацій, розробка презентацій тем, завдань 
та проектів за проблематикою дисциплін, проведення 
днів самоврядування, тестування та діагностування 
лідерських якостей та навичок, комп’ютерні тренажери 
тощо. 

На жаль, сьогодні університети змушені пристосову-
вати власну традиційну академічну структуру до нової 
парадигми управління, розширювати співпрацю з про-
мисловістю та бізнесом, що вимагає створення центрів 
підприємництва, інновацій та розвитку, а також зумовлює 
застосування інноваційних методів управління. Окрім 
того, діяльність таких центрів є міжпредметною, що 
вимагає відповідних навичок і вмінь для забезпечення 
їхньої продуктивної діяльності, сприяє розвитку підпри-
ємницького потенціалу. Однак ефективне застосування 
лідерства в умовах університету, якому характерна наяв-
ність бюрократичних начал навчальної інституції системи 
вищої освіти, з її незбалансованістю влади, повноважень 
та ресурсів, у поєднанні із кар’єризмом, який спрямова-
ний на індивідуальні, а не колективні досягнення є про-
блематичним [7].

Висновки. Підсумовуючи, слід підкреслити наступне.
Розвиток лідерства стає важливим пріоритетом та 

умовою забезпечення успішності як організації, так і сус-
пільства в цілому. 

Забезпечити розвиток лідерського потенціалу повною 
мірою можливо за умов:

• запровадження курсів лідерства, які мають бути 
спрямовані на вивчення методів виявлення лідерського 
потенціалу та розвиток лідерських якостей (для управ-
ління групою, командою, організацією);

• поширення використання спеціальних технологій 
навчання, орієнтованих на розвиток самостійності, відпо-
відальності та ініціативи;

• розробки та впровадження в практику навчання 
міждисциплінарних модулів та програм, спрямованих на 
формування лідерських якостей у студентів всіх спеціаль-
ностей та розвиток їх лідерського потенціалу;

• введення в навчальні плани підготовки бакалаврів 
усіх спеціальностей як обов’язкового курсу «Корпора-
тивна соціальна відповідальність», призначенням якого 
є виховання та розвиток відповідальності перед суспіль-
ством, зокрема, за рахунок усвідомлення можливостей 
взаємодії влади, бізнесу та суспільств у вирішенні гострих 
соціальних питань;

• розвитку корпоративної культури самого ВНЗ.
Результатами розвитку лідерського потенціалу як сту-

дентської молоді, так і співробітників стануть: 
• активізація розвитку організацій та суспільства 

в цілому за рахунок використання нарощеного лідер-
ського потенціалу; 

• підвищення інноваційної активності університетів 
та організацій;

• зниження частки безробітних, передусім серед 
молоді в результаті підвищення її проактивності, розвитку 
ділових та особистих лідерських якостей, відповідальності;

• зростання кількості учасників міжнародних програм 
та програм обмінів як наслідок зростання впевненості у 
власних можливостях, досвіду та активності студентської 
молоді, випускників та співробітників ВНЗ (викладачів, 
дослідників);

• підвищення рейтингів вітчизняних ВНЗ в результаті 
зростання якості підготовки, нарощування інноваційності 
та розширення міжнародних зв’язків;

• збільшення кількості суспільних організацій, що від-
стоюють інтереси молоді;

• збільшення кількості різноманітних лідерських шкіл 
та програм.

Все це сприятиме формуванню оновленого суспіль-
ства, в якому лідерство є однією з ключових особистісних 
цінностей, і використання якого дозволяє максимально 
ефективно розвивати та використовувати людський 
ресурс.

Список використаних джерел:
1. Stogdill R. Handbook of Leadership: a survey of theory and 

research / R. Stogdill. – New-York : FreePress, 1974. – 613 p.
2. Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2003. – 

832 с.: ил. – Серия: Теория и практика менеджмента.
3. Кричевский Р. Л. Если Вы – руководитель… Элементы пси-
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чевский. – М. : Дело, 1993. – 352 с.
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Tarasenko Svetlana, Steblyuk Natalia
THE ROLE OF UNIVERSITIES IN FORMING OF THE LEADERSHIP POTENTIAL

The article deals with the issue of universities’ participation in the development of leadership potential in Ukrainian society. The 
place and importance of leadership in society and in the modern organization is grounded. The opportunities and objectives of the 
university as the center of leadership training are described.

Keywords: leadership, leadership qualities leadership potential, manager, higher educational establishment, corporate 
culture, values, learning technologies, development, key parameters.
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Розділ 5 
МАТЕРІАЛИ I МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО» 

VIKTOR OGNEVIUK

UNIVERSITY AND LEADERSHIP
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DANGUOLE RUTKAUSKIENE

SMART LEARNING IN EUROPE TODAY: CHANGING NATIONAL POLICIES, 
CHANGING INSTITUTIONAL STRATEGIES, CHANGING METHODOLOGIES

Smart Learning in Europe 

today: changing national policies, changing 

institutional strategies, changing 

methodologies

Assoc.prof. Danguole Rutkauskiene

2014 12 03
Kaunas University of Technology, Lithuania

OD Learning

The future of    e-Learning

smart Learning

or

The future of  Learning

I believe that distance education 
will see its role greatly expanded in 
the new circumstances of the 21st

century. 

We must engage in a fundamental 
transformation of our education 
and training systems. And we need 
to fully exploit the potential that 
open and flexible education offers.

Androulla Vassiliou
2012 September, Paphos

European Commissioner for Education, Culture, 
Multilingualism and Youth

The overall vision is that personalisation, 
collaboration and informalisation (informal 
learning) will be at the core of learning in the future. 
These terms are not new in education and training but 
they will become the central guiding principle for 
organising learning and teaching. The central learning 
paradigm is thus characterised by lifelong and life-wide 
learning and shaped by the ubiquity of Information and 
Communication 

Conceptual map of the future of learning
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Education and Training 2025 
 the need to ensure appropriate, accessible and affordable education that caters 

for the learning needs of every citizen, irrespective of age

• the importance of implementing pedagogies that focus on transversal 
competences, such as strategic, problem-oriented, situational thinking, creativity 
and learning to learn

• the need to align technology and pedagogy to create participative learning 
environments which enable high quality learning experiences that keep 
participants interested and motivated

• ways to integrate learning into the workplace, community and home

• ways to adapt assessment strategies meaningfully to the manifold ways in which 
people actually learn

• the need to address the changing role of teachers as learning mediators 
and guides, enabling them to become lifelong learners themselves.

[Mapping Major Changes to Education and Training in 2025

Authors: Slavi Stoyanov, Bert Hoogveld and Paul Kirschner Editors: Christine Redecker and Yves Punie JRC59079]

© European Communities, 2010

Technologies (ICT)
At the same time, due to fast advances in technology and 
structural changes to European labour markets related to 
demographic change, globalisation and immigration, 
generic and transversal skills are becoming more 
important. These skills should help citizens to become 
lifelong learners who flexibly respond to change, are able 
to pro-actively develop their competences and thrive in 
collaborative learning and working environments. 

New skills              FOR LEADERS 
The increased pace of change will bring new skills and 
competences to the fore, in particular generic, 
transversal and cross-cutting skills, which will enable 
citizens to flexibly and proactively respond to change 
and to seize and benefit from lifelong learning 
opportunities. Problem solving, reflection, creativity, 
critical thinking, learning to learn, risk-taking, 
collaboration, and entrepreneurship will become key 
competences for a successful life in the European 
society of the future. 

New learning patterns
With the emergence of lifelong and life-wide learning 
as the central learning paradigm for the future, 
learning strategies and pedagogical approaches will 
undergo drastic changes. With the evolution of ICT, 
personalised learning and individual mentoring will 
become a reality and teachers/trainers will need to be 
trained to exploit the available  resources and tools to 
support tailor-made learning pathways and 
experiences which are motivating and engaging, but 
also efficient, relevant and challenging. 
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OPEN EDUCATIONAL RESOURCES,
MASSIVE OPEN ONLINE COURSES 

AND CHALLENGES TO UNIVERSITIES

PART II

Massive Open Online Courses

Foundation and Deveolpent of MOOC Providers

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

2005

2013

MAIN TRENDS IN E-LEARNING

• Ubiquitous access 

• Personalization

• Openness

• Massiveness

OPENNESS

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)

Open Educational Resources –

definition officially started to used 
2002 by UNESCO

2002 MIT started OpenCourseware initiative

2005 established Open Education Consortium that 
unites 280 organizations from 40 countries
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Defining MOOCs

• Adopted definition by EU-projects: MOOCs are online courses 
designed for large numbers of participants, that can be 

accessed by anyone anywhere as long as they have an 

internet connection, are open to everyone without entry 

qualifications, and offer a full/complete course experience online 

for free

• Wikipedia: A massive open online course (MOOC) is an online course 
aimed at unlimited participation and open access via the web. In 
addition to traditional course materials such as videos, readings, and 
problem sets, MOOCs provide interactive user forums that help build 
a community for students, professors, and teaching assistants 

Defining MOOC

First Initiatives in Europe

• UK Open University FutureLearn

• European Association of Distance 
Teaching Universities (EADTU) initiative 
OpenupEd.eu

Initiative by EU Commission

http://openeducationeuropa.eu/

OpenupEd advantages

10 advantages of OpenupEd

• Free of charge

• Free Admittance

• Start Anytime

• Learn anywhere online

• Quality assured

• Always a badge or certificate

• The best (online) resources

• Built-in support & tutoring

• Supports diversity

• Open licence: (re-)use it
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MOOCs at KTU

2013 - 1st Lithuanian MOOC in English

• One course on Management was 

selected and adopted for MOOC 

format

• Special portal open.ktu.lt

based on Moodle was 

created

• Course delivered in 

Spring-Summer 2013

• Registered – 1500

• Actually studied – 600

• Graduated - 83

MOOCs at KTU

2014 – 1st MOOC in Lithuanian

Course „Information Technologies“ targeted to wide 

audience is offered through open.ktu.lt

•Oct 31 – Dec 18
(6 weeks)

•2007 registered 
participants

•647 actively 

participates and
submitted 
assignments

21
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

DANGUOLE RUTKAUSKIENE

DANGUOLE.RUTKAUSKIENE@KTU.LT

HOME Project

HOME - Higher education Online: Moocs the European way

HOME Project

Survey benchmarking MOOC strategies

• HOME start with benchmark / analysis

• http://home.eadtu.eu/news/88-survey-on-benchmarking-mooc-
strategies-in-europe

• Until now 42 European institutions completed the 
survey

• 21 countries

• 19 institutions not offering a MOOC (yet)

• 2 institutions offering 10 or more MOOCs

HOME Project

Objectives of HOME project

• determine the opportunities and characteristics for a European cooperation 

on MOOCs and to further develop these characteristics based on European 

values like openness, equity, quality and diversity;

• explicate and develop the didactic and pedagogic models for MOOCs on 

a European scale

• develop the conditions for shared educational services in offering and 

monitoring European MOOCs

• develop sustainable business models for joint efforts on these European 

MOOCs at a global, European, national and institutional level.

• build up a sustainable open knowledge network for these types of MOOCs

which is open to the whole world.

• initiate activities in different learning communities to enhance European-wide 

competence development on main topics related to developing and offering 

MOOCs

• create guidelines and the policy incentives on a local, national and European 

level for an open knowledge network in MOOC offerings.

Source: HOME project
- US: Allen, I. E., & Seaman, J. (2014, January). Grade change: Tracking online education in the United States. 
Babson Survey Research Group and The Sloan Consortium.
http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/gradechange.pdf

HOME survey
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DAINA GUDONIENE

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION

Information Communication 
Technologies in the Organization

Daina Gudoniene

Kaunas University of Technology

The beginning of online learning

• Start from distance-learning then e-Learning

• not only technology, but a new conception of 
teaching, training, learning…

• Managing differently time and space

• Internet and virtual environments

• Individualization and collaboration

Interactivity: interactive content

interactive tutoring

Technological innovation (1)

• Technological innovation implies a need for new 
models of production, distribution and access to 
digital resources, both in the public and private 
sectors. 

• The European Commission under the Research and 
Technological Development programmes has
supported research on the educational use of 
digital content in projects that bring together the 
technological, pedagogical and organisational
dimensions of the use of ICT.

Content

1. ICT for innovation

2. Teacher’s role

3. Technologies used in education

Pedagogical innovation
• ICT for learning is not only improving learning but has 

the potential to transform the learning and teaching 
processes

• ICT-enabled social networks and improved connectivity, 
building bridges between learning, work and leisure

• New innovative pedagogical and didactical approaches 
are needed

• ICT provides the means to support personalization, 
where learners are also considered to be knowledge 
builders and creators and not just the recipients of 
transmitted knowledge

Technological innovation (2)
• The emerging technologies with enhanced networking 

capabilities and personalization create opportunities for 
new mobile learning environments with phones, game 
consoles and MP3 players. 

• The convergence of digital media will enable 
developments such as pod-casts, digital TV and radio and 
interoperability across platforms. 

• New creative approaches, such as simulations, gaming, 
virtual reality and immersive environments, provide 
many opportunities for innovative tool and content 
developers

New challenges for teachers

New competences for Teachers are necessary:

1) new pedagogical possibilities

2) new management of time and space

3) new knowledge

4) new networked form of knowledge

Common European Principles for

Teacher Competences and Qualifications

Common Principles:

1)a well-qualified profession

2)a profession placed within the context of LLL

3)a mobile profession

4)a profession based on partnerships
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Networked teacher

Each 
discipline, 
concepts, 
processes, 
methods, 
resources 
available
online...

KTU teachers support system

Transformations 
to html  

Courses structure 
development  in VLE

E-learning

Technical support 
by designer

Methodical
support

EMTC responsible for 

competences development 

for KTU  academic staff

Methodical/practi
cal support
for e-learning 
courses 
developers

E-learning modules 
accreditation

Support for development of 
evaluation systems, tools or 
questionnaires

E-learning 
modules  

scenarios 
development

Tools for 
questionnaire 
development 
(Limesurvey)

E-learning courses 
design (templates 

for VLE)

Illustrations for 
e-learning courses

Animations for 
e-learning 
courses

Video material for 
dissemination and 
e-learning courses

E-studies processes 
technical and 

administrative support
(WebCT, Moodle)

Video lectures 
administration(ViPS)

Individual 
consultations and 
support for tutors 

and students

Development of 
software(CDK, 
Limesurvey)

E-Studies modules 
quality assurance

8
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ICT confirm the essential and core role 

of the teacher:
to be the MEDIATOR between 
knowledge and the student

…the face-to-face relationship 
between the teacher and the 
students remains essential

the human dimension of teaching 
supported and enhanced by 
technology

- to support,

- to assist,

- to encourage,

- to assess,

- to stimulate. 

E-Learning technologies development and support in study 
process

Teachers support 

systems development

activities and 
dissemination 
/valorization

continuing education

E-Learning 

technologies 

research

Organisational innovation
• Organisational change will increase the impact of ICT in 

education and training, as schools evolve towards open 
learning centres, universities towards learning service 
providers, companies towards learning organizations and 
cities and regions towards learning support 
environments

• Changes in pedagogy and organisation will require 
innovative use of ICT, supporting new collaborative 
approaches. It will be important to involve users, i.e. 
learners, teachers and workers, who are players in 
organisational and operational innovation

Social software – software

systems that allow users 

to interact and share data

Social software

THANK YOU FOR ATTENTION

Presentation developed by Daina Gudoniene, 

Kaunas University of Technology, Lithuania

daina.gudoniene@ktu.lt
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IAN MCNAY

IMPLEMENTING STRATEGIC CHANGE:  
TEN LESSONS FROM RESEARCH AND EXPERIENCE IN HE

Implementing Strategic Change: ten lessons 
from research and experience in HE

ELITE, December 2014, Kyiv, Ukraine 
Ian McNay

Professor Emeritus, Higher Education and 
Management, University of Greenwich, UK

i.mcnay@gre.ac.uk

Lesson 1

Do not create an implementation gap.

Do not separate stages in the process and 
allocate to discrete/different decision makers.

Integrate, integrate, integrate in to a whole and 
pursue several iterations among those involved.

Lesson 2

• Balance continuity and change, external and 
internal pressures

Case studies of failure constantly feature change overload or 
change fatigue. People need security as a base for change. 
The Pareto principle of 80:20 is a good rule of thumb

Strategic activity planning in Higher Education

Political, economic, social ,
technological

PEST

5 P’s

CARS

SWOT

Curriculum, access, resources, 
structures

Strengths. Weaknesses, 
opportunities, threats

Principles
Perceptions of future
Present situation
Possibilities
PrioritiesDecide

Design 

Deliver 

Develop 

Policy analysis

Strategic analysis

Planning 

Production 

Operation 

Evaluation 

What is a strategy?

-the principles that underpin activity –values
-the purpose of the activity – the ends
-the policy frameworks in which to work
-the plans for change
-the priorities – now/later – within those plans
-the processes of decision making
-the people who have to make things work

In pursuing strategic change

• Leaders make it wanted

• Managers make it happen

• The rest of us make it work [or not]

So, collective commitment and shared ownership are essential.

The conditioning contexts

• My work has shown that leaders need to be boundary 
spanners, linking the external turbulence and the need for 
change with the internal inheritance and the need for 
continuity, identity and security. There is a need for a 
narrative, a story, which carries conviction by interpretation 
of the external context and relating it to internal conditions.

• It also shows that the best results come from setting a 
strategic framework and organisation context where others 
are free to develop their own ideas and to self manage, and 
the leader’s role is to support, to offer suggestions and to sing 
their praises when justified, and create confidence and trust 
so that criticism is taken note of.

• The following slides pick upon some issues.

Lesson 3

Balance analysis and action

Analysis without application and action is sterile; action without 
analysis and arguing through alternatives may be futile; they 
need integrating, or iteration between the two.
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Lesson 4

Keep a strong sense of identity, values and 
mission; use it to filter out irrelevant pressures 
and to set priorities

Academic 
research & 
networks

Market context & 
actors

State agencies & 
control

State policy and 
media pressure

Central control of 
policy (Development)

Loose 

Tight 

Loose Tight 

Collegium Bureaucracy 

Enterprise Corporation 

Control of policy 
implementation (Practice)

Institutional cultures 

Lesson 6

Have a leadership/management approach 
which is ‘fit for purpose’

Lesson 5

Get the cultural balance right in the 
organisation

State 
bureaucracy

State policy

Academic 
institutions 
and their 
staff 

Market for:
students
graduate 
employees
staff
project funding

Clark’s triangle adapted

Concepts of leaders and leadership

• Great man belief [the best player becomes captain]

• Contingency – matching the leader to the situation [so creative 
leaders may not be good at the implementation and maintenance 
stages].

• Behavioural – create the context for initiative by others and offer 
support

• Transactional – social exchange, so contact by ‘walking about’ and 
listening

• Transformational – back to the great leader concept: charisma used 
to change culture. But…Bensimon’s study of university presidents 
showed the leader needed to last out resisters and change staff to 
recruit supporters, or the change would reverse when they left.
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Concepts of leaders and leadership

• Great man belief [the best player becomes captain]

• Contingency – matching the leader to the situation [so creative 
leaders may not be good at the implementation and maintenance 
stages].

• Behavioural – create the context for initiative by others and offer 
support

• Transactional – social exchange, so contact by ‘walking about’ and 
listening

• Transformational – back to the great leader concept: charisma used 
to change culture. But…Bensimon’s study of university presidents 
showed the leader needed to last out resisters and change staff to 
recruit supporters, or the change would reverse when they left.
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Leadership as social identity management

• According to Bolden et al [2012] in a report for the leadership 
Foundation for Higher Education, this has four elements:

– Being ‘one of us’

– Doing it for us [not to us, and preferably with us]

– Crafting a sense of us

– Making us matter

Necessary conditions for a learning organisation
[adapted from Megginson and Pedler, 1992]

• 1. A corporate learning strategy

• 2. Participative policy-making

• 3. Information technology harnessed to:
– Inform people

– Empower people to ask questions and

– Take decisions based on available data

4. Formative accounting – i.e. systems designed to assist 
learning from decisions and their consequences

5. Internal exchange of information on, e.g., good practice

Lesson 7

Better to be slow and good than hasty and bad.

Change needs time to get everything lined up 
to adapt.

Lesson 8

Be[come] a learning organisation.

Universities may be teaching organisations; my work has shown 
they are poor at being learning organisations and having a 
learning culture permeating the whole institution.

Necessary conditions for a learning organisation
[adapted from Megginson and Pedler, 1992]

6. Reward for flexibility

7. Expectation that ‘front-line’ workers are used as 
scanners of changing environment

8. Learning shared across organisations with which the 
university works

9. Climate created that supports learning and a process 
to help people identify/exploit learning opportunities

10. Self/staff-development is for ALL members of the 
organisation

What does recent research say?

Franco-Santos et al [2014] classify performance management 
approaches in UK HE in to:
-Stewardship approaches which focus on long-term outcomes through 
people’s knowledge and values, autonomy and shared leadership 
within a high trust environment
-Agency approaches which focus on short-term results or outputs 
through greater monitoring and control.
They found that 
-stewardship approaches are associated with high levels of staff well-
being, which is associated with higher research excellence, student 
satisfaction, student employability and better financial results.
-Most people in professional, administrative and support roles find 
agency performance management mechanisms helpful, as they 
provide greater clarity and focus

Kallio and Kallio [2014], studying performance management in 
Finnish universities, showed that 

‘it is based on quantitative rather than qualitative measures, and 
the current management-by-results system has a negative effect 
on work motivation among experts. The motivation to engage in 
creative, knowledge-intensive work…is typically intrinsic’ [p574]
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Lesson 9

• Get the right people aligned and active

Planning change: who are the key people?
In the boxes below, locate individuals, groups and organisations
with influence over curriculum decisions. This can help identify

priorities for your next steps in creating a positive climate for change.

Attitude to    

Objectives

+

_ +

Power to influence 

achievement

_

Implementing change: who will be useful/helpful, or not?
You cannot do everything yourself. Who will you call 

on to help get things done once you have approval to do something? 
Those in the top right may help overcome obstacles; 

those in the bottom left may be obstacles!

+

Ready to change

_

_

+

Able to 

Change

Why do change projects fail?

This list comes from a previous European project and from 
reports in assignments by my MBA students, who are 
experienced mid-career professionals in universities. 

continued

• Implementation is delegated: leaders disengage and no ‘change 
champions’ are designated to support the process through. It is 
seen as a less prestigious activity.

• The change process and the new delivery are under-resourced

• Inappropriate models are imported from the private sector

• Professional autonomy provokes resistance

• There is a lack of monitoring of progress [or not] and of honest
feedback from those with less power/prestige than the planners.

• Short term projects displace time needed for more profound 
change, including cultural change, which takes time and 
transactional skill

• Poor communication – people are not clear about who does what

Lesson 10

Learn from others – their experience and 
research analysis: that is what this has been 
about!

The implementation gap – why?

• In the haste to get to action, poor analysis leads to a poor plan that 
fails to command support, especially if there was poor involvement 
of those affected

• Strategy took so long to develop, it was out of time by the 
implementation phase

• Implementation is seen as a separate and subsequent activity
• Change overload and fatigue – need to balance continuity/security 

and change
• Complexity of the organisation makes commonality difficult: 

the planners prescribe the means as well as the ends. Need for 
a compass, not a map, and NOT a satnav!

• Staff are seen as ‘resources’ – assets or liabilities, not as people: 
they need to ‘fit’ and feel comfortable – be ‘all in it together’, 
and see leaders/champions as ‘one of us’. They need praise as 
a minimum feedback and motivation. Amazingly, it seems to be 
in short supply.

Envoi

• Implementing strategy is not easy. ‘It requires discipline, 
commitment, creativity, leadership and superior thinking and 
execution skills. In other words, all it takes is genius!’
Freedman, M. [2003] ‘The genius is in the implementation’, 
Journal of Business Strategy 26 [p31]

• So…
be realistic
be resourceful
be resilient

But…don’t be surprised at how things go. I wish you well.
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• Implementation is delegated: leaders disengage and no ‘change 
champions’ are designated to support the process through. It is 
seen as a less prestigious activity.

• The change process and the new delivery are under-resourced

• Inappropriate models are imported from the private sector

• Professional autonomy provokes resistance

• There is a lack of monitoring of progress [or not] and of honest
feedback from those with less power/prestige than the planners.

• Short term projects displace time needed for more profound 
change, including cultural change, which takes time and 
transactional skill

• Poor communication – people are not clear about who does what
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• Implementing strategy is not easy. ‘It requires discipline, 
commitment, creativity, leadership and superior thinking and 
execution skills. In other words, all it takes is genius!’
Freedman, M. [2003] ‘The genius is in the implementation’, 
Journal of Business Strategy 26 [p31]

• So…
be realistic
be resourceful
be resilient

But…don’t be surprised at how things go. I wish you well.
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FRANCIA KINCHINGTON

DEVELOPING DOCTORATES IN LEADERSHIP:  
EXPLORING AN ALTERNATIVE MODEL

Developing Doctorates in Developing Doctorates in 

Leadership: Exploring an Leadership: Exploring an 

alternative modelalternative model

3rd December 2014

Francia Kinchington
f.kinchington@gre.ac.uk

1.Doctoral Descriptors1.Doctoral Descriptors
Bergen CommuniquBergen Communiquéé (2005) (Bologna)(2005) (Bologna)
Content knowledge: a systematic 

understanding of a field of study and 
mastery of research associated with 
that field; capable of critical analysis, 
evaluation and synthesis of new and 
complex ideas

Design and completion of a research 
project: to conceive, design, imple-
ment and adapt a substantial process 
of research with scholarly integrity

Contribution to knowledge: contribution 
through original research that 
extends the frontier of knowledge by 
developing a substantial body of work, 
some of which merits national or 
international refereed publication

Communication: with peers; scholarly 
community, and with society in gene-
ral, promoting their expertise, contri-
buting to a knowledge based society

Quality Assurance Agency (2008) GBQuality Assurance Agency (2008) GB
Content knowledge: a systematic 
acquisition of knowledge, both 
comprehensive and contemporary in an 
area of professional practice + critical 
awareness of related issues;
Design and completion of a research 
project in which unexpected and 
problematic aspects of investigation 
have been dealt with competently.
Research knowledge: a detailed 
understanding of a range of research 
paradigms, strategies and procedures
Contribution to knowledge: unique 
data, informed judgments, novel 
interpretations, innovative method, 
new knowledge, replication in a new 
context in a field of study or in 
advanced professional practice 
through original research or advanced 
scholarship

The Bergen Communiqué (2005)
States that: 
“doctoral level qualifications need to be fully aligned with the EHEA 

overarching framework for qualifications using the outcomes-
based approach. 

The core component of doctoral training is the advancement of 
knowledge through original research. Considering the need for 
structured doctoral programmes and the need for transparent 
supervision and assessment, we note that the normal workload of 
the third cycle in most countries would correspond to 3-4 years 
full time. 

We urge universities to ensure that their doctoral programmes 
promote interdisciplinary training and the development of 
transferable skills, thus meeting the needs of the wider 
employment market. 

We need to achieve an overall increase in the numbers of doctoral 
candidates taking up research careers within the EHEA.

We consider participants in third cycle programmes both as students 
and as early stage researchers.”

Current PhD Models (1)Current PhD Models (1)
Candidates: Candidates: Involve individual students working 
with their supervisors (research-career focus)
Learning Experience: Learning Experience: May (or may not) have 
common taught elements such as statistics or 
data analysis. Student is restricted to the 
learning opportunities offered by their university
Subject Expertise: Subject Expertise: located in specific locations-
’silos’
Common issues: Common issues: timely completion; publishing 
papers; isolation; mature students who hold 
senior positions unable to ‘let go’ and be 
supervised ‘as a student’; lack of mentoring for 
new supervisors; time needed to build completions 

PhD (Alternative Model) (2) PhD (Alternative Model) (2) 
1.Candidates: 1.Candidates: Doctorate is focused on developing middle 
and senior leaders who are mature, experienced 
professionals, drawn from Higher Education; professional 
bodies and companies;
2. Cross2. Cross--disciplinary integrated approach with leadership disciplinary integrated approach with leadership 
focus:focus: education; humanities, sciences; health; business
3. Collaboration: 3. Collaboration: Brings together students from clusters 
of universities to create viable cohorts and communities 
of practice, sharing experiences and expertise & guest 
lecturers. Individual students belong to the ‘home’
university but may spend real or virtual time with the 
partner universities and complete professional internships;
4. Focus on publications and disseminations: 4. Focus on publications and disseminations: to create a 
visible evidence-base that showcases ‘cross disciplinary’
leadership and a European dimension.

1

5

2

3

6
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PhD (Alternative Model) (2) PhD (Alternative Model) (2) 
5. 5. Core Leadership Courses: Core Leadership Courses: EpigeumEpigeum on-line/ 
blended University Leadership and Management 
Programme
Core modules:
•Leadership and management in the Higher Education 
Context
•University cultures and organisational management 
•Strategic planning 
•Managing people 
•Managing resources 
6. Professional Accreditation: 6. Professional Accreditation: Completion of the 
core modules can lead to accreditation by Higher 
Education Academy (HEA) (www.heacademy.ac.uk)

Next steps
1. Audit-Where are we?
2. What do we want to achieve? 
3. Timeframe?
The ELITE Project would like to:
• Consult with interested groups
• Explore opportunities for collaboration
• Explore opportunities for piloting an 

alternative PhD model
• Explore opportunities for developing 

staff

2: Vitae Researcher Development Framework (RDF) 20102: Vitae Researcher Development Framework (RDF) 2010

7

4

9
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OLAV AARNA

STRATEGIC PLANNING IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH.  
THE CASE OF ESTONIA

Strategic planning in higher education and research. 
The case of Estonia
Olav Aarna
Vice-rector for Research

Monday, March 23, 2015

The periode of rapid changes, unlimited autonomy 
and democracy

• Changes started already before restoring our independance (20 August 1991)

• 6 state universities:

• University of Tartu (1632)

• Tallinn University of Technology (1918)

• Tallinn University (1919)

• Estonian Academy of Agriculture (Estonian University of Life Sciences) (1951)

• Estanian Academy of Arts (1914)

• Estonian Academy of Music and Theatre (1919)

• Need for state-wide regulations

• New types of institutions

Monday, March 23, 2015

The periode of rapid expansion, autonomy 
and responsibility (2)

• Legal framework:

• Universities Act (+ University of Tartu Act + Tallinn University of Technology Act)

• Institutions of Professional Higher Education Act

• Private Schools Act

• Organisation of Research and Development Act

• Adult Education Act

• Study Allowances and Study Loans Act

• Higher Education Standard

Monday, March 23, 2015

Higher education qualifications

• Higher education qualifications in Estonia:

• HE first cycle:

• Bachelor of .... Sciences degree (8 fields of research)

• Applied HE diploma

• HE second cycle:

• Master of .... Sciences degree (8 fields of research)

• Degrees awarded after graduation from integrated study programmes

• HE third cycle – PhD degree

• No short cycle qualifications!

• In the framework of the Bologna process the Estonian higher education 
qualifications framework is self-certified against the QF-EHEA (2011)

Monday, March 23, 2015

Four periodes of development

• 1989–1995 – the periode of rapid changes, unlimited autonomy and 
democracy

• 1995–2002 – the periode of rapid expansion, deliberate autonomy and 
responsibility

• 2002–2009 – the periode of entrepreneurial universities involved in the 
Bologna process

• 2009–.... – transition to the new model of quality assurance and revising 
the model for R&D funding

Monday, March 23, 2015

The periode of rapid expansion, autonomy 
and responsibility (1)

• Development and implementation of legal framework for higher education, 
research and development (R&D)

• Two types of higher education institutions (HEIs):

• Universities under public law

• Professional HEIs

• Two types of ownership:

• State owned

• Privately owned

• Research institutes of the Academy of Sciences transferred to universities

Monday, March 23, 2015

Higher education institutions 

• As of January 2014, 26 educational institutions offer higher 
education in Estonia: 

• 6 universities under public law (public legal entities are owners of their assets)

• 1 privately owned university (EBS)

• 8 state professional higher education institutions

• 8 private professional higher education institutions

• 2 public vocational educational institutions

Monday, March 23, 2015

Strategic planning of higher education and 
research (1)

• Higher Education Strategy for 2006−2015

• Estonian Higher Education Internationalisation Strategy 2006-2015

• Estonian Lifelong Learning Strategy 2020

• Knowledge Based Estonia. Estonian Research and Development Strategy 
2002-2006 

• Knowledge Based Estonia. Estonian Research, Development and Innovation 
Strategy 2007-2013

• Knowledge Based Estonia. Estonian Research, Development and Innovation 
Strategy 2014-2020  

Monday, March 23, 2015
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Strategic planning of higher education and 
research (2)

• Human resource development (ESF sponsored):

• Programme LÜKKA (2005-2007, quality assurance in higher education, incl. 

learning outcomes based curricula development and assessment)

• Programme Primus (2008-2015, supporting the improvement of higher education 
institutions' graduates' professional competitiveness)

• Programme DoRa (2008-2015, supporting doctoral studies and 
internationalisation)

• Development of the infrastructure (EFRD sponsored):

• Buildings 

• Equipment 

Monday, March 23, 2015

Conclusions

• Estonia and Ukraine have been approaching the same goal from opposite directions

• Legal framework is just one instrument of public policy in higher education and 

research

• Strategic planning is not a Soviet heritage! It is and has been an essential 

instrument of business sector development

• Strategic developmet plans on the state, regional and institutional level 
equipped with resources and measurable indicators are the most important 
tools for implementing public policy

• Holistic approach to quality assurance (internal and external) is a guarantee of 

success

• Involvement of stakeholders and systematic training of implementers are of 

vital importance

Monday, March 23, 2015

Thank you!

Monday, March 23, 2015

External quality assurance in higher education

Registration of study programmes 

by the Ministry of Education 

and Research

STATE RECOGNITION: The right 

to conduct studies in a study 

programme group

Institutional accreditation

at least once every 7 years

Quality assessment of a study 

programme group

at least once every 7 years

T
R
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Institutional accreditation 

(voluntary)

Accreditation of study 

programmes

STATE RECOGNITION

2011 ...1997–2009 2009–2011

Useful links

• http://hm.ee/en/activities/higher-education

• http://hm.ee/en/activities/research-and-development

• http://www.kutsekoda.ee/fwk/contenthelper/10447220/10447221

Monday, March 23, 2015
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СВІТЛАНА КАЛАШНІКОВА

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У РОЗВИТКУ  
ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА

Роль університетів у розвитку
лідерського потенціалу

суспільства
Світлана КАЛАШНІКОВА, 

в. о. директора, Інститут вищої освіти, НАПН України, 
Координатор Проекту в Україні

2015.03.23 elite-project.eu

Інформація про університети, 
які взяли участь в опитуванні

Максимальна кількість студентів у ЗВО

Мінімальна кількість студентів у ЗВО

Середня кількість студентів у ЗВО

27 000

100

7 420

ELITE – Місія та змістовні вектори

2015.03.23 elite-project.eu

Організаційні
параметри
університету

Максимальна співвідношення Ст:Викл

Мінімальне співвідношення Ст:Викл

Середнє значення співвідношення Ст:Викл

27,7

4,3

14

Організаційні 
параметри 

університету
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Послуги, які надають заклади вищої
освіти України суспільству задля

розвитку лідерського та
інституційного потенціалу суспільства

Академічні програми з управління
• 2 – на рівні молодшого спеціаліста
• 53 – на рівні бакалавра
• 38 – на рівні спеціаліста
• 78 – на рівні магістра
У більшості ЗВО підготовка управлінців здійснюється сьогодні у рамках

парадигми менеджменту для сфери бізнесу. При цьому тенденція щодо
розвитку поведінкових компетенцій (якостей) лідера проявляється через
наявність типової навчальної дисципліни «Психологія» та достатньо
інноваційних «Лідерство» та «Філософія успіху». Розвиток лідерського
потенціалу організацій у різних сферах життєдіяльності суспільства
здійснюється за допомогою викладання навчальних дисциплін: Управління
персоналом; Корпоративна культура; Управління проектами; Стратегічне
управління; Управління комунікаціями.

2015.03.23 elite-project.eu

Серед університетів України напрям надання
послуг суспільству поза межами академічних
програм і програм підвищення кваліфікації є ще
не достатньо розвинутим. Напрям потребує
стимулювання свого розвитку як у світлі
реалізації парадигми «навчання впродовж
життя», так і розбудови третьої складової
університетської місії – соціальної (послуги
суспільству).

2015.03.23 elite-project.eu
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Академічні програми з управління

Значна кількість ЗВО не знайомі з технологією
формулювання базових організаційних параметрів. 
Така ситуація ускладнює процеси організаційного
розвитку та знижує їх ефективність

2015.03.23 elite-project.eu

Параметр Констатований
ЗВО як відсутній

Констатований
ЗВО як наявний

Коректно (частково або
повністю) сформульований

Місія 5 85 44

Візія 16 74 26

Цінності 13 77 70

Інституційні цінності
• Низька частотність ключової цінності EHEA та ERA –

академічної свободи;

• Достаньо високу спрямованість інституційних цінностей на
гуманістично-етичний аспект (духовність, довіра, гуманізм, 
особистість, відповідальність);

• Тенденція до демократизації управління (відкритість, 
демократичність, лідерство);

• Домінування цінностей, зорієнтованих на професійний
розвиток (професіоналізм, компетентність, відданість
справі, інноваційність, творчість).

2015.03.23 elite-project.eu

Розвиток лідерського та
інституційного потенціалу

університетів України

Стратегії розвитку університетів
Не 

визначено
13%

1-3 роки
29%

3-5 років
20%

5-10 років
26%

Більше 10 
років
12%
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Значна кількість ЗВО не знайомі з технологією
формулювання базових організаційних параметрів. 
Така ситуація ускладнює процеси організаційного
розвитку та знижує їх ефективність
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Параметр Констатований
ЗВО як відсутній

Констатований
ЗВО як наявний

Коректно (частково або
повністю) сформульований

Місія 5 85 44

Візія 16 74 26

Цінності 13 77 70

Наявність у ЗВО ключових 
організаційних параметрів

13
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34

SWOT- аналіз, статистичний аналіз

Моніторинг працевлаштування випускників

Експертне оцінювання. Публікації

Модульні контрольні роботи 

Створення підрозділів забезпечення якості

Тестування 

Атестація кадрів

Аудит та ліцензування

Державна акредитація напрямів підготовки

Самоаналіз і самооцінювання 

Звіти. Анкетування 

Моніторинг ключових показників рез-сті 

Інструменти системи управління якістю ІSO
9001:2008 

Рейтингова система 

Не визначено - 20

36
21

19
17
17

13
12

10
10

7
4
4
4
4
4
4
4

3
3

Посилення наукового потенціалу та кадрове забезпечення 

Створення інформаційно-комунікаційного середовища 

Міжнародна діяльність 

Забезпечення фінансової стабільності

Розвиток міжнародної академічної мобільності студентів і
викладачів

Модернізація структури управління 

Інноваційна діяльність

Система мотивації і стимулювання

Підтримка ініціатив вчених та методичних рад, студентського
самоврядування

Управління на засадах лідерства-служіння

Впровадження інтерактивних методів навчання

Науково-дослід. автономність

Визначення стратег. пріоритетів розвитку

Створення сприятливої моральної атмосфери

Автономність Університету

Партнерство

Інтеграція

Аналіз діяльності

Децентралізація

Механізми,  
які застосовуються  

для розвитку університету

Основні інструменти, 
які використовуються 
для оцінювання якості 

діяльності ЗВО

16
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Методи навчання

Вимірні якісні показники, що засвідчують
досягнення стратегічних цілей:
Лише 23 університети із 90 опитаних зазначили якісні показники
(рейтингове місце закладу, рівень кваліфікації персоналу, 
рівень доходів тощо).

Тільки три ЗВО констатували в анкеті кількісні значення кісних
показників прогресу (наприклад, 1-5 місце у національному
рейтингу, 25% контингенту студентів – іноземці, 100%-ий рівень
працевлаштування випускників, 25% студентського контингенту
– магістранти, аспіранти і докторанти, 5% штатних викладачів –
зарубіжні фахівці, рівень володіння англійською мовою – В2 (на
рівні бакалаврських програм), С1 (на рівня магістерських
програм), С2 (на рівня аспірантури), 25% програм викладаються
англійською мовою тощо).

2015.03.23 elite-project.eu

Університет – лідер

Наявних програм - 62 Не 
визначено

15%

Добровільні
34%

Обов'язкові
51%

Розвиток персоналу
Розвиток персоналу

0 5 10 15 20 25

Тренінги

ПК

Семінари

Стажування

Лекції

Ігри

Курси

Презентації

Майстер-класи

Вебінари

Кейси

Майстер-класи

0 10 20 30
Конкурентоспроможність

Інноваційність та орієнтація на інноваційні

Висока якість освітніх послуг
Акаднемічна мобільність

Корпоративна культура

Наукові публікації 

Ефективність

Високій рівень авторитету і престижу

Відповідність стандартам якості освіти
Визнання досягнень викладачів і студентів 

Студентоцентризм

Сталий інноваційний розвиток

Популярність у абітурієнтів

Компетентнісний підхід 

Не визначено - 4
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• Більшість респондентів розглядають
лідерство як управлінську парадигму, яка є
більш ефективною у порівнянні з іншими. 
В основі лідерства – здатність впливати
задля досягнення певної мети;

• 17 респондентів підкреслило соціально-
психологічну та поведінкову складову
лідерства, і лише 6 – вміннєву; 20 
респондентів пов’язали лідерство з
конкретними якостями та функціями
управління.

2015.03.23 elite-project.eu

Дякую за увагу!
svit.ukr@ukr.net

2015.03.23 elite-project.eu

Керівник – лідер ЗВО
Не визначено - 4
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 YULIA SHUMILOVA

KOHA: PROGRAM FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF THE UNIVERSITIES’ LEADERS IN FINLAND

KOHA: program for professional 
development of the universities’ leaders in 
Finland

Yulia Shumilova

Researcher

HEG, School of Management, University of Tampere

Tampere, Finland

2

Fast facts: Finnish higher education 
system (1)

• Dual system of 38 higher education institutions

• 14 universities (after some recent mergers)

• 24 universities of applied sciences, (a.k.a. “polytechnics”)

• Finnish HEIs host more than 300,000 students (2013)

• HE entry rate is one of the highest in the world

• Finnish HE system was ranked 6th in ”U21 Ranking of National Higher 

Education Systems” in 2013

• One of the most publicly funded higher education systems in the world

with 6% of State budget spent on HE (2,2% of GDP in 2010)

Challenges:

-short contracts for academic staff/researchers (project based work)

-tuition fees for non-EU students

University reforms -> need for HE 
ledership training
• New university legislation in 2010

• gave more autonomy to HEIs, 

• brought some changes in HE governance system (e.g. min 40% of 

University board should be represented by external stakeholders), 

• And allowed more diversity in funding and diversity in institutional 

strategies

• In the conditions when HE funding becomes increasingly 

competitive and HEIs are in the constant process of change, the 

university management needs to be professionalized.

• => part-time professional development program for university 

administrators was established in 2001 

2

3

5

1

4



 Р
оз

ді
л 

5.
   

М
ат

ер
іа

ли
 I 

М
іж

на
ро

дн
ої

 н
ау

ко
во

-п
ра

кт
ич

но
ї к

он
ф

ер
ен

ці
ї «

У
ні

ве
рс

ит
ет

 і 
лі

де
рс

тв
о»

124

Purpose of KOHA

• develop understanding and knowledge of HEIs, their 

administration, management and leadership

• students learn to gain conceptual insights and theoretical 

frames to various types of issues and challenges they 
confront in their work and changing environments

KOHA students appreciate:

• peer learning in group work, networking with new 
colleagues (e.g. from the Ministry of edu); ECTS credit 

transfer to PhD/Master studies; low cost* of the program

*10 euro per ECTS for self-financed students, PhD and 
Master students – for free

Academic contents of modules 

1) Introduction to Research on HE 

• The historical development of the university as an 

institution

• Higher education policy and science policy as a 

part of higher education systems and societal 

policy

• Methods, research problems and research 

traditions of higher education research

3) Organisation, Administration and Management 

• Characteristics of the higher education organization

• Leadership and management in higher education 
institutions

• Entrepreneurial higher education institutions

4)Finance and Financial Administration in HE 

• Higher education institutions as economic units

• Financial administration

• Funding structures and mechanisms in higher education 

• Financial autonomy of higher education institutions

KOHA modules

• Introduction to Research on HE (5 ECTS); 

• HE Systems –Steering and Coordination; (5 ECTS)

• Organisation, Administration and Management; (10)

• Finance and Financial Administration in HE;  (5)

• Quality, Evaluation and Development in HE; (5)

• Legal Issues in HE Administration  (10)

• Academic community and Work (optional, 10 )

• There is no internship, but the practical content of the 
program is tailor-made to the students’ needs based on 

their real-life cases.

2) HE Systems –Steering and Coordination
Steering of higher education systems (national 
government, EU)

• The connections between the steering 

mechanisms and higher education policy

• The Finnish higher education system in an 

international context

KOHA: non-degree Study Programme in Administration 
and Management of Higher Education  (KOHA) – 40-50 
ECTS

• Orgnaized by Higher Education Group, School of 
Management, UTA for 12 years

• Part-time program for university administrators, 

managers and leaders working in HEIs and reps of other 
organisations involved in higher education who would 
like to upgrade their skills

• The annual student intake is 30-35, not including the 

students in tailor-made KOHA courses

• Quite popular in Finland, also jointly offered in Uganda, 
China and maybe Ukraine?

11

9

7

10

8
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Teaching and learning environment: 
research-based and research-led

• Lectures: teachers are professors and other senior 

higher education researchers and quest speakers 
working in the HE field

• Discussions/debates

• Workshops

• Small group work(4 modules)

• Group work papers and self-evaluations

• Seminars

• Exams and essays(2 modules)

• Course literature: academic literature and other relevant 
publicationsin the HE field

Thank you!

• http://www.uta.fi/jkk/heg -

Higher education group, 

UTA

• yulia.shumilova@uta.fi

Optional module

7) Academic community and work

• Change management

• Communication and management

• Academic work

• Well being of personnel

• There is a request from KOHA alumni for international 

follow up module with e.g. a trip to Brussels  to learn about 
EU higher education policies

5) Quality, Evaluation and Development in HE 

• Quality and quality assurance as concepts

• The evaluation of the quality of higher education 
institutions, teaching and research 

• Quality assurance systems in Finland and other countries

6) Legal Issues in HE Administration 

• Good governance and practices of governing 

(administrative legislation)

• Legislation regulating HE (Universities Act and 
Polytechnics Act)

• Specific legal issues of HE

• Labour law and work contract in HEIS

15

13
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 НАТАЛИЯ РУМЯНЦЕВА

КОМПЛЕКСНОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ЛИДЕРСКИХ ТРЕНИНГОВ  
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Комплексность Межкультурных
Лидерских Тренингов и Пути ее

Преодоления

Наталия Румянцева, PhD

University of Greenwich, 

United Kingdom

Межкультурные Тренинги по
Лидерству

Украина Британия

Рецепция знаний и опыта на сколько это возможно

Передача теоретических знаний и практического опыта

Темпус

Финанси-
рование

Трансфер знаний
(Jankowicz, 1999)

Разделение: Восток-Запад

• На сколько хорошо Запад понимает
украинский контекст в целом?

1.......................................................................10

• На сколько хорошо Западные экперты
понимают контекст украинских реформ в
высшем образовании?

1.......................................................................10

Камни Предкновения во
Взаимопонимании

Украина Британия

1. Финансовые
2. Временные
3. Физическое

расстояние

4. Система
мышления/культура/

менталитет
5. Различия в

организационном
контексте

6. Политическая и
легальная среда и

стабильность

Межкультурные Тренинги по
Лидерству

Украина Британия

Рецепция знаний и опыта на сколько это возможно

Передача теоретических знаний и практического опыта

Темпус

Финанси-
рование

Трансфер знаний
(Jankowicz, 1999)

Камни Предкновения во
Взаимопонимании

Украина Британия

1. Финансовые
2. Временные
3. Физическое

расстояние

4. Система
мышления/культура/

менталитет
5. Различия в

организационном
контексте

6. Политическая и
легальная среда и

стабильность

2

3

4
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Задачи Доклада

• Рассмотреть культурные барьеры

• Рассмотреть различия в организационном
контексте

• Обсудить лидерские компетенции

Влияние Культуры на Лидерство: 
Три Теоретические Позиции

• Универсальные поведенческие тенденции: 
в разных культурах ценятся одни и те же
качества (e.g. Bass and Avolio, 1993)

• Культурное соответствие: чтобы быть
эффективным, лидер должен соответствовать
культурным ожиданиям (Dorfman, 2004)

• Культурный разрыв: эффективный лидер
должен иногда отклонятся от культурных
норм, чтобы добиться инноваций и улучшений
(House, Wright and Aditya, 1997). 

Универсально Положительные
Качества Лидера

• Ориентация на достижение целей

• Наличие видения (vision)

• Целостность характера (integrity)

• Способность вдохновлять других

House et. al. (2004)

Качества Лидера, Эффективность, 
Которых Зависит от Культурного

Контекста
• Самопожертвование и способность

мотивировать других жертвовать ради дела
• Придает важность статусу. Элитарные

убеждения о том, что определенные люди
заслуживают большего, чем другие

• Поощряет соревнование между
последователями

House et. al. (2004)

Сильный Лидер в Восточной Европе
и Англоязычных Странах

• Восточная Европа: независимый лидер, с
очевидным интересом защищать свою
лидерскую позицию и статус. 

• Англо: лидер мотивитует других, 
поддерживает сильное видение, уважает
других, умеет работать в команде, 
автономный и не авторитарный. 

House et. al. (2004)

Универсальные Отрицательные
Качества Лидера

• Наличие злобного характера: диктатор, 
егоцентричный, одиночка, 
раздражительный, жестокий

House et. al. (2004)

Качества Лидера, Еффективность, 
Которых Зависит от Культурного

Контекста
• Избегающий неловких ситуаций для

последователей (стыд, открытую критику)
• Бюрократичен, предпочитает процедуры, 

рутину, правила
• Гуманитарно ориентированный, 

подчеркивает эмпатию, поддержку другим, 
заботиться о благополучии последователей

• Автономный, предпочитает действовать
независимо от других

House et. al. (2004)

Статичность Культуры и Динамизм
Перемен

• Культурные теории иногда критикуются за
их статичность

• В условиях перемен и реформ роль лидера
неоднозначна

• Возникает необходимость понимания
организационного контекста и
сложившихся практик, которые его создают

• В англоязычной литературе таких
иследований мало. Pearce (2001)—
интересное исключение
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Лидеры Нового Поколения
• Осознают украинские реалии и предпосылки, 

которые их создают
• Способны оценивать устоявшиеся практики, 

их ограничивающие характеристики, а так же
их потециал

• Знакомы с альтернативными моделями ОР
и лидества

• Способны рефлексировать (self and other 
awareness)

• Видят «окна возможности» для культурной
трансформации и имеют смелость иногда
двигаться против течения

Action Learning как Методология
Лидерского Развития

Достоинства Action Learning

• Дает возможность адаптировать чужеродные
рекомендации к домашним условиям

• Развивает в участниках способность видеть
альтернативы к стандартным решениям и
идентифицировать помехи для их адаптации

• Вовлекает не только когнитивные, но и
эмоциональнык функции, от чего процесс
обучения становится более осмысленным

Спасибо за Внимание

Культура и Лидерские Тренинги

• Универсальные качества хорошо изучены
на Западе. Целесообразность западных
лидерских тренингов

• Культурно обусловленные качества на
Западе почти неизвестны и непонятны—
домашние лидерские тренинги

• Навыки, которые идут против культуры, 
но поощряют инновации—требуют
партнерского подхода

Достоинства Action Learning

• Самонаправленность в участниках
(превозмогает пассивность)

• Повышает осознание контекста как для
местных, так и для внешних участников
(генерация новых знаний)

• Требует «забыть» (unlearn) старые привычки

• Использует опыт, как практический контекст
для развития навыков (сокращение
культурного разрыва)
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Когда Законы и Чиновники
Усложняют Жизнь

• Недоброжелательность правительства по
отношению к организациям вынуждает
определенные поведенческие адаптации

• Роль личностных взаимоотношений
гораздо важнее в таком контексте

• Необходимость полагаться на
межличностное доверие больше, чем на
иституциональное

Pearce (2001)

Организационные Адаптации

• Торг (иногда агрессивный) как
неоъемлемая часть взаимоотношений

• Традиция дарить подарки «наверх» и ее
кузина, коррупция

• Пассивность подчиненных и патернализм
в лидерстве

Pearce (2001)
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 ГУЗАР ОЛЕНА

КОМУНІКАТИВНЕ ЛІДЕРСТВО

Гузар Олена,

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Діалог

Стратегія

Структура Лідерські
навички

Споживач

 Специфіка комунікації полягає у
двосторонньому обміні інформацією

 Успішність комунікаційного процесу
обумовлюється адекватністю інтерпретації
одержуваної інформації його суб'єктами

• Simplicity – простота і зрозумілість
• Unexpectedness – неочікуваність, 
контроверсійність

• Concreteness – присутність фактів, конкретність, 
реальність повідомлення

• Credibility – в нього має бути просто повірити, 
джерело має бути авторитетним

• Emotions – емоційність
• Short – лаконічність
• Stories – історії з дійовими особами та сюжетом
викликають більший резонанс та вірусність, ніж
голі факти

 «Знавець» – авторитет, до думки якого
прислухаються, до якого звертаються за порадами

 «Об’єднувач» – одночасно має доступ до декількох
джерел інформації та виконує функції зв’язкового
Його сила в тому, що він є єдиною спільною
ланкою в інформаційному ланцюгу цих груп
людей – за інших умов вони не перетинаються
Завдяки цьому меседж може бути швидко
розповсюджений

 «Продавець» – активно запускає інформацію
в середовище, передає об’єднувачеві

 Інноваційна комунікація

 Орієнтаційна комунікація

 Стимулююча комунікація
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Необхідною компонентою змістового поля
лідерської комунікації є толерантність, тобто
поєднання таких складових комунікаційного
процесу, як:

 терпіння
 доброзичливість
 делікатність
 ввічливість

 Інформативну значимість, почуття і
вольові якості слід розглядати як тріаду, 
котра нерозривно супроводжує
комунікативний процес

Системне комунікаційне лідерство: 

лідер генерує ідею, а вже сама ідея
веде і об'єднує людей
Єдина обов'язкова умова – потрібно
знати, як цю ідею правильно
сформулювати й мовно оформити

 Гнучкість

 Адаптивність

 Креативність

Харизматичний лідер – це лідер прямої
дії: я сказав, я контролюю, я звільнив, 
я найму, я так вирішив
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 АНАСТАСІЯ МАКАРЕНКО, ІРИНА ПОРУНКОВА

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК В БІЗНЕС-ОСВІТІ:  
ДОСВІД НТУ «ХПІ»

РОЗВИТОК
ЛІДЕРСЬКИХ НАВИЧОК
В БІЗНЕС-ОСВІТІ: 
ДОСВІД НТУ «ХПІ»

Анастасія Макаренко, Ірина Порункова

 Партнерські зв’язки зі 103 ВНЗ у 33 країнах світу
 92 прямі угоди із іноземними ВНЗ та організаціями
 Розвиток міжнародної академічної мобільності:

- Включене навчання студентів і аспірантів у провідних
університетах-партнерах з Німеччини, Австрії, Франції, 
США

- Навчальні практики студентів за кордоном (Франція, 
Німеччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Польща)

- Стажування студентів, викладачів і вчених за кордоном
- Літні мовні курси німецької мови з виїздом до Австрії
- Подвійні дипломи з Університетом Отто-фон-Геріке, 
Німеччина

- Інформаційна підтримка студентів, які бажають продовжити
навчання за кордоном

Сильні сторони НТУ “ХПІ”

Підтримка підприємництва

Американо-український проект партнерства
університетів «Перепідготовка жінок-
вчених для нових економічних умов
України»

Тренінги з розвитку підприємницьких
навичок:

• 500+ учасниць
• 50+ стартапів

Бакалаврські та магістерські програми
на факультетах Бізнесу та фінансів, 

Інформатики та управління, 

Німецькому факультеті

 Викладання ряду дисциплін англійською та німецькою
мовами – з 2007 року

 На разі навчаються 455 студентів на першому –

шостому курсах
 Кількість викладачів, які ведуть викладання
англійською
та німецькою мовами – 54

 Кількість дисциплін, що викладаються іноземними
мовами – 97

 Міжнародна студентська мобільність – студенти
з Австрії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини

Cпівпраця з бізнесом

Американо-український бізнес-центр
Україно-французький центр промислового
менеджменту

Консультаційна допомога
Тренінги для підприємців та бізнес-спільноти
Підтримка, координація та участь в організації
міських ініціатив: 
• Міжнародна конференція з енергетики «Харківські
ініціативи»

• Міжнародний Інвестиційний Форум

Чинники успіху

Стратегічне планування розвитку бізнес-освіти
 Зальцбурзький семінар
Самооцінювання якості викладання
Конференція AUDEM 

 Розробка політики університету в сфері
забезпечення якості

Семінари та круглі столи з бізнесом
Функціонування Консорціуму ЄС-Україна
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Чинники успіху

Стратегічне планування розвитку бізнес-освіти
 Зальцбурзький семінар
Самооцінювання якості викладання
Конференція AUDEM 

 Розробка політики університету в сфері
забезпечення якості

Семінари та круглі столи з бізнесом
Функціонування Консорціуму ЄС-Україна

 Розроблено стратегічний план забезпечення якості
освіти в сфері менеджменту

 Проведено самооцінювання діяльності університету
в сфері менеджмент-освіти на базі загальновизнаних
критеріїв якості

 Створено на економічних факультетах НТУ «ХПІ»
Раду з якості бізнес-освіти

Розробка політики університету
в сфері забезпечення якості
Результати проекту TEMPUS

Партнери проекту – університети Німеччини, Іспанії, України

Чинники сприяння

 Програми педагогічної майстерності
 Впровадження ECTS

 Адаптація навчальних програм
 Курси англійської для викладачів
 Розвиток мережі міжнародного партнерства
 Програма подвійних дипломів бакалавра менеджменту
з Університетом OvGU (м. Магдебург, Німеччина) 

 Посилення співпраці з бізнесом
 Використання інструментів е-інтернаціоналізації

Розроблено 129 

проектних заявок

Проведено
81 конференцію,

семінари, 

презентації

Виграно і реалізовано
32 міжнародних
проекти

Реалізовано 11 програм
Л. Ейлера, 
52 стипендіати

Проектних заявок
ТЕМПУС - 93

КонсорціумКонсорціум
««ЄСЄС--

УкраїнаУкраїна»»

Отримано обладнання
на суму близько
270 000 евро

Більше 2000 

консультацій для
студентів та викладачів

Відділ міжнародних зв’язків НТУ “ХПІ”
Консорціум «ЄС – Україна»

Проект ТЕМПУС/ТАСІС № CP 20115-9

15 років діяльності в НТУ «ХПІ»
101 стипендіат
міжнародних програм

Критерії якості
Проект Темпус «Розробка політики університету

в сфері забезпечення якості»

EQUIS 

AACSB

CEEMAN 

УАРМБО (UAMBDE)
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Програма
подвійних дипломів бакалавра
з Магдебургським університетом

ім. Отто-фон-Геріке

 Студенти НТУ «ХПІ»:

• 240 кредитів за 8 семестрів, з яких 121 кредит має

бути отриманий в OvGU

 Студенти OvGU:

• 180 кредитів за 6 семестрів, з яких 59 кредитів має

бути отримано в НТУ «ХПІ»

Забезпечення сталого розвитку

 Зворотній зв’язок від стейкхолдерів

Впровадження елементів сумісного викладання
та навчання

Викладання закордонними професорами

 Запрошення представників бізнесу на семінари

Партнерство у дослідницьких проектах

Склад партнерства
проекту La MANCHE

Партнери:

Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
Гаварський державний університет (м. Гавар, Вірменія)
Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
Єреванський державний університет (м. Єреван, Вірменія)
Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь) 
Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

(м. Гомель, Білорусь)
Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (м. Гомель, 
Білорусь)

Вітебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Білорусь)
Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія)
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Європейські партнери:

 Університет Фессалії (м. Волос, Греція)
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проекту La MANCHE

Партнери:

Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія)
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Результати навчання
за програмами з лідерства

(проект La MANCHE)

Кількість відвідувачів відкритих лекцій з лідерства
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Вірменія Білорусь Молдова Україна

Забезпечення сталого розвитку
лідерських ініціатив

Створення експертної ради
Впровадження програми IBD

Кооперація студентів та бізнесменів
в розробці комплексних рішень для
розвитку бізнесу

Залучення іноземних експертів до
проведення круглих столів на замовлення
бізнес-спільноти Харкова

Результати навчання
за програмами з лідерства

(проект La MANCHE)

Кількість відвідувачів тренінгів з лідерства

193
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Вірменія Білорусь Молдова Україна

Жінки Чоловіки

Партнери з України:

Черкаський державний технологічний університет
(м. Черкаси)

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
(м. Луганськ)

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут» (м. Харків)

Львівська комерційна Академія (м. Львів)
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)
Одеський національний економічний університет (м. Одеса)

Партнери проекту
La MANCHE
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 СУДАРКИН АЛЕКСАНДР

ЛИДЕРСТВО В БИЗНЕСЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
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