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Розділ 1 
РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ОСВІТИ 

SECTION 1 
 LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR EDUCATION

УДК 378.4.091.21:316.46](477)(07) БАЛДЖИ Єлена,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти,
Інститут вищої освіти НАПН України 

ПАЛАМАРЧУК Ольга,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти,
Інститут вищої освіти НАПН України

ОСОБИСТІСНИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА�ЛІДЕРА

У статті розглядається особистісний та професійний розвиток сучасного викладача-лідера. Встановлено, що лідер 
є справжнім професіоналом, якщо його внутрішні та зовнішні сторони діяльності успішні, тобто коли поєднуються два 
аспекти професіоналізму: особистість і професійна діяльність. Визначено, що одним із елементів особистісного розвитку 
сучасного викладача-лідера є його самовдосконалення, що означає свідоме управління процесом власного розвитку. 
Зазначено, що професійний розвиток викладача – це діяльність, яка розвиває індивідуальні здібності, знання, експер-
тизу та інші характеристики викладача. Для удосконалення особистісного та професійного розвитку викладача-лідера 
рекомендовано використовувати методи студентоцентрованого навчання та викладання та методи роботи в групі на 
практиці. До методів студентоцентрованого навчання та викладання віднесено метод креативного мислення, побудова 
проблеми, візія майбутнього, метод коучингу, резюме відповіді іншого студента, зображення ідей. До методів роботи у 
групі віднесено (Подумай – Розкажи другу – Поділись з усіма), метод ділової (рольової) гри, метод академічного проти-
річчя, метод фасилітації, метод інтерв’ю у три етапи та інші. Встановлено, що методи студентоцентрованого навчання 
та викладання орієнтовані на індивідуальний розвиток студента, а методи роботи в групі – на уміння співпрацювати з 
іншими, налагодження міжособистісних зв’язків та уміння долати конфлікти.

Ключові слова: лідерство, викладач-лідер, самовдосконалення, особистісний розвиток, професійний розвиток, 
методи студентоцентрованого навчання та викладання, методи роботи в групі, метод коучингу, метод фасилітації.

Постановка проблеми та її актуальність
 В умовах реформування вищої освіти та в резуль-

таті очікувань сучасного суспільства від викладання в 
перехідний період, авторитет викладача-лідера забезпе-
чується не тільки його професійними знаннями, а й осо-
бистісними якостями, поведінкою, ставленням до колег 
та студентів, культурою ділового спілкування. Тенденції, 
пов’язані із соціальним розвитком, мають вплив на викла-
дача-лідера, тому він повинен розуміти вимоги студентів 
до себе, працювати не тільки над своїм професійним роз-
витком, а й аналізувати свої психологічні перетворення, а 
саме, розвивати індивідуально-психологічні особливості.

Викладач-лідер є справжнім професіоналом у тому 
випадку, коли його внутрішня і зовнішня сторони діяль-
ності успішні. Він є і суб’єктом, і об’єктом своєї діяльності, 
коли поєднуються два аспекти професіоналізму: особис-
тість і професійна діяльність. 

Якщо необхідність особистісного розвиту викла-
дача-лідера обумовлена власним відчуттям та вимогами 
сучасного суспільства, то актуальність проблеми про-
фесійного розвитку викладача-лідера засвідчується в 
наступних документах.

Закон України «Про вищу освіту» [2]
Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників 
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні праців-

ники вищого навчального закладу всіх форм власності 
мають право:

– обирати методи та засоби навчання, що забезпе-
чують високу якість навчального процесу;

– на підвищення кваліфікації та стажування не рідше 
одного разу на п’ять років.

Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, нау-
кових і педагогічних працівників

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні праців-
ники вищого навчального закладу зобов’язані:

– забезпечувати викладання на високому науково-тео-
ретичному і методичному рівні навчальних дисциплін від-
повідної освітньої програми за спеціальністю, провадити 
наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

– підвищувати професійний рівень, педагогічну май-
стерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогіч-
них працівників).

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних пра-
цівників здійснюється відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність» і Положення про підвищення квалі-
фікації та стажування педагогічних і науково-педа-
гогічних працівників вищих навчальних закладів від 
24.01.2013 р. № 48 [6].

Основними завданнями навчання працівників є:
– оновлення та розширення знань, формування 

нових професійних компетентностей у психолого-педа-
гогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській 
діяльності;

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів 
та засобів навчання;

– набуття досвіду формування змісту навчання з 
урахуванням його цільового спрямування, посадових 
обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практич-
ної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;
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– вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробни-
цтва, методів управління, ознайомлення з досягненнями 
науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;

– розроблення пропозицій щодо удосконалення 
навчально-виховного процесу, впровадження у практику 
навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;

– застосування інноваційних технологій реалізації 
змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 
індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформа-
ційно-комунікативних технологій навчання.

Проект Стратегії реформування вищої освіти в 
Україні до 2020 року [10]

Професійний розвиток персоналу вищої школи
Досягнення якісно нового стану рівня академічного 

персоналу української вищої школи, який визначається 
такими характеристиками:

– безумовною участю в наукових дослідженнях, які 
знаходяться в актуальному полі сучасної фундаменталь-
ної та прикладної тематики;

– навчання здобувачів вищої освіти сучасним науко-
вим знанням з використанням новітніх навчально-інфор-
маційних технологій;

– здатність до співпраці із здобувачами вищої освіти 
у побудові їх освітньої траєкторії в рамках моделі студен-
тоцентрованого навчання;

– знання іноземних мов та орієнтація на академічну 
мобільність;

– сповідування академічного етосу, побудованого 
навколо цінностей чесності, взаємопідтримки, поваги до 
прав та свобод, відповідальності, активного опору коруп-
ційним проявам і плагіату.

Yerevan Communiqué [14]
Студентоцентроване навчання, викладання та оці-

нювання
– Повага та врахування різноманітності студентів та 

їхніх потреб, уможливлення гнучких навчальних траєкторій. 
– Урахування та використання різних способів 

надання освітніх послуг. 
– Гнучке використання різноманітних педагогічних 

методів. 
– Регулярне оцінювання та корекція способів надання 

освітніх послуг і педагогічних методів. 
– Заохочення відчуття автономності у того, хто навча-

ється, із забезпеченням відповідного супроводу та під-
тримки з боку викладача. 

– Сприяння взаємній повазі у відносинах «студент – 
викладач». 

– Наявність належних процедур для розгляду скарг 
студентів.

Відповідно до «The UK Professional Standards 
Framework for teaching and supporting learning in 
higher education» [13]

 Рамка професійних стандартів для викладання та під-
тримки навчання у вищій освіті Сполученого Королівства 
виділяє три виміри профілю сучасного викладача-лідера: 
Сфера діяльності, Основні знання, Професійні цінності.

До сфери діяльності (Areas of Activities) викладача від-
носять:

– Розроблення і планування освітньої діяльності та 
освітньої програми.

– Викладання та підтримка навчання.
– Оцінка знань студентів та зворотний зв’язок із 

ними.
– Розвиток ефективного освітнього середовища, під-

ходів до викладання та підтримки студентів.
– Постійний професійний розвиток, дослідження з 

проблем викладання та оцінювання професійних прак-
тик. 

До основних знань (Core Knowledge) викладача від-
носять:

– Знання дисципліни, яка викладається.
– Відповідні методи викладання, навчання та оціню-

вання.
– Використання відповідних технологій навчання.
– Методи оцінювання ефективності викладання.
– Забезпечення якості викладання.
До професійних цінностей (Professional Values) викла-

дача відносять такі:
– Повага до кожного студента.
– Заклик до участі у вищій освіті та до рівних можли-

востей студентів.

– Використання фактичних даних результатів дослі-
джень з викладання та постійного професійного розвитку 
викладача.

– Розуміння контексту вищої освіти, застосування 
професійної практики.

Мета статті – проаналізувати та виокремити основні 
елементи особистісного та професійного розвитку сучас-
ного викладача-лідера та запропонувати шляхи його 
практичного удосконалення.

Виклад основного матеріалу
Один із показників професійної діяльності викладача-

лідера – успішна особистість. Запорукою успішної осо-
бистості є самовдосконалення. Самовдосконалення це 
свідоме управління процесом власного розвитку. Само-
розвиток –  безперервний процес, у якому під впливом 
певних мотивів ставляться і досягаються конкретні цілі 
за допомогою зміни власної діяльності, поведінки або за 
допомогою зміни себе, використовуючи форми самопіз-
нання.

Самопізнання – своєрідний механізм пізнавальної 
діяльності людини, в основі якого лежить процес реф-
лексії. Самопізнання своїх внутрішніх і зовнішніх проявів 
має вплив на вчинки та загалом на професійну поведінку 
викладача-лідера. Тобто пізнання себе з іншого боку змі-
нює професійну поведінку. Дає можливість оптимізувати 
взаємовідносини із самим собою, підвищити свою ефек-
тивність у різних ситуаціях взаємодії з людьми. 

Процес самопізнання вимагає від суб’єкта знач-
них зусиль, невпинної праці над собою, дає змогу від-
крити себе, виявити свої позитивні якості, можливості та 
задатки, які потім шляхом самовиховання людина зможе 
перетворити на здібності, а талант – у стійку рису харак-
теру. Націленість людини на пізнання своїх фізичних, 
психічних можливостей, свого місця в соціумі становить 
сутність самопізнання.

Самопізнання – початковий етап самовиховання 
особистості, вивчення нею своїх властивостей, системи 
цінностей, життєвих намірів, провідних мотивів і моти-
вацій, характеру, темпераменту, особливостей процесів 
пізнання (відчуття, сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, 
мовлення тощо). Самопізнання дає можливість само-
стійно визначити шляхи успіху в певній сфері діяльності, 
проаналізувати та удосконалити свою повсякденну та 
професійну діяльність [4].

До найпоширеніших методів самопізнання відно-
сяться [3]:

– Самоспостереження. Здійснюється у спосіб спосте-
реження за собою, своєю поведінкою, подіями внутріш-
нього світу.

– Самоаналіз. Те, що виявляється за допомогою 
самоспостереження, піддається аналізу, в процесі якого 
будь-яка риса особистості або поведінкова характерис-
тика поділяється на складові її частини, встановлюються 
причинно-наслідкові зв’язки, людина розмірковує про 
себе, свою конкретну якість.

– Порівняння себе з деякою «міркою». Людям влас-
тиво порівнювати себе з іншими людьми, ідеалами або з 
прийнятими нормативами. Таке порівняння здійснюється 
за допомогою шкали, полюсами якої є протилежності, 
наприклад: розумний – дурний, добрий – злий, справед-
ливий – несправедливий, уважний – неуважний, працьо-
витий – ледачий.

– Моделювання власної особистості. Здійснюється у 
спосіб відображення окремих властивостей і характерис-
тик своєї особистості, своїх відносин з іншими за допо-
могою знаків і символів. Наприклад, можна, позначивши 
колами себе та інших значущих людей, спробувати про-
писати і осмислити зв’язки між собою та іншими: симпа-
тії, антипатії, домінування, підпорядкування, конфлікти 
тощо.

– Усвідомлення протилежностей у тій чи іншій якості 
або поведінковій характеристиці. Цей спосіб застосовує-
ться на більш пізніх етапах процесу самопізнання, коли 
деяка особистісна характеристика вже виділена і про-
аналізована. Суть тут полягає в тому, що особистість, 
її окремі якості одночасно мають позитивні й негативні 
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сторони. Знаходження позитивної сторони якості, яке 
спочатку сприймається як негативне, зменшує болючість 
його прийняття. 

Постійно вдаючись до технік самопізнання, викладач-
лідер готовий краще розуміти самовираження студентів, 
більш адекватно сприймати різні ситуації, а також перед-
бачати розвиток деяких подій.

Розвиток професійної діяльності викладача-лідера 
також відбувається за умов самоспостереження, само-
аналізу та аналізу вимог сучасної вищої освіти. 

Викладання (Teaching), за сучасним визначення, – 
це спеціально організована цілеспрямована діяльність 
викладача з підготовки та постачання під час навчаль-
ного заняття освітньої (педагогічної) інформації, якою він 
володіє актуально чи потенційно, з метою забезпечення 
навченості споживачів цієї інформації [9].

Мета викладання у вищій освіті – зробити навчання 
студентів корисним та цікавим. Викладання на засадах 
лідерства полягає у залученні студентів у такий спосіб, 
який би спонукав до використання викладачами глибин-
ного підходу до навчання. Це означає знання студентами 
не тільки змісту дисципліни, а й рівня розуміння, якого 
прагне викладач для студента. Задля досягнення таких 
результатів викладач повинен створити таке серед-
овище, у якому студент буде залучений у види діяльності, 
які відповідатимуть його методам викладання задля 
досягнення бажаних результатів навчання.

Сучасний викладач-лідер повинен уміти зацікавити 
студента, використовуючи методи активного залучення 
до навчання, роботи в групі та спрямовувати на досяг-
нення результату. Конкурентоспроможність викладача 
залежить від принципів та методів викладання, зокрема 
на засадах лідерства.

Задля запровадження викладання на засадах лідер-
ства в освітній процес використовуються методи сту-
дентоцентрованого навчання та викладання (метод кре-
ативного мислення, побудова проблеми (stage setting), 
візія майбутнього (visioning and futuring), резюме відповіді 
іншого студента (student summary of another’s answer), 
зображення ідей (Concept Maps), метод коучингу та 
методи роботи у групі (Подумай – Розкажи другу – Поді-
лись з усіма (Think, Pair, Share), метод ділової (рольової) 
гри, метод академічного протиріччя (academic contro-
versy), метод фасилітації метод інтерв’ю у три етапи та 
інші. 

Cтудентоцентроване навчання і викладання віді-
грають важливу роль у стимулюванні мотивації студентів, 
їх самоаналізі та залученні до освітнього процесу [7].

Поняття студентоцентрованого навчання зародилося 
у західній педагогіці і асоціюється з діяльністю та дослі-
дженнями Hayward (1905 р.) та Dewey (1956 р.). 

Важливим поштовхом до зміни парадигми в освіті та 
розвитку студентоцентрованого навчання стали дослі-
дження Carl Rogers. Як основоположник клієнтоцентро-
ваного консультування, він вперше запровадив студенто-
центрований підхід у дидактику вищої освіти. 

R. Edwards (2001 р.) зазначає, що цінність студенто-
центрованого навчання полягає у тому, що воно ставить 
студента у центр освітнього процесу, задовольняє його 
потреби, дає змогу вивчати те, що йому потрібно у спосіб, 
який підходить саме йому. Зайві витрати людського та 
освітнього ресурсу скорочуються, оскільки студенту вже 
не потрібно вивчати те, що він уже знає або вміє робити, 
або що його не цікавить [12].

Відповідно до вимог Болонської конвенції щодо 
організації навчання студентів у вищій школі інновацій-
ний метод – коучинг – відіграє значну роль у самонав-
чанні студентів. При такому підході мета міцніше утри-
мується, істотно підвищується ймовірність досягнення. 
Активне впровадження в систему вищої освіти методу 
коучингу  сприяє підвищенню якості освіти, оскільки у 
коучингу кожен учасник взаємодії є унікальною твор-
чою особистістю, здатною самостійно вирішити багато 
завдань, про являти ініціативу, робити вибір, брати на 
себе відповідальність і приймати рішення [5]. 

У парадигмі викладання на засадах лідерства, на 
нашу думку, також є метод фасилітації. Фасилітація (від 

анг. facilitate – полегшувати) трактується як підвищення 
ефективності діяльності (її швидкості та продуктивності) 
індивіда у присутності інших людей. Уперше це явище 
було виявлено наприкінці XIX ст. французьким науковцем 
Ш. Фере, а науково зафіксовано в дослідженнях амери-
канського психолога Н. Триплетта. У педагогічну теорію 
та практику термін «фасилітація» було введено відомим 
психотерапевтом і педагогом К. Роджерсом. Фасилітацію 
навчання К. Роджерс розумів як тип навчання, під час 
якого педагог-фасилітатор, обираючи партнерську пози-
цію, сприяє розвиткові учня, який сам має долати труд-
нощі, досягати реалізації поставленої мети, навчального 
завдання, в решті-решт, має навчитися жити [8]. Відпо-
відно до гуманістичної концепції формування особис-
тості, людина, на думку педагога, є суб’єктом, творцем 
власного життя. Вона вільна у своєму виборі, прийнятті 
рішень, намаганні виявляти самостійність і відповідаль-
ність у своєму саморозвитку. Людина, яка вільно руха-
ється обраною траєкторією шляхом свого особистісного 
зростання, найповніше функціонує [1].

Методи студентоцентрованого навчання та викла-
дання орієнтовані на індивідуальний розвиток студента, 
а методи роботи в групі – на уміння співпрацювати з 
іншими, налагодження міжособистісних зв’язків та уміння 
долати конфлікти.

За визначенням TALIS [11] професійний розвиток 
викладача – це діяльність, яка розвиває індивідуальні  
здібності, знання, експертизу та інші характеристики 
викладача.

Висновки
Таким чином, особистісний та професійний розвиток 

сучасного викладача-лідера залежить від його самовдос-
коналення, діяльності, спрямованої на розвиток індивіду-
ально-психологічних особливостей викладача. 

До професійного розвитку викладача-лідера відно-
сять оновлення та розширення знань, формування нових 
професійних компетентностей у психолого-педагогічній, 
науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності. 

Також одним із основних елементів професійного 
розвитку викладача-лідера є засвоєння інноваційних тех-
нологій, форм, методів та засобів навчання. 

Для викладання на засадах лідерства використову-
ються методи студентоцентрованого навчання та викла-
дання та методи роботи в групі. 

Одними з найактуальнішими методами, які удоскона-
люють професійний та особистісний розвиток сучасного 
викладача-лідера є метод фасилітації та коучингу.  
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Постановка проблеми та її актуальність
Сучасна Україна знаходиться у складній ситуації 

виживання як політичного суб’єкта, що супроводжується 
збройним конфліктом, соціальною непередбачуваністю, 
економічною стагнацією та культурно-виробничим спа-
дом. Поряд із цим відбувається державне переформату-
вання шляхом децентралізації, зміни принципів реалізації 
соціальної політики, реформування різних соціальних 
систем, зокрема освіти. 

Країна нагально потребує соціально відповідальних 
лідерів на всіх рівнях, спроможних втілити ідеї перетво-
рення у реальність. Відповідно, наразі перед системою 
освіти взагалі і навчальним закладом зокрема постають  
безпрецедентні задачі щодо розвитку лідерського потен-
ціалу підростаючого покоління. 

Сучасні перетворення системи освіти спрямовані на 
патріотично активну особистість, здатну до інноваційної 
діяльності, тому навчальні заклади мають бути і провай-
дерами інноваційних змін, і «майданчиками» підготовки 
лідерів, і осередком духовного розвитку особистості, 
спроможної не лише втілити плани у дійсність, але й усві-
домлювати усю глибину соціальної відповідальності за 
шлях їх реалізації. 

Yelena Balci, Olha Palamarchuk
PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MODERN TEACHER-LEADER

Summary
The article discusses the personal and professional development of modern teacher-leader. It was established that the leader 

is a true professional when its internal and external aspects are successful, and when the two aspects of professionalism, per-
sonality and professional activity are combined. It was determined that one of the elements of personal development of modern 
teacher-leader is self-improvement, which means a conscious process control of their own development. Indicated that teacher 
professional development – an activity that develops individual skills, knowledge, expertise and other characteristics of the teacher. 
To enhance personal and professional development of the teacher-leader was recommended to use student-centered methods 
of teaching and learning and group work in practice. The student-centered methods of teaching and learning were classified as 
method of creative thinking, stage setting, visioning and futuring, coaching, student summary of another’s answer, Concept Maps 
and methods of group work Think, Pair, Share, role play, academic controversy, method of facilitation, method of interview at three 
stages and others. It was investigated that methods student-centered learning and teaching are focused on individual student 
development, and methods of the group - the ability to work with others, establishing interpersonal relationships and ability to 
overcome conflicts.

Keywords: leadership, teacher-leader, self-improvement, personal development, professional development, methods of 
student-centered learning and teaching, group work, coaching, method of facilitation.
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Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Вивчення проблеми лідерства має інтегрований, між-

дисциплінарний характер. 
Пояснення природи лідерства знайшло своє місце 

у працях представників різних психологічних шкіл:  
А. Адлера, А. Маслоу, А. Менегетті, Б. Скіннера, З. Фройда, 
Е. Фромма, К. Юнга та ін. Так, теорія рис (Е. Богардус) 
переконує, що лідером може бути особа з певним пере-
ліком якостей (перелік якостей нечіткий). У рамках цієї тео-
рії зародилась харизматична концепція (М. Вебер) про те, 
що людина народжується із задатками лідера, так званим 
«божим даром» – харизмою, завдяки якому вона корис-
тується довірою людей та спонукає їх до поклоніння собі. 

Ідея харизми М. Вебера продовжена у працях соціо-
логів Е. Вілнера, К. Гіртца, Е. Шилза та ін.; концепції вож-
дізму і героїзму розроблено Т. Карлейлем, С. Хуком та 
ін.; теорії ідеального правління – Н. Маккіавелі, Г. Геге-
лєм; теорії еліт обґрунтовано В. Паретто, Т. Заславською, 
Ю. Хуторянським та ін. Соціокультурні лідерські якості 
працівників описані у працях Т. Блинової, Ф. Броделя,  
В. Веховина, В. Зубкова, Н. Смелзера та ін.

Разом з тим, життя наше багатогранне і рівень циві-
лізаційних знань настільки великий, що призвів до дифе-
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ренціації навіть в окремих його галузях, тому неможливо 
бути універсальним лідером: фізично не може людина 
відповідати всім вимогам сьогодення. Тому є лідери у різ-
них сферах, формах та ситуаціях. Згідно з ситуаційною 
теорією лідерства (В. Ділл, Г. Хіптон, А. Голднер) воно є 
ситуативним продуктом, тобто конкретна ситуація сти-
мулює і забезпечує найактивніший вияв конкретних рис 
лідера. Дана теорія не заперечує значення індивідуальних 
рис, проте вказує на відносність їх значення. Розв’язання 
життєвих, соціальних, професійних завдань висуває на 
перший план тих індивідів, у яких хоча б одна якість, необ-
хідна 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.

Концептуальні підходи до категорії «лідерство» роз-
робляли Т. Бендас, Н. Беннет, Дж. Гібсон,  М. Дафт,  
К. Девіс, Л. Карамушка, А. Сміт, Дж. Чепмен, А. Харт, 
Д. Хопкінс та ін.; технології особистісного брендінгу –  
О. Бухаркова, Е. Горшкова та ін. Взаємозв’язок лідерства 
і керівництва вивчали І. Волков, Б. Гунддль, Ю. Ємелья-
нов, А. Кузьмін, В. Скороходов, О. Шевчук, Б. Шефер та 
ін. Розвиток лідерських якостей відображено у працях  
Г. Лактіонової, В. Радула та ін. Лідерство в освіті дослі-
джували В. Барко, В. Громовий, П. Коломінський, Л. Крав-
ченко, О. Любарська, Н. Мукан та ін. Різновиди лідер-
ства висвітлено у працях М. Гаврилюк, Г. Дональдсона,  
Дж. Хомана та ін. 

Духовні аспекти лідерства досліджено А. Джексоном, 
Л. Зубановою, А. Хакімовим, Дж. Піпер, С. Роттером,  
Б. Толлі, М. Чібером, Д. Чопра та ін.

Шляхи становлення соціальної відповідальності пра-
цівників розроблено Т. Дильновою, В. Кривошеєвим,  
С. Серебряковим та ін.

Аналізу лідерства працівників на різних рівнях соціа-
льної ієрархії трудової організації присвячено праці  
Д. Донелли, Л. Карнозова, А. Кисельова та ін.; соціально 
відповідальному лідерству – Т. Баландіної, П. Грехема,  
Р. Дафта, Р. Данфорда, Б. Джорда, Дж. Оуена та ін.

Очевидною прогалиною в теоретичних розроб-
ках, присвячених проблемі лідерства, було ігнорування 
ефекту взаємодії індивідуальних і соціальних факторів. 
Своєрідною відповіддю на це є комплексна (реляційна) 
(теорія лідерства Е. Кодд), що включає основні ідеї вище-
зазначених теорій, в якій і риси особистості, і ситуація,  
в якій вона опинилася, і думка послідовників є значущими 
у всіх умовах діяльності. 

Реляційне лідерство кореспондується з теорією дис-
трибутивного лідерства, що впроваджена у практику 
західноєвропейських університетів. Такий тип функці-
онування організації передбачає лідерство усіх членів 
організації незалежно від їх посади через делегування 
відповідальності 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, – покра-
щенню якості освіти.

Водночас недостатньо уваги приділено дослідженням 
умов формування соціально відповідального лідерства.

Мета статті – аналіз організаційно-управлінських 
умов формування соціально відповідального лідерства в 
умовах вищого навчального закладу.

Виклад основного матеріалу
Лідерство – це і соціальна позиція, й управлінський 

статус, і керівна посада, що передбачає ініціативне та від-
повідальне керівництво командою або певним процесом 
через розроблення концепцій бачення, планування, при-
йняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, наді-
лення повноваженнями, спрямування діяльності людей 
на досягнення конкретних цілей.

 Лідерство ми розглядаємо у трьох аспектах: 
– по-перше, як механізм впровадження інноваційних 

змін; 
– по-друге, як модель формування особистості;
– по-третє, духовна місія лідерства, оскільки без духо-

вності ми формуємо технологічних виконавців і функціо-
нерів, маніпуляторів та кон’юнктурників. 

Соціально відповідальне лідерство нібито звучить як 
тавтологія, оскільки лідер апріорі має бути відпові даль- 
ним – інакше він не лідер. Між тим, ми спостерігаємо 
людей, які згідно своїй високій посаді приймають рішення, 
що впливають на долі інших людей. Але за наслідками при-
йнятих рішень ми не завжди розуміємо якими етичними 
нормами та духовними цінностями керувалися ці лідери. 

Вважаємо, що складовими соціально відповідального 
лідерства, окрім впливу, є духовність, соціальна відпові-
дальність та професіоналізм.

Духовність – найвищий рівень розвитку і саморегу-
ляції зрілої особистості [3, с. 186], у індивідуальній сві-
домості є совістю. Джерелом духовності є внутрішній 
досвід людини. Укріплення духовності відбувається у про-
цесі просвітництва та ідейно-виховної роботи. У системі 
мотивів особистості духовність має дві фундаментальні 
потреби: ідеальна потреба пізнання і соціальна потреба 
жити заради інших [3, с. 186]. 

Соціальна відповідальність – це співвідношення між 
бажаннями і вимогами, матеріальною користю та соціа-
льним благом і вибір дії не за заданим кимсь шаблоном, 
не на користь лише економічного прибутку, а тому, що це 
за власним переконанням суб’єкта є правильним, спра-
ведливим, екологічним і не йде урозріз із загальнолюд-
ськими цінностями.

Поняття «професіоналізм» визначається як глибинне 
оволодіння фахом, якісне виконання професійний задач, 
висока відповідність фаховим стандартам тощо [1].

За типами лідерство розділяється на статусне (про-
цесуальне) і структурне (соціокультурне) [2]. 

Статусне лідерство свідчить про позицію індивіда 
у соціально-адміністративній ієрархії установи, спро-
можність справляти владний вплив на інших людей, 
здатність організовувати та спрямовувати їх профе-
сійну або навчальну діяльність. Принципова різниця між 
категорія ми «лідер» і «керівник» у тому, що керівник має 
високу позицію в соціально-адміністративній ієрархії, але 
не факт, що він вміє чинити владний вплив через насна-
ження, активізацію, переконання, а не шляхом примусу, й 
що його організація професійної та навчальної діяльності 
є якісною та результативною.

Прояв структурного (соціокультурного) лідерства 
характеризується інтелектуальними здібностями, впев-
неністю у собі, професійною активністю, мобільністю, 
енергійністю та харизматичністю індивіда. Він має соці-
альний і професійний влив на колег у силу професійної 
компетентності, таланту або соціального авторитету. Такі 
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. Таких слід виділяти як серед 
викладацько-професорського складу, так і серед сту-
дентів та наділяти повноваженнями реляційних лідерів 
(медіатор, координатор, супервізор, методист, модератор 
тощо).

Організаційно-управлінськими умовами формування 
соціально відповідального лідерства є: участь в управ-
лінні закладом; надання можливості професійної та соціа-
льно значущої творчості; цільовий програмний розвиток 
трудової взаємодії.

Під участю в управлінні закладом розуміється не 
номінальна, а реальна участь в управлінні закладом 
викладачів та студентів. Не просто вибори та призна-
чення серед викладачів у склад вчених і методичних рад 
університету або факультету і присутність представни-
ків студентського самоврядування на вчених і методич-
них радах та зборах трудового колективу, а здійснення 
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ними формальних і неформальних організаційно-адміні-
стративних функцій. Реальним інструментом реалізації 
адміністративно-організаційних функцій є реляційне (дис-
трибутивне) лідерство. Викладачі не зможуть виявити і 
сформувати лідерські якості та навички у студентів, якщо 
не володіють ними самі. Вони мають бути і моделями пев-
них форм лідерства, і духовними лідерами для свої учнів.

Надання можливості професійної та соціально значу-
щої творчості викладачам і студентам передбачає віль-
ний вибір форм і методів викладання. А студентам, окрім 
вільного вибору предметів та викладачів, дає можливість 
вносити пропозиції щодо удосконалення навчального 
процесу та організаційно-виховних умов закладу, до яких 
реально прислуховуються та змінюють, якщо пропози-
ції раціональні та прийнятні. Цю умову доволі не просто 
забезпечити через негнучкість освітньої системи, що 
обмежує викладача у застосуванні інтерактивних мето-
дів викладання: проведення бінарних занять, тренінгів, 
організаційно-діяльнісних ігор тощо. Діючі нормативні 
документи щодо складання розкладу занять та системи 
оцінювання, навантаження викладачів, оплата їх праці 
унеможливлює широке застосування цих форм і методів. 

Цільовий програмний розвиток трудової взаємодії 
характеризується формуванням таких організаційних 
відносин у колективі, між викладацько-професорським 
складом та керівництвом, між викладачами і студентами, 
за якими б трудова та навчальна діяльність здійснюва-
лася як соціально активна, суспільно санкціонована, 
легітимна та максимально відкрита і прозора, з якісним 
зворотнім зв’язком. 

Не можна стверджувати, що у сучасній вищій школі 
не приділяється увага формуванню лідерських якостей, 
є чіткі технології їх формування. Проте недостатня увага 
приділяється духовності, формування якої неможливо 
нашвидкуруч, в інтенсивній тренінговій роботі, спрямова-
ної на набуття навичок та вмінь. Становлення духовності –  
тривалий, системний процес. Мозаїчність та фрагментар-
ність духовних уявлень не сприяє становленню соціально 
відповідальних лідерів, в яких нагальна потреба. Тому 
дуже важливо, щоб духовна складова освіти реалізовува-
лися не лише у теоретичному навчанні на базі філософії, 
психології та ін., а й реалізовувалася на практиці у вива-
женому, відповідальному розв’язанні гострих проблем та 
протиріч, відсутності подвійних стандартів, професійній 
етиці і виконанні викладачем функцій супервізора, тью-
тора, духовного наставника. 

Керівництво навчального закладу, викладачі мають 
стати агентами змін і стимулювати студентів до актив-
ності у проектній діяльності (залучення, розробка, впро-
вадження проектів), сприяти розвитку соціальної актив-
ності студентів та їх об’єднань у професійній та соціально 
значущій діяльності.

Найчастіше лідерські якості починають проявлятися 
у складному, переламному підлітковому віці і закріплю-
ються в юнацькі роки. У залежності від соціальної ситуації 
розвитку формуються і підкріпляються якості або лідера 
«творця», який відрізняється соціально прийнятними 
рисами, або лідера «руйнівника», який відстоює свою 
автономію у девіантній, делінквентній або адиктивній 
манері. Завдання дорослих – спрямувати формування 
лідерських навичок у соціально прийнятне русло.

Для того, щоб навчальні заклади стали дійсно шко-
лою лідерства, насамперед викладачі мають стати 
університетськими лідерами або бути відкритими до 
змін, які привносять студенти-лідери. Студенти мають 
бути занурені в середовище, де вони можуть спосте-
рігати такий тип взаємин, де можна стати не першим 
з перших через конкуренцію і вибори, а рівним серед 
рівних без боротьби, за рахунок наявності певних якос-
тей, цінностей та бажання бути корисним, де виявля-
ються їхні здібності і формуються лідерські навички 
через колегіальність, рівні можливості, самопізнання 
та делегування повноважень. Чітко прослідковується 
причинно-наслідковий зв’язок: видно до чого призвели 
ті чи інші рішення, ціна ризиків і хто й яким чином взяв 
на себе відповідальність за неефективне рішення. 
Аналіз помилок обумовить обережний, ретельний і 
відповідальний підхід до прийняття рішень, особливо 
колегіальних, що дозволить у подальшому уникнути 
синдрому розділеної відповідальності. Створення 
такого середовища дозволить уникнути фаворитизму 
та кронізму, що є основними причинами конфліктів, 
неефективних рішень, втрати мотивації і зниження пра-
цездатності працівників (або студентів – до навчання 
та участі у соціальних проектах та студентському само-
врядуванні).

Застосування технологій соціального проектування 
та моделювання дозволить залучити молодь у спеціально 
організовану діяльність, спрямовану на набуття лідер-
ського досвіду, де їм надається можливість реалізації 
різних соціально-управлінських позицій, від виконавця до 
організатора. Важливо, щоб ця діяльність була різнобіч-
ною, інакше це призведе до обмеженого розвитку лідер-
ських якостей. 

Висновки
Отже, розвиток і формування у студентської молоді 

лідерських якостей є викликом часу, на який сучасна 
педагогічна наука і практика адекватно реагує. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу 
ВНЗ передбачає створення необхідних організаційно-
управлінських умов, завдяки яким стане можливим фор-
мування навичок соціально відповідального лідерства у 
студентської молоді.  

Між тим, потребує додаткової уваги дослідження 
потенціалу реляційного лідерства, взаємодії лідерів-
викладачів і лідерів-студентів та розробка механізмів 
ефективної взаємодії, стратегій делегування повно-
важень виконання певних організаційно-управлінських 
функцій на рівень кафедр, що сприяло б вихованню  
соціально відповідального лідерства.
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INSTITUTIONAL AND MANAGEMENT CONDITIONS OF FORMATION OF SOCIALLY RESPONSIBLE LEADERSHIP

Summary
The article deals with the main historical views of scientists on the origin and nature of leadership; describes the basic theory, 

models of perception and typology of leadership, the content of the concept of “socially responsible leadership”, analyzes the 
organizational and management conditions of the socially responsible leadership.

Attention is focused on the organizational and administrative conditions that promote the formation of socially responsible 
leadership and relational ideas (distributive) leadership, under which any staff member, regardless of position and status, is a 
leader in that area, which has talent.
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Постановка проблеми та її актуальність
Розв’язання нових завдань, які постають перед 

закладами вищої освіти в умовах її інтенсивного рефор-
мування, актуалізує проблему підвищення ефективності 
управління ними як одну з пріоритетних. Сучасні вчені 
виділяють три еволюційні рівні управління, найвищим 
серед яких є лідерство, якому передують адміністрування 
та менеджмент.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Сутність лідерства та специфіка його реалізації у 

сфері освіти є предметом дослідження як зарубіжних, так 
і вітчизняних вчених. Аналіз наукових праць зарубіжних 
дослідників показав, що проблеми лідерства досліджу-
ють фахівці:

– К. Бланшар – теорії і моделі лідерства [1];
– П. Сенге – сутність організаційного лідерства [2];
У. Байхем, О. Сміт та М. Пізі – філософія «виховання 

лідерів» [3];
– С. Калашнікова – професіоналізація управління на 

засадах лідерства [4];
– І. Іванова – лідерство в культурі педагогічного 

менеджменту [5];
– Ю. Кращенко – система виховання лідерських якос-

тей майбутніх учителів [6];
– І. Гондюл – лідерство як технологія управління пер-

соналом навчального закладу [7].
Мета цієї статті полягає у розкритті сутності дослід-

ницького лідерства та особливостей його реалізації в 
сучасному університеті.

Виклад основного матеріалу
Узагальнення розуміння сутності лідерства як нової 

управлінської парадигми дозволяє екстраполювати 
його на управління науковою діяльністю і сформулювати 
визначення поняття «дослідницьке лідерство». Дослід-
ницьке лідерство – це управління науковою діяльністю 
в університеті, що реалізується шляхом недирективного 
впливу на працівників на основі довіри, партнерства і 
відповідальності задля проведення досконалих дослі-
джень. Дослідницьке лідерство ґрунтується на баченні 
лідером стратегії та прогнозуванні очікуваних результатів 
дослідження, створенні і підтримці команди послідовни-
ків, здатності надавати їм енергію та надихати. Основою 
дослідницького лідерства є взаємодія суб’єктів управлін-
ської діяльності на засадах визначення та узгодження цін-
ностей, акцент на горизонтальному розподілі влади.

 Серед сучасних теорій лідерства для управління 
науковою діяльністю в університеті доцільно викорис-
товувати теорію розподіленого лідерства (shared lead-
ership) Д. Бредфорда і А. Коена [8], оскільки кожний 
дослідницький проект зазвичай розподілений на декілька 
етапів, і кожний етап вимагає певної компетенції. Сут-
ність зазначеної теорії полягає в тому, що в групі, яка реа-
лізує дослідницький проект, не обов’язково мати одного, 
постійного лідера. В умовах, коли особливо необхідною 

є певна компетенція, її носій і стає тимчасовим лідером, 
який координує роботу групи на даному етапі. Після 
завершення конкретного етапу проекту цей тимчасовий 
лідер поступається місцем іншому члену групи, що воло-
діє компетенцією, яка найбільш істотна для наступного 
етапу. Цей процес триває до повної реалізації проекту. 

Цінність застосування теорії розподіленого лідерства в 
управлінні науковою роботою в університеті полягає в тому, 
що з її позиції лідер дослідницької команди повинен вміти 
продемонструвати внесок кожного члена команди, мотиву-
вати та зробити так, щоб він відчував себе дуже важливою 
частиною цієї команди. Саме така позиція лідера реалізує 
принцип людиноцентричності в управлінській діяльності.

Експерти британської Фундації лідерства для вищої 
освіти (Leadership Foundation for Higher Education), розви-
ваючи зазначену теорію, запропонували модель розподі-
леного лідерства, в основу якої покладено залучення та 
розподіл відповідальності за інституційне лідерство чле-
нів всієї академічної спільноти, а не тільки управлінського 
персоналу. Автори моделі виділяють чотири виміри роз-
поділеного лідерства:

– контекст – ґрунтується не на посадах, а на довірі та 
експертному потенціалі; 

– культура – передбачає не контроль, а повагу до 
досвіду та експертизи; 

– зміна – реалізується багатьма учасниками за век-
торами – зверху-вниз, знизу-вверх і по горизонталях, та є 
багаторівневим; 

– взаємовідносини – базуються на співпраці між осо-
бистостями, які разом формують колективну ідентичність 
/ самобутність. 

Також розробники моделі виділяють взаємопов’язані 
критерії розподіленого лідерства: 

– люди – залучення широкого спектру експертів із їх 
різнорідним досвідом / експертизою;

– процеси – підтримка експертів у розповсюдженні та 
реалізації їх досвіду / експертизи серед структурних під-
розділів для реалізації організаційних функцій; 

– професіональний розвиток – сприяння розвитку 
індивідуальних і колективних компетентностей, рис і 
зміни поведінки;

– ресурси – сприяння посиленню партнерства, розви-
тку мереж і співпраці. 

Отже, використання моделі розподіленого лідерства 
в управлінні науковою роботою в університеті ґрунтується 
на готовності співробітників до того, щоб проявляти іні-
ціативу і брати на себе додаткову відповідальність, яка 
незмінно супроводжує роль лідера. Розподілене лідер-
ство уможливлює здійснення наукової діяльності на 
основі взаємодії, співпраці та співтворчості. 

Управління на засадах лідерства передбачає враху-
вання певних закономірностей, дотримання яких забез-
печує його ефективну реалізацію. 

Виокремлення закономірностей дає змогу краще 
усвідомити особливості зазначеного виду управління, а 
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сукупність закономірностей управлінської діяльності в 
університеті на засадах лідерства має вирішити цілий ряд 
методологічних завдань:

– відобразити найважливіші властивості нової пара-
дигми управління;

– виявити взаємозумовлені фактори, що впливають 
на його функціонування і розвиток;

– встановити зв’язок теорії з практикою управлін-
ської діяльності через визначення вимог і правил адек-
ватної реалізації управління на засадах лідерства.

Для виокремлення закономірностей дослідницького 
лідерства скористуємося визначенням поняття «зако-
номірності управління», запропонованим вітчизняним 
дослідником В. Масловим: закономірності управління – 
це стійкі причинно-наслідкові зв’язки між різними елемен-
тами системи, що забезпечують її нормальне стабільне 
функціонування [9].

Представимо власне бачення закономірностей 
дослідницького лідерства в університеті. 

Закономірність залежності ефективності дослідниць-
кого лідерства від наявності узгоджених спільних ціннос-
тей. Організаційні цінності слугують основою для вибору 
альтернатив руху та «фільтру» поведінки як організації 
в цілому, так і окремих її представників. До цінностей 
дослідницького лідерства належать як цінності в управлін-
ській діяльності (довіра, партнерство і відповідальність), 
так і цінності, на яких ґрунтується проведення досліджень 
(свобода самовираження і самореалізації, доброчесність, 
моральна відповідальність за використання результатів 
дослідження). Розуміння необхідності здійснення управ-
лінської діяльності на засадах спільних цінностей змі-
нює позицію керівника університету, що своєю чергою 
зумовлює зміну підходів, принципів та змісту управління. 
Узгоджуючи цілі управління з особистісними цілями інших 
працівників, керівник-лідер знімає відчуття тиску «чужих» 
управлінських рішень, усвідомлення несвободи через 
доведення їх у вигляді нормативних вимог. В організації 
ціннісно-особистісної взаємодії в університеті дуже важ-
ливим фактором управління на засадах лідерства висту-
пає система ціннісних орієнтацій самих керівників-лідерів, 
яка формується та розвивається протягом всього їх про-
фесійного та життєвого шляху. 

Закономірність залежності ефективності дослідниць-
кого лідерства від прозорості управлінського процесу та 
його результатів. Ефективність дослідницького лідерства 
передбачає прозорість на всіх етапах управління. Це 
забезпечується шляхом відкритого обговорення управ-
лінських дій та отриманих проміжних і кінцевих резуль-
татів на всіх рівнях управління: ректорату, вчених радах 
як колективних органах управління університету та 
інститутів, засіданнях кафедр. Дія даної закономірності 
реалізується шляхом активної участі в ньому суб’єктів 
управління всіх рівнів, залучення до процесу управління 
самих студентів. Прозорість управлінської діяльності та 
її результатів робить даний процес гнучким та значущим 
для всіх його учасників.

Закономірність залежності ефективності дослідниць-
кого лідерства від оптимальності співвідношення ціле-
спрямованих управлінських впливів та самоорганізації 
й саморегулювання. Оптимальність співвідношення у 
дослідницькому лідерстві цілеспрямованих управлінських 
впливів та самоорганізації й саморегулювання ґрунтує-
ться на усвідомленні з боку суб’єктів управління цінності 
свободи самовираження та самореалізації особистості, 
врахування феномену самоорганізації як об’єктивної 
закономірності. Оскільки проведення досліджень є твор-
чою діяльністю, спрямованою на одержання і викорис-
тання нових знань, зазначена закономірність акцентує 
увагу на тому, що результат упpaвлiння зaлeжить вiд 
великої кiлькoстi тaких чинникiв, якi вихoдять зa мeжi 
йoгo peгулюючoгo впливу. В таких умовах самооргані-
зація, самооцінювання й саморегулювання набирають 
особ ливої ваги у досягненні визначеної мети.

Реалізація дослідницького лідерства передбачає 
виконання функцій управлінської діяльності, серед яких 
нами виділено дві групи: функції управлінського циклу та 
соціально-психологічні функції.

Функції управлінського циклу розкривають зміст 
діяльності на основних етапах управління – планування, 
організація, контроль, коригування. Це планово-прогнос-
тична, організаційно-координуюча, контрольно-коригу-
юча функції. До соціально-психологічних функцій, зумов-
лених необхідністю врахування соціально-психологічних 
аспектів управління та спрямованих на мотивацію, роз-
виток педагогічної творчості, надання дійової допомоги 
працівникам колективу, нами віднесено мотиваційно-сти-
мулювальну та фасилітативну. Зупинимося на їх розгляді 
детальніше. 

Планово-прогностична функція. Двокомпонентний 
зміст прогностично-моделюючої функції зумовлений 
уявленням про нерозривний зв’язок планування та про-
гнозування: розроблення плану (моделі) передбачає 
прогнозування результатів від його реалізації, водночас 
прогноз наслідків діяльності ґрунтується на плані (моделі) 
управлінських дій. 

Реалізація зазначеної функції означає розроблення 
моделі управлінської діяльності на основі отриманої та 
систематизованої інформації, яка передбачає виокрем-
лення елементів системи з урахуванням їх повноти і 
достатності, а також встановлення структуроутворюючих 
взаємозв’язків між ними. Модель управління має відо-
бражати процес досягнення передбачуваних, бажаних 
характеристик об’єкта, виявлених на основі теоретичного 
аналізу.

Найчастіше функція моделювання при управлінні 
науковою роботою в університеті проявляється у формі 
планування діяльності закладу та його структурних під-
розділів, а також діяльності адміністративного та науково-
педагогічного персоналу. Процес планування ґрунтується 
на визначенні результатів відповідної діяльності ЗВО, 
його структурних підрозділів або конкретної особистості. 
Етап планування в управлінській діяльності означає роз-
роблення набору конкретних дій, які дають змогу досягти 
або максимально наблизитися до поставлених цілей в 
існуючих або прогнозованих умовах, таким чином, план 
відображає зміст, місце, терміни і виконавців конкретних 
завдань, їхній взаємозв’язок та послідовність вирішення. 

Здійснення планування як різновиду прогностичного 
моделювання передбачає: соціальну зумовленість планів 
роботи; науковість, демократизацію, системність плану-
вання; опору на позитивні наслідки; врахування помилок; 
підтримання наступності і перспективності. 

Врахування ідей синергетики [10] доповнює зміст 
планово-прогностичної функції розумінням наявності 
тенденцій самоорганізації системи, можливостей вста-
новлення в ній синергетичних взаємин. Синергетичні сто-
сунки створюються шляхом певних зусиль та еволюції, 
що включає чотири фази: взаємодію, оцінне розуміння, 
інтегрування, гармонізацію виконання. При синергетич-
них взаєминах підсумковий результат спільної діяльності 
окремих працівників більший, ніж сума того, що кожний з 
них міг би зробити самостійно. 

Організаційно-регулююча функція. Розкриття змісту 
цієї функції базується на розумінні сутності процесів орга-
нізації та регулюванні, їх взаємозв’язку та взаємозумовле-
ності. Організація – це діяльність суб’єкта (об’єкта) управ-
ління щодо управління і регулювання певної структури 
(лінійної, функціональної або матричної) організаційних 
взаємодій шляхом способів, засобів і впливів, необхідних 
для ефективного досягнення цілей. Одним із важливих 
аспектів реалізації цієї функції є її спрямованість на вирі-
шення протиріч між потребами процесу досягнення цілі і 
умовами, в яких цей процес відбувається [11]. 

Зазначена функція управління полягає в організаційному 
виконанні рішення, створенні мережі організаційних стосун-
ків, які забезпечують цілісність, динамізм керуючої системи, 
органічну, найефективнішу взаємодію її компонентів. 

Узагальнення розуміння сутності організації як функ-
ції управління дає змогу зробити висновок, що органі-
зація передбачає дії суб’єктів управління зі створення 
умов для реалізації планів діяльності. Ці дії в управлінні 
науковою діяльністю в університеті означають доведення 
його мети та інструментів досягнення до всіх працівників, 
визначення необхідних матеріальних та інтелектуальних 
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ресурсів, формування готовності адміністративного та 
науково-педагогічного персоналу до реалізації визначе-
них завдань, координацію діяльності всіх працівників за 
горизонталлю та вертикаллю.

Практична реалізація цієї функції передбачає впо-
рядкування і чіткішу регламентацію сфери діяльності 
суб’єктів всіх рівнів управління науковою діяльністю, 
функціональну орієнтацію кожного підрозділу на досяг-
нення цієї мети. Під час виникнення непередбачуваних 
перешкод, які можуть не лише завадити досягненню 
визначеної мети, а й зруйнувати всю систему, завдання 
організаційної функції – спрямувати управлінську діяль-
ність на усунення дестабілізуючих факторів.

Під час роботи внаслідок різних причин обов’язково 
виникають диспропорції, на усунення яких спрямоване 
регулювання. Регулювання – процес оптимізації управ-
ління на етапі здійснення планів. Воно (регулювання) 
сприяє зближенню одержаного проміжного результату 
управління із запланованим через втручання в управлін-
ські дії з метою оптимізації шляхів досягнення поставле-
ної мети. Регулювання тісно пов’язане з продуктивністю 
управлінської діяльності. Саме в цьому виді управлінської 
діяльності реалізується принцип «головної ланки». Важе-
лями регулювання є моральні та матеріальні стимули.

Організаційно-регулююча функція дослідницького 
лідерства полягає у забезпеченні реалізації планів діяль-
ності, дій суб’єктів управління щодо впорядкованості та 
узгодженості взаємодії підсистем системи управління, 
знаходження механізмів оптимізації управлінських дій, 
адекватного реагування на мінливі соціально-економічні 
умови з метою збереження системи.

Контрольно-аналітична функція дослідницького 
лідерства полягає у кількісній і якісній оцінці та аналізі 
результатів наукової діяльності університету, його струк-
турних підрозділів та конкретних працівників. Контроль –  
це процес спостереження та перевірки відповідності 
результатів функціонування системи, яка керується при-
йнятим рішенням.

Вимоги до організації контролю: об’єктивність, конкрет-
ність, цілеспрямованість, системність, систематичність. 

Зміст контролю зумовлюється впливом на результати 
діяльності людини двох груп стимулів: зовнішніх та вну-
трішніх. Здійснення традиційного контролю веде до домі-
нування зовнішніх стимулів професійної діяльності, що, 
з одного боку, сприяє розвитку відповідальності та дис-
циплінованості працівників, а з іншого боку, гальмує роз-
виток творчості всіх учасників наукової діяльності. Зва-
жаючи на визначення сутності дослідницького лідерства, 
яке фокусує увагу на горизонтальних зв’язках, володінні 
працівником внутрішнього потенціалу самоорганізації та 
саморозвитку, контроль має організовуватися так, щоб 
задіювати насамперед внутрішні стимули діяльності, 
заохочувати та допомагати всім працівникам у здійсненні 
ними професійної діяльності, а не обмежувати їхню сво-
боду й ініціативу.

Контроль виконує роль зворотного зв’язку, а двоком-
понентний зміст контрольно-аналітичної функції зумовле-
ний зв’язком контролю та аналізу отриманих результатів.

Основні завдання контрольно-аналітичної функції 
управління:

– вимірювання досягнутих результатів дослідження; 
– порівняння їх з очікуваними та аналіз відхилень і 

умов, що впливають на результат; 
– коригування управлінських впливів відповідно до 

отриманих результатів. 
Реалізація контрольно-аналітичної передбачає аналіз 

виконання рішень адміністрації закладу та колегіальних 
органів управління – вчених рад, ректорату, загальних 
зборів. Важливу роль під час виконання цієї функції віді-
грає самоаналіз як діяльності закладу, так і окремих 
структурних підрозділів або працівників. Надзвичайно 
важливим у проведенні контролю є встановлення його 
доцільних меж з огляду на творчий характер наукової 
діяльності.

Мотиваційно-цільова функція. Виокремлення мотива-
ційно-цільової функції в управлінському циклі ґрунтується 
на усвідомленні взаємозв’язку мотивації і цілі діяльності 

колективу / особистості, необхідності поєднання як внут-
рішніх, так і зовнішніх стимулів професійної діяльності.

Відповідно до синергетичного підходу системі не 
можна нав’язувати ціль, яка не відповідає внутрішнім тен-
денціям її саморозвитку. Це стосується і мотивації учас-
ників наукової діяльності: декомпозиція загальної мети 
системи управління до рівня конкретних виконавців має 
бути здійснена з врахуванням їх інтересів і потреб. Прин-
циповим моментом у цьому процесі є узгодженість цілей 
колективу та окремої особистості.

Реалізація мотиваційно-цільової функції у дослід-
ницькому лідерстві передбачає не суб’єкт-об’єктні від-
носини, коли об’єкт вимушений підкоритися необхідності 
досягнення прийнятої іншими мети, а суб’єкт-суб’єктні, 
які характеризуються прийняттям керованою системою 
загальної цілі як власної і ґрунтуються на взаємоповазі, 
довірі та партнерстві [12].

Фасилітативна функція. Доцільність виокремлення 
функції фасилітативного супроводу у дослідницькому 
лідерстві зумовлюється тим, що в умовах інформацій-
ного суспільства ключовим фактором успішної профе-
сійної діяльності стає здатність особистості до цілеспря-
мованого саморозвитку протягом життя. Завданням 
керівника-фасилітатора є створення умов для розкриття 
творчого потенціалу працівників, супроводження процесу 
побудови траєкторії їх професійно-особистісного розви-
тку для досягнення найвищих результатів у професійній 
діяльності. Опора на талант, креативність та ініціативність 
має розглядатися як найважливіший ресурс успішної 
діяльності організації, зокрема і управлінської. 

Основні поняття фасилітації (англ. facilitate – сприяти) –  
відкритість, прийняття, довіра, підтримка – чітко узгоджу-
ються із сутністю дослідницького лідерства. Фасилітація 
уможливлює перехід від регламентованих, алгоритмизо-
ваних, рецептурних форм і методів взаємодії до розви-
ваючих, інтерактивних, стимулюючих до самопізнання, 
саморозвитку та саморефлексії.

Реалізація цієї функції передбачає формування заці-
кавленості її учасників у професійно-особистісному роз-
витку, стимулювання розвитку працівників та їх свободи. 
Професійна свобода при цьому не означає вседозволе-
ність і свободу від професійних обов’язків, а має спону-
кати розвиток творчості як основи наукової діяльності. 
Усвідомлюючи, що надмірна свобода може призвести до 
руйнації системи, позиція керівника-фасилітатора поля-
гає в тому, щоб знаходити механізми, які дають змогу,  
з одного боку, підтримувати ініціативи, інновації, а з 
іншого, – не допустити розбалансованості системи.

Важливою властивістю фасилітативного супроводу 
як функції управління є її спрямування на усвідомлення та 
прийняття особистістю необхідності роботи в умовах між-
особистісного спілкування, на вироблення навичок емпа-
тійного розуміння, які зумовлюють професіонально-осо-
бистісний розвиток. Суб’єкти дослідницького лідерства 
мають бути здатними до сприйняття почуттів, особистіс-
них смислів, які переживають інші, і на цьому сприйнятті 
будувати комунікацію з ним. 

Висновки
Розгляд дослідницького лідерства як недиректив-

ного впливу на працівників на основі довіри, партнер-
ства і відповідальності задля проведення досконалих 
досліджень дозволив виділити закономірності і функції 
його реалізації. 

Це уможливлює відображення найважливіших влас-
тивостей управління науковою роботою в університеті на 
засадах лідерства та встановлення зв’язку теорії з прак-
тикою управлінської діяльності. 
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Постановка проблеми та її актуальність
В українських навчальних закладах сьогодні навчає-

ться покоління, яке живе в світі, де звичайним явищем 
є використання цифрових гаджетів, Wi-Fi, соціальних 
інтернет-мереж, яке не уявляє собі життя без самови-
раження у формі спільної он-лайнової творчості, обміну 
подіями, інтересами та знаннями. Переступивши поріг 
навчального закладу, який, з одного боку, часто вводить 
заборону на використання деяких гаджетів, а з іншого –  
рідко використовує технічний потенціал мережевих форм 
отримання знань, молода людина часто має відчуття, 
що знаходиться в абсолютно чужому і ворожому світі, 
позбавленому такого близького йому цифрового про-
стору діяльності. У цій ситуації розбіжності у поглядах 
сприяють поділу на “аналогових” педагогів і керівників та 
“цифрових” учнів і стає бар’єром у взаємодії. 

Швидкість змін в менталітеті нового покоління, викли-
каних технологічною революцією, вимагає системних 
рішень і організаційних заходів від вищих навчальних 
закладів системи післядипломної освіти, щоб гаранту-

вати підтримку єдності навчального процесу та відпові-
дальності керівників навчального закладу. 

Крім того, паралельно мають місце проблеми, 
пов’язані з методологією навчання дорослих – керівників 
навчальних закладів у системі післядипломної освіти, що 
впливає на організаційну культуру освітнього процесу. 
Ефективно розвивати технологічну компетентність керів-
ників з удосконаленням лідерських навичок можливо, 
лише створивши відповідне соціокомунікативне і техно-
логічне навчальне середовище. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Компетентісному підходу в системі післядипломної 

педагогічної освіти присвячено багато праць вітчиз-
няних та зарубіжних науковців (Н. Василенко, Н. Бібік, 
І. Гудзик, В. Давидова, Г. Єльнікова, І. Єрмакова, О. Лок-
шина, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен, О. Савченко, 
С. Сисоєва, Р. Уайта, І. Фруміна, А. Хуторський та ін.). 

Г. Єльникова, В. Куценко, В. Маслов розкривають 
теоретичні, методичні і технологічні засади підготовки 
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PATTERNS AND FUNCTIONS OF RESEARCH LEADERSHIP

Summary
The urgency of using a new paradigm of management – leadership in a modern university is justified in the article. A research 

leadership considers as management of research activities at the university, which is implemented by non-legislative impact on 
employees based on trust, partnership and responsibility for conducting a perfect research is proposed in the article. Understand-
ing of research leadership based on leader’s vision of strategy and predicting of research outcomes, creation and maintenance 
of the team followers, the ability to provide them with energy and inspire. The basis of the research leadership is an interaction 
of subjects of management activities based on the definition and reconciliation of values, emphasis on horizontal distribution of 
power. The patterns of research leadership are allocated and described. Implementation of research leadership provides two 
groups of functions: functions of the management cycle and social and psychological functions. Management functions reveal the 
content of the main stages of management – planning, organization, control, correct. The planned and prognostic, organization 
and coordination, control and corrective functions are considered in the article. Social and psychological functions due to the need 
to take into account social and psychological management and aimed at motivation, development of the educational creativity, 
providing assistance to the staff. They attributed motivational and stimulating functions.
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В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Швидкість змін у менталітеті нового покоління, викликаних технологічною революцією, вимагає системних рішень і 

організаційних заходів від вищих навчальних закладів системи післядипломної освіти, щоб гарантувати підтримку єдності 
навчального процесу та відповідальності керівників навчального закладу. У статті здійснено короткий огляд сучасної 
концепції навчання дорослих, заснованої на використанні засобів інформаційно-цифрових технологій, що дало підстави 
пропонувати варіанти методологічних рішень у системі післядипломної освіти для керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів. Розглянуто розвиток технологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі 
післядипломної освіти як процес організації навчальної діяльності дорослих, яка в практичному плані сприятиме якісним 
змінам у освітньому рівні керівників загальноосвітніх навчальних закладів у контексті вимог суспільства сучасного та 
майбутнього; реалізації задач, що стоять перед лідерами нової реальності шкільної освіти.
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керівників загальноосвітніх навчальних закладів та уста-
нов загальної середньої освіти до оцінювання результатів 
діяльності шкіл [1]. 

О. Попова визначає компетентнісний підхід як мето-
дологічний засіб концептуалізації проблеми підготовки 
керівників освітніх закладів у сучасних умовах, розглядає 
професійну компетентність керівника як важливий чин-
ник удосконалення управлінської діяльності, розкриває її 
складові, окреслює професійну компетентність керівника 
як провідну якісну характеристику [6]. 

Методологічні аспекти зростання потенціалу керів-
ників загальноосвітніх закладів розглядає О. Ворон [2]. 
У статті О. Ворон зазначає цінність та особливості інно-
ваційної управлінської діяльності, зокрема, використання 
інформаційно-комунікаційних технологій як наукового 
ресурсу; зосереджує увагу на основних функціях методо-
логії в контексті розвитку професійного потенціалу управ-
лінців: визначення способів та ресурсів здобуття науко-
вого знання; спрямування на досягнення певної мети; 
створення логіко-аналітичного інструментарію наукового 
пізнання; допомога у збагаченні новими теоріями та вве-
денні їх у науковий обіг. 

Науковий аспект проблеми розвитку управлінської 
компетентності розкриває у своїх працях вітчизняний 
вчений В. І. Маслов, і визначає, що управлінська компе-
тентність керівника школи включає добра обізнаність, 
володіння знаннями (теоретичними, технологічними), а 
також моральну і психологічну готовність особистості 
виконувати функції, що входять до її обов’язків, прав від-
повідно до повноважень [5]. 

Н. Василенко визначає соціокомунікативну компе-
тентність як одну із ключових в інноваційній діяльності 
керівників профільних ЗНЗ та пропонує шляхи її розвитку 
в системі післядипломної освіти [7]. 

С. Зінченко розглянув особливості навчання дорос-
лих у системі неперервної освіти, розкрив форми спіль-
ної навчальної діяльності та роль самоосвіти в навчанні 
дорослих [3].

Навчанню дорослих та розвитку лідерських ком-
петентностей у сфері освіти присвячено багато праць 
вітчизняного науковця С. Калашнікової. С. Калашнікова 
дає визначення лідера в освіті: «це особа чи інституція, 
яка здійснює діяльність у сфері освіти, спрямовану на її 
розвиток, а досягнення і результати цієї діяльності є доро-
говказом для інших» [4]. 

Аналіз наукової літератури щодо компетентнісного 
підходу в освіті дорослих, зокрема післядипломній, 
переконує: недостатньо дослідженими є концептуальні 
аспекти технологічної компетентності керівника загаль-
ноосвітнього навчального закладу, шляхи її розвитку 
в системі післядипломної освіти, розвиток у системі 
післядипломної освіти якостей особистості керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів з орієнтацією на 
підвищення своїх технологічних можливостей у контексті 
створення сучасного конкурентоспроможного загально-
освітнього навчального закладу.

Мета статті – здійснити короткий огляд сучасної кон-
цепції навчання дорослих – керівників навчальних закла-
дів, у контексті розвитку технологічної компетентності, 
заснованої на використанні засобів ІКТ, запропонувати 
варіанти методологічних рішень у системі післядипломної 
освіти для керівників навчальних закладів. Дано визна-
чення розвитку технологічної компетентності керівників 
навчальних закладів у системі післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу
Серед завдань, що стоять перед теорією і практикою 

управління загальноосвітнім навчальним закладом є 
багато, тісно пов’язаних із загальносуспільними пробле-
мами. Серед них розглядаються роль і компетентності 
керівників освіти, які повинні постійно динамічно зростати 
і змінюватися, щоб вирішувати проблеми, з якими стика-
ється загальноосвітній навчальний заклад. Досліджу-
ючи специфіку професійних якостей керівників-лідерів в 
освіті, можемо констатувати, що однією з ключових ком-
петентностей успішного лідерства та управління у сфері 
освіти є технологічна компетентність. Така перспектива 
розвитку лідерської ролі і технологічних вмінь і навичок 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів на рівні 
неусвідомленого використання може забезпечити більш 
адекватну підготовку навчального закладу до змін у сус-
пільстві та підвищити його конкурентну спроможність, 
сприяючи постійному розвитку та відкритості до змін. 

Навчально-виховний процес завжди заснований на 
взаємодії, і сьогодні важко взаємодіяти з поколінням 
«цифрових аборигенів», не користуючись спільною з ними 
мовою інформаційно-цифрових технологій. Компенсує-
ться це іноді через різноманітну неформальну та інфор-
мальну освітню діяльність. Ця «позанавчальна робота» 
часто таїть у собі «підводні камені» некерованої діяльності 
для тих, хто займається самостійною спробою верифікації 
і синтезу інформації у глибоких і неструктурованих надрах 
Інтернету. А проблема наростає в міру того, як зростають 
інформаційні ресурси, Інтернет і нові засоби для їх подання 
і використання. Протягом деякого часу серед навчальних 
закладів тривали своєрідні змагання, пов’язані з технічним 
обладнанням та цифровими освітніми програмами. Та по 
факту технічне оснащення навчального закладу суттєво 
не покращило якість навчально-виховного процесу. Для 
формування навичок систематизації потоків інформації, 
а також навичок критичного аналізу цифрових джерел і 
успішного їх використання не досить тільки знань і умінь, 
пов’язаних з самим устаткуванням або програмами. Фор-
мування та розвиток компетентностей щодо перетво-
рення інформації у знання та вміння складає сьогодні ту 
сферу освіти, в якій навчальний заклад має бути добре 
підготовленим. Це не просте завдання, оскільки вимагає 
насамперед від керівників готовності опинитися в новій 
навчальній ситуації, в якій немає єдиного джерела інфор-
мації, так само, як і навчальний заклад вже не є сьогодні 
єдиним місцем отримання знань. Підтримання автори-
тету навчального закладу вимагає сьогодні від керівників 
буди лідерами в оволодінні та використанні технологічних 
вмінь і навичок, які дозволять ефективно використовувати 
засоби інформаційно-цифрових технологій в управлінні 
навчальним закладом та організації навчально-виховного 
процесу на конкурентному рівні.

Виклики нові, а питання ті ж. Як у системі післядип-
ломної освіти, використовуючи потенціал засобів інфор-
маційно-цифрових технологій, розвинути технологічну 
компетентність у керівників навчальних закладів? Як 
мотивувати не тільки найактивніших керівників з метою 
забезпечення максимальної синергії в процесі форму-
вання знань? Як ефективно донести необхідність якісних 
змін до свідомості керівників, мотивувати їх до конкрет-
них дій, що дають вимірний ефект у роботі навчального 
закладу? 

Автор статті понад десяток років очолював відділ 
інформаційних технологій Вінницького обласного інсти-
туту післядипломної освіти (з 2015 року – Комунальний 
вищий навчальний заклад «Вінницька академія непе-
рервної освіти»), а з 2016 року керує ДВНЗ «Могилів-
Подільський монтажно-економічний коледж». Посадові 
компетенції та досвід роботи сприяли науковому дослі-
дженню та практичному і методичному вдосконаленню 
процесу розвитку технологічної компетентності у керівни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів.

Спроектована нами модель розвитку технологічної 
компетентності керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів у системі післядипломної освіти – це спроба 
візуалізувати процес організації навчальної діяльності 
дорослих, яка в практичному плані сприятиме якісним 
змінам у освітньому рівні керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів у контексті вимог суспільства сучас-
ного та майбутнього; реалізації задач, що стоять перед 
лідерами нової реальності шкільної освіти. Дана модель 
включає п’ять модулів: цільовий, стратегічний, змістовно-
процесуальний, рефлексивно-установочний, підсумко-
вий. Лейтмотивом, яким керується післядипломна освіта, 
є підвищення рівня знань, умінь, навичок серед керів-
ників загальноосвітніх навчальних закладів щодо впро-
вадження якісних змін у процес управління навчально-
виховною, організаційною та іншою адміністративною 
роботою навчального закладу. 
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У запропонованій нами моделі в цільовому модулі 
акцентується увага на ще одному важливому завданні 
для теорії і практики технологічного управління навчаль-
ним закладом та шляхів розвитку лідерства в керуванні 
загальноосвітнім навчальним закладом – це можливість 
примирення іноді суперечливих інтересів між владою, 
громадою та особистістю. З одного боку школа – це 
навчальний заклад, який має задовольняти інтереси і 
потреби громади у наданні якісних різносторонніх освіт-
ніх послуг, з іншого – державна інституція, яка повинна 
виконувати державну освітню програму. Об’єднані вони 
колективним інтересом або соціальним вираженням, що 
міститься в очікуванні того, що загальноосвітній навчаль-
ний заклад готуватиме молоде покоління «бути корис-
ними» з точки зору інтересів громади, нації, суспільства, 
економіки тощо. Таке розуміння ролі освіти переважає в 
українському суспільстві і у більшості інших систем освіти 
у світі. Другий вектор – у зверненні до ключових термі-
нальних цінностей (цінностей-цілей) особистості, зосе-
редженні уваги на окремих складових індивідуального 
розвитку: своїх талантів, інтересів, здібностей і здатнос-
тей, бажань, які ми вважаємо важливими в собі і для себе. 
Поєднання цих двох векторів, як виявляється, непросте 
завдання, але в той самий час, необхідне з точки зору 
інтересів як громади і суспільства, так і окремої молодої 
людини. Відтак, пошуки «третього вектору», який урівно-
важить попередні два, слід розглядати в якості пріоритет-
ного завдання для сучасної післядипломної освіти.

Короткий огляд сучасної концепції навчання, засно-
ваної на використанні засобів інформаційно-цифрових 
технологій, дає підстави пропонувати варіанти методоло-
гічних рішень у системі післядипломної освіти для керів-
ників загальноосвітніх навчальних закладів. Дистанційне 
навчання в системі неперервної освіти вже не просто 
альтернатива класичному підвищенню кваліфікації, а 
реальна потреба керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, що дозволяє використовувати можливості, які 
надаються глобальною мережею та технічним оснащен-
ням. Впровадження електронного навчання вимагає, щоб 
керівники набували нових навичок, які дозволять їм вільно 
здійснювати управлінську діяльність і лідерські функції 
не лише в реальному, але і у віртуальному освітньому 
середовищі. Сучасний керівник, працюючи в навчальному 
закладі, повинен бути не лише в змозі, але і у внутрішній 
самомотивації використати нове цифрове середовище, 
організувати спільне створення управлінських та освітніх 
онлайн-проектів і спільний онлайн-обмін інформацією з 
педагогами, учнями, батьківською спільнотою, громадою. 
Слід підкреслити, що важливим елементом ефективного 
дистанційного навчання є спілкування між викладачем-
тьютором і споживачем освітніх послуг у реальному та 
онлайн-середо вищі. Ключову роль у створенні ефектив-
ного соціокомунікативного та технологічного середовища 
грає добре освічений викладач-тьютор, який володіє 
інструментами інформаційно-цифрових технологій та 
сучасних педагогічних і андрагогічних концепцій.

Основною метою сучасної післядипломної освіти (в 
системі неперервної) є задоволення індивідуальних потреб, 
інтересів і здібностей дорослих споживачів освітніх послуг. 
З розвитком Інтернету та мультимедійних цифрових тех-
нологій почався дуже динамічний розвиток дистанційного 
навчання. Це нова модель освіти з величезним потенці-
алом, яка може сприяти оптимізації розвитку у керівни-
ків навчальних закладів технологічної компетентності. 
Навчально-методичні матеріали викладачів-тьюторів для 
керівників, як цільової аудиторії, включають в себе циф-
рові матеріали для самостійного читання, подкасти (попе-
редньо записані сесії для прослуховування в електрон ному 
вигляді), відео, мультимедіа або онлайн-тести. Тьютор 
також може утворювати разом зі слухачами - керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів спільні освітні про-
стори, використовуючи сайти соціальних мереж, блоги, 
вікі (веб-сайти (або інші гіпертекстові збірки документів), 
що дозволяють користувачам змінювати самостійно вміст 
сторінок через браузер). Завдяки використанню виклада-
чем-тьютором засобів інформаційно-цифрових технологій 
у післядипломній освіті, слухачі - керівники навчальних 

закладів отримують можливість адаптації навчання до 
індивідуальних потреб, можуть створювати новий контент 
і ділитися ним з колегами – керівниками інших навчальних 
закладів / педагогами свого навчального закладу, а також 
мати доступ до більш широкого спектру освітніх ресурсів, 
ніж ті, які передбачені навчальною програмою. Сучасні 
технології дають можливість вчитися у будь-якому місці, у 
будь-який час, на будь-якому пристрої та за підтримки всіх 
користувачів. 

Слід також підкреслити, що новітні інформаційно-циф-
рові технології дозволяють викладачам-тьюторам розро-
бляти нові дидактичні рішення, враховуючи індивідуальні 
потреби цільової аудиторії – керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів, шляхом надання більш точної і 
своє часної інформації про прогрес у галузі управлінської 
діяльності. Щоб скористатися всіма перевагами револю-
ційних рішень у сфері інформаційно-цифрових технологій 
в освіті, викладачі-тьютори повинні постійно вдосконалю-
вати і модернізувати свою грамотність і професійність у 
використанні цих технологій у навчанні та розвитку техно-
логічної компетентності в керівників навчальних закладів.

Ключовим елементом будь-якої дидактичної моделі є 
роль викладача. У дистанційній формі навчання у викла-
дача особлива роль тьютора, який створює спільно з 
керівниками, що навчаються, інтерактивне реальне та 
онлайнове навчальне середовище. Вміле використання 
різноманітних форм, методів навчання у змістовно-про-
цесуальному модулі запропонованої нами моделі дозво-
ляє викладачеві-тьютору: 

– налаштувати процес навчання і отже визначити 
очікувані результати, які досягаються завдяки послідов-
ній реалізації навчального плану; 

– вибрати відповідні методики викладання, стратегії 
і методи для ефективного використання навчальної ситу-
ації і матеріалів для досягнення цілей; 

– передбачити необхідні зміни в діяльності керівни-
ків, що навчаються; 

– досягти бажаної суб’єкт-суб’єктної інтерактивної 
взаємодії в процесі навчання.

Серед етапів стратегії розвитку технологічної компе-
тентності керівників загальноосвітніх навчальних закла-
дів у системі післядипломної освіти розрізняємо наступні 
етапи: 

Мотивація і самомотивація. Викладачі закладу піс-
лядипломної освіти пропонують заходи, види, форми, 
структуру, зміст навчальної діяльності. Керівники визна-
чаються зі своїми освітніми потребами та навчальними 
запитами.

Візуалізація. Керівники, які приєдналися до реалізації 
конкретного питання, активують свою базу знань, проду-
кують ідеї, образи відповідно до того, як вони планують 
працювати в подальшому. Суть цього етапу полягає в 
активації передбачення, візуалізації майбутнього, форму-
люванні питань, на які хочуть, знайти відповідь.

Консолідація та реалізація. Учасники націлені на вирі-
шення проблем, знають свій потенціал і використовують 
його. На основі ідентифікованого або підготовленого 
матеріалу учасники роблять цифровий контент – блог, 
е-портфоліо, мультимедіа презентації, відео, анімації. 
Працюють індивідуально або в групах, спілкуючись один 
з одним онлайн та в аудиторії, з викладачем обробляють, 
класифікують зібраний матеріал з метою комплексної 
розробки конкретного питання.

Систематизація. Спільно з експертами відбувається 
аналіз, синтез, інтерпретація, систематизація набутих 
знань. Викладач відповідає на запитання; учасники, керів-
ники загальноосвітніх навчальних закладів, з’ясовують 
переваги / втрати, сильні / слабкі сторони, коригують свої 
нотатки, бачення.

Оцінка ставлення, установки. На етапі оцінки учас-
ники приймають рішення, що стосуються їх новітніх моде-
лей поведінки з використанням інформаційно-цифрових 
технологій. 

Висновки
Розвиток технологічної компетентності можливий за 

умови зміни ролі керівників загальноосвітнього навчаль-
ного закладу у процесі післядипломної освіти з пасивних 
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одержувачів знань на активних творців і конструкторів 
своїх власних знань, вмінь, навичок, особистих рішень; 
використання інформаційно-цифрових технологій у 
процесі організації та супроводу навчального процесу. 
Зрештою, керівник змінюється сам, змінює навчальний 
заклад, а відтак – суспільство. Слід зазначити, що зміни 
в навчальному середовищі значною мірою впливає на 
зміни в реальному житті.  
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Keywords: technological competence, leaders of the educational institutions managers-leaders, postgraduate educa-
tion, distance learning, education of the adults.
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доцент кафедри управління та адміністрування,
Вінницька академія неперервної освіти

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ –  
ВЕКТОР ВИЩОЇ НОООСВІТИ

Успіх у розвитку критичного мислення залежить рівною мірою від створення сприятливих педагогічних умов у вищих 
навчальних закладах, конкретного змісту навчання та дидактичних форм, методів, прийомів, засобів. У світі, що змінює-
ться щораз швидше, вміння стають важливішими, ніж знання, тому критичне мислення, як ключова компетентність і 
складова ноомислення, повинно знайти належне місце в плануванні та реалізації освітнього процесу у вищих навчальних 
закладах на рівні нооосвіти. Ми не зробимо цього без системних змін, які б врахували об’єднання наукових підходів та 
використання „термінів з майбутнього” (або «прожекторних»), відповідну підготовку освітніх менеджерів та педагогів, нові 
освітні програми та навчально-методичне забезпечення, а також методичну та дидактичну допомогу педагогам.

Ключові слова: критичне мислення, ноомислення, компетенції / компетентності, хмара ноотегів, суб’єкт-суб’єктний 
підхід, освітній процес, вищий навчальний заклад, нооосвіта.
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як ніколи раніше, відповідно селекція знайденої інфор-
мації є заняттям досить складним, не кажучи про само-
стійну освіту. Тут не обійтись без критичного мислення в 
широкому розумінні – єдиного мислення, яке об’єднує різні 
види мислення і «на виході» передбачає позицію суб’єкта 
мислення [4]. Критичне мислення є найкращим знаряддям 
захисту від тиску, маніпуляції і демагогії, з якими людина, 
незалежно від віку і професії, має справу впродовж життя.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
У середині дев’яностих років минулого століття в 

Україні почали з’являтися публікації та програми курсів 
з розвитку критичного мислення. Серед перших науков-
ців-практиків, що вивчали це питання і адаптовували 
зарубіжні технології до українських реалій, були: Воро-
пай Т., Кірпота Н., Лабенко О., Олійник Т., Пєхота О., 
Пироженко Л., Пометун О., Стежко Ю. Тягло О., Терно С. 
та інші. Тягло О. дає окреслення критичного мислення 
як розумової активності, спрямованої на виявлення та 
виправлення власних помилок [9, с. 42]. Олійник Т. у 
«Курсі «критичне мислення» для студентів та викладачів 
університетів» визначає, що критичне мислення спрямо-
ване на вироблення незалежної точки зору до вирішення 
проблем існування сучасного суспільства [7]. Пометун О. 
критичне мислення бачить як «розумний розгляд різнома-
нітності підходів, для того щоб сформулювати обґрунто-
вані судження й приймати адекватні рішення…, здатність 
ставити нові питання, добирати різноманітні аргументи, 
приймати незалежні, продумані рішення» [8]. 

Із числа зарубіжних авторів підходи до формування 
критичного мислення в навчально-виховному процесі 
описала у своїй книзі Д. Халперн [10]. Вона практично ото-
тожнює ефективне критичне мислення з творчим, а фор-
мувати його пропонує діяльнісним способом. Розробці 
теорії критичного мислення та технологіям його розвит ку 
присвятили свої праці С. Грінлав і С. Делач, С. Норіс, 
Дж. Дьюї, К. Мередіт, Дж. Стіл, Ч. Темпл, С. Вальтер та 
інші зарубіжні науковці і практики.

Мета статті
Окреслити очікування і вимоги, з якими сьогодні 

зустрічається педагог у системі вищої освіти в контек-
сті формування та розвитку ключових компетентностей, 
зокрема, критичного мислення та запропонувати шляхи 
та умови їх реалізації.

Виклад основного матеріалу
Вища освіта сприяє значним позитивним змінам у 

суспільстві, не в останню чергу завдяки впровадженню 
технологічних освітніх інновацій. Ми спостерігаємо зміни 
в методиці викладання у вищій школі та шляхах і спосо-
бах навчання студентів. Хоча в основі вищої освіти про-
довжує залишатися аудиторне навчання, все частіше 
воно доповнюється новими інструментами і методами 
навчання, а також безліччю інших можливостей електро-
нного навчання та великою різноманітністю вищих освіт-
ніх установ за формою навчання.  

Нові технології і підходи нині мають радше позитивний 
вплив на якість вищої освіти в Україні. Вони підсилюють 
зусилля і сприяють реформуванню та модернізації вищої 
освіти з метою підвищення якості та розширення кіль-
кості осіб, охоплених вищою освітою. Висока конкуренція 
на ринку праці стимулює поліпшення якості викладання і 
навчання. Освітні ресурси з усього світу стають доступ-
нішими, і в контексті навчання використовується більше 
інтерактивних засобів інформації. Дидактичні методи 
пристосовують до потреб окремих студентів, і прогресу 
в процесі навчання. Сучасні освітні технології дозволя-
ють прискорити процес передачі інформації та отримання 
зворотного зв’язку за результатами навчання студентів.

В українській вищій освіті все ще існує певний кон-
серватизм, який повинен змінитися. Це вимагає усві-
домленого лідерства і чіткого бачення шляхів змін. У той 
же час вже є багато хорошої практики, яка з’являється 
внаслідок включеності у сучасні світові освітні процеси. 
На сьогодні, коли Уряд і Міністерство освіти і науки Укра-
їни розробили комплексні стратегії впровадження нових 
способів навчання та викладання, навчальним закладам 
необхідно обрати тактику, яка дасть змогу сформувати 

успішну особистість. Запуск різних ініціатив має першо-
рядне значення. Цьому сприяють і цільові фінансові сти-
мули, і децентралізована структура, і підтримка в грома-
дах. Це допоможе управляти змінами і просувати нові 
підходи в організації освіти. Навчання у вищих навчаль-
них закладах знаходиться на передній лінії реалізації цих 
змін, і педагоги повинні мати відповідні знання і навички, 
щоб повною мірою скористатися новими інструментами 
навчання та зробити їх доступними.

Критичне мислення є важливим компонентом людської 
діяльності і життя. Це ключова компетентність людини, 
тому що визначає знання, розуміння і усвідомлену дію. Сьо-
годні багато написано про необхідність будувати школу, в 
якій навчають мислити. Навчання критичному мисленню 
потребує нових, новаторських підходів у галузі освіти. Але 
критичне мислення не є ціллю навчання, воно є бажаним 
інструментом для ефективного навчання та успішної само-
реалізації людини в особистому житті (зокрема й професій-
ному). Воно є необхідною умовою для набуття нових понять 
і способів їх осмислення. Чому розвиток мислення, зокрема 
критичного, повинно стати пріоритетним на кожному етапі 
навчання? Навіщо будувати нову школу? Чи існують які-
небудь мудрі поради з цього приводу? Ці питання сьогодні 
викликають дискусію в суспільстві. 

Час, проведений у навчальному закладі, особливо 
вищому, визначальним чином впливає на усвідомлення 
студентом себе особистістю з певним рівнем життєвих 
домагань і відчуттям можливості особистого впливу на 
життєвий простір. Освіта впливає на формування осо-
бистості у двох векторах: соціалізація та індивідуалізація. 
Критичне мислення є важливим і необхідним елементом 
процесу індивідуалізації, але також воно передує соціалі-
зації. Відтак, має розвиватися послідовно і відповідно до 
віку. Так, у молодшій школі недоцільно спонукати дитину 
піддавати сумніву всю отриману інформацію (домагатися 
прояснення інформації, прикладів застосування). Однак, 
для тих, хто навчається, наприклад, в ліцеї, коледжі, 
виші, стимуляція критичного мислення має бути ключо-
вим елементом освіти. Водночас, надмірна концентрація 
на стимуляції критичного підходу може значно обмежити 
творче мислення [2].

Фундаментальне значення в організації навчального 
життя в закладі вищої освіти мають системні, програ-
мові лідерські та управлінські рішення. Якщо навчальний 
заклад має певне ідеологічне або релігійне спрямування, 
педагогам досить складно розвивати критичне мислення, 
або й зовсім неможливо. У такому закладі для розви-
тку критичного мислення немає відповідних умов. Якщо, 
наприклад, у виші репрезентується певна релігійна ідео-
логія і не передбачається обговорення різних підходів та 
визначення особистої позиції студента щодо релігійних 
поглядів, то розвиток критичного мислення значно усклад-
нюється. Також надмірний ідеологічний підхід в освіті 
послаблює можливості розвитку критичного мислення.

Авторитарне навчання за допомогою догм спричиняє 
розгубленість у головах студентів і підриває віру в мож-
ливості науки, перевірені і обґрунтовані знання. Якщо 
авторитет навчального закладу і педагога побудова-
ний за принципом впевненості у власній винятковості, а 
повідомлення подаються у формі догм, то для розвитку 
критичного мислення елементарно немає умов. У такому 
випадку, теоретично, декларується цінність критичного 
мислення, а фактично, навчальне середовище нав’язує 
свої уявлення. Якщо маніпуляція є основним стилем орга-
нізації освітнього процесу, важко говорити про ефектив-
ний розвиток критичного мислення. 

Підтримка розвитку критичного мислення у вищому 
навчальних закладі, навіть за сприятливих умов, завдання 
не з легких. Навіть, якщо не брати до уваги рівень критич-
ного мислення педагогів, варто зауважити, що в підруч-
никах бракує відповідних дидактичних засобів (завдань, 
запитань, що сприяють розвитку критичного мислення) 
[3]. Відтак, у учнів та студентів матеріал, що вивчається, 
не пов’язується із критичним мисленням і, зазвичай, пере-
важає просто засвоєння інформації на рівні: знання, розу-
міння, калькове використання. Коли ми, педагоги, вчимо 
молодих людей критично мислити, ми даємо їм інструмент 
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більш потужний, ніж просто знання. Інформація сама по собі 
вартує досить мало (навіть її наявність у пам’яті людини не 
гарантує успіху). Людина здатна зачаровуватися зовніш-
німи чинниками, упускаючи суть інформаційного повідом-
лення. Наведемо, як приклад, ситуацію, яка потребує вирі-
шення: Мисливець за скарбами хоче обстежити печеру в 
горах біля пляжу. Він підозрює, що в печері багато ходів та 
розгалужень, тому він боїться заблукати. Карти печери у 
нього немає, в рюкзаку лише звичайні предмети на зра-
зок ліхтарика. Що йому зробити, щоб точно не заблукати 
і вибратися з печери? Рішення – насипати в рюкзак піску 
з пляжу і розсипати його по дорозі в печері, залишаючи 
за собою слід, за яким можна повернутися назад. Навіть, 
якщо людина теоретично знає казку Шарля Пьєро про 
хлопчика-мізинчика, який врятувався сам і врятував інших 
завдяки тому, що кидав дорогою маленькі камінчики, це 
не гарантує дуже швидкого розв’язку цієї задачі. Ідентичні 
між собою задачі не гарантують їх успішного вирішення, 
якщо у людини немає розвинутого критичного мислення. 
Тобто, здатності на неусвідомленому рівні співвідносити 
нову інформацію (знання, розуміння, застосування) з 
існую чою (попередній власний досвід, чужі кращі прак-
тики) і засобом аналізу (співставлення), синтезу (пошуку 
багатьох варіантів вирішення), оцінки своєї позиції – при-
ймати рішення, обирати оптимальний, найбільш прийнят-
ний у даній ситуації варіант.

Свого часу ми досліджували педагогічні умови роз-
витку критичного мислення в студентської молоді. Серед 
інших педагогічних умов ми зосереджували увагу на 
ключових – наявність критичного мислення у педагогів 
та суб’єкт-суб’єктний підхід, які дають змогу реалізувати 
два шляхи формування компетентностей: неусвідом-
лене наслідування та усвідомлена позиція [4]. На нашу 
думку, критичне мислення відноситься до категорії ноо-
мислення, визначення якому дав український науковець 
Корсак К. В.: «Ноомислення – спосіб використання голов-
ного мозку, що перевищує традиційну „мудрість” більш 
широкими віковими рамками та використанням не лише 
життєвого досвіду, але й найновіших досягнень точних та 
гуманітарних наук» [6]. 

З огляду на вищезазначене, виокремлюється ще одна 
умова розвитку критичного мислення, і вона є загально-
суспільною. Знову будемо апелювати до статті Корсака 
К. В: «Розум людини може оперувати тільки відомими 
семантичними одиницями і засвоєними образами, що 
обмежує його прогностичні можливості малим періодом 
часу і майже виключає точні довгострокові прогнози. Істо-
рія свідчить, що для цього необхідне об’єднання наукових 
підходів і використання «термінів з майбутнього» (або 
«прожекторних»), котрі висвітлюють ті зовсім нові про-
цеси, явища і тенденції, що виявляться локалізованими 
в майбутньому часі (для випадку ядерних досліджень 
такими термінами стали «уран-235» і «ланцюгова реак-
ція», що дозволили зрозуміти можливі механізми управ-
ління ядерною енергією, подати безліч патентів і запро-
понувати схеми конструкцій реакторів та інших виробів)» 
[6]. Стає очевидним, що критичне мислення як складова 
ноомислення стане можливим лише за умови викорис-
тання в активному свідомому спілкуванні педагога із 
студентами термінів і понять з хмари «ноотегів» (термін 
Корсака К. В.). Зробити це можливо через різні суспільні 
інституції. Один із реально можливих шляхів уже сього - 
дні – освітній процес вищого навчального закладу.

Висновки
Проблеми розвитку критичного мислення рівною 

мірою стосуються як практикуючих педагогів, так і освіт-
ніх менеджерів. В організації як виробничого, так і освіт-
нього процесу для розвитку критичного мислення важ-
ливо зосереджуватися на наступних моментах:

– насамперед, спонукати думати: аналізувати, 
синтезувати і обирати той варіант, який буде най-
більш прийнятним у даній ситуації (у багатьох випадках 
людина намагається вгадати той варіант, який передба-
чає / очікує авторитетна людина, котра задає питання /  
пропонує завдання);

– розвивати навички критичного мислення, вико-
ристовуючи різні освітні технології;

– приймати критику, встановлюючи правила: без-
оціночні судження, без агресії, з пропозиціями, починати 
висловлювання з позитиву і похвали тощо;

– заохочувати аргументацію, базовану на достовір-
ній і найновішій науковій інформації;

– керівнику / педагогу / лідеру самому послугову-
ватись критичним мисленням у професійному та повсяк-
денному житті;

– використовувати у великій кількості безоціночну 
похвалу і заохочення, а покарання – з великою помірко-
ваністю;

– спонукати практику різних форм раціонального 
мислення в різних ситуаціях;

– заохочувати до конструктивної критики різних 
парадоксів;

– спонукати до саморефлексії – мислення про мис-
лення;

– використовувати в навчальній та позанавчальній 
роботі терміни та поняття із хмари ноотегів.

Можна оволодіти різними способами мислення на 
рівні компетентностей, послуговуючись інтелектуальними 
вправами та операціями. При цьому знати типи і структуру 
цих розумових операцій і механізмів для їх поглиблення. 
Та важливо розуміти, що критичне мислення набувається 
на свідомому рівні під час комплексного оволодіння ієрар-
хічно підпорядкованими компетентностями (ключові, пред-
метні, загальнопредметні) і є важливим компонентом всіх 
навичок і ключових компетентностей студентів і педагогів, 
зокрема, їх творчості та здатності вирішувати проблеми. 
Критичне мислення визначає знання, розуміння і опрацю-
вання думки. Це також є необхідною умовою для мислення 
про мислення і придбання нових знань, їх засвоєння та 
використання на новому якісному рівні. Загалом, вищі рівні 
мислення (наукове, логічне, критичне, альтернативне, ана-
літичне, латеральне, інноваційне, технологічне...) повин ні 
стати пріоритетом в освіті, зокрема вищій, оскільки роз-
вивають особистість, роблять її здатною приймати усві-
домлені рішення, брати відповідальність на себе, уникати 
маніпуляцій.
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Постановка проблеми та її актуальність
Розвиток суспільних відносин спричинив до появи 

нових парадигм та технологій управління, зокрема й 
в освіті. Реформування освіти в Україні, академічна і 
фінансова автономія закладу освіти, дотримання ним 
принципу відповідальності за результати своєї діяль-
ності, прописані в проекті Закону України «Про освіту» 
[1] та проекті Концепції розвитку освіти України на 2015–
2025 роки [2], актуалізує потребу запровадження саме 
лідерської парадигми в управлінні закладом освіти. 

Кожне десятиліття ХХ століття породжувало нові під-
ходи до розуміння сутності лідерства. Як зазначає Дж. 
Рост, «багато авторів, хто думає, що сучасна концепція 
лідерства була у вжитку ще в античних греків та рим-
лян, помиляються. Лідерство, яким ми його знаємо, є 
концепцією ХХ століття» [3, c. 42]. В останні десятиліття 
з’являються нові теорії лідерства, проводяться численні 
емпіричні дослідження, враховуються національні осо-
бливості, проводяться порівняння у розвитку лідерства 
в країнах на різних континентах. Проте лідерство зали-
шається до кінця не визначеним поняттям за своєю сут-
ністю та змістом, щодо якого відсутній консенсус в ака-
демічній спільноті.

Дослідження з лідерства в освіті особливо популяр-
ними є у розвинутих країнах. Про це говорить кількість 
робіт, які виходять з друку, кількість наукових фахових 
журналів, які спеціалізуються на проблематиці лідер-
ства, кількість інститутів, кафедр, лабораторій, напрям 
діяльності яких – дослідження проблематики лідерства. 

У Великобританії та США лідерство взагалі розглядає-
ться як фундаментальний рушій національної конку-
рентоспроможності, як ключовий чинник модернізації 
публічних послуг, зокрема й освіти. Пов’язано це з усві-
домленням необхідності впроваджувати нові підходи 
до управління закладами освіти в умовах переходу до 
інформаційного суспільства, де «людина інноваційна» 
стає вирішальним чинником розвитку організації.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Проблеми, пов’язані з управлінням закладом серед-

ньої освіти, досліджувалися в роботах Л. Даниленко,  
Н. Клокар, О. Онаць, Л. Паращенко, О. Пометун,  
Г. Сазоненко, Т. Сорочан та ін. 

Феномен лідерства досліджується в роботах Дж. Рос - 
та, Р. Стогділла, Б. Басса, Г. Юкла, Д. Дея, П. Нортхауза, 
К. Лейзвуда та ін. 

Проблематиці упровадження лідерства у закла-
дах освіти присвячені роботи Т. Буша, Р. Воллейса, 
Б. Девіса, Ф. Інгліша, С. Калашнікової, М. Лінча,  
Дж. Мерфі, Р. Паркера та ін. 

Зацікавленість викликають роботи британських 
науковців з Лондонського центру з лідерства в освіті 
(Р. Вілкінс, П. Ерлі, К. Рілі, А. Харріс), присвячені питан-
ням управління сучасною школою, розвитку лідерства в 
закладах середньої освіти.

Проблематика управління закладами середньої 
освіти на засадах лідерства залишається малодослі-
дженою у вітчизняному науковому просторі, що зумов-
лює появу нових розвідок у цьому напрямі.

Larysa Kyienko-Romaniuk
CRITICAL THINKING DEVELOPMENT – VECTOR OF HIGHER NOOEDUCATION

Summary
Success in critical thinking development equally depends on creation of favourable pedagogical conditions in higher 

educational establishments, concrete content of education and didactic forms, methods, ways and tools. In the world that changes 
with the accelerating speed skills become more important than knowledge, thus critical thinking, being a key competence and 
a noothinking component, should have its significant place in planning and realization of the educational process in higher 
educational institutions at the nooeducation level. We cannot do this without introduction of systemic changes that would take 
into consideration the unity of scientific approaches and usage of “terms from the future” (or “searchlight”), the corresponding 
preparation of education managers and educators, new study programmes and educational methodological materials as well as 
methodological and didactic support for the educators.

Keywords: critical thinking, noothinking, competences, nootag cloud, subject-subject approach, teaching and upbringing 
process, higher educational institution, nooeducation.
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кандидат наук державного управління, доцент, 

доцент кафедри управління,
Київський університет імені Бориса Грінченка 

УПРОВАДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ ЛІДЕРСТВА  
У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті розглядається еволюція підходів до визначення сутності лідерства у ХХ–ХХІ ст. Наголошується, що суспільні 
трансформації, поява нових досліджень, соціальних технологій, зміни оточуючого середовища та самої людини – все це 
спонукає до спроб переосмислення сутності лідерства. Теорії лідерства з їх орієнтацією виключно на особі, персональних 
якостях та навичках керівника не відображають всієї багатоманітності процесів, які відбуваються в організації. Феномен 
лідерства проявляється у взаємодії керівника-лідера із співробітниками у процесі спільної діяльності. Лідерство має чітко 
виражений процесно-орієнтований характер. Від моделей лідерства з одним складником «керівник-лідер», академічна 
спільнота та практики в освіті переходять до формули з трьома складниками «лідер – послідовники – процес управ-
ління». Саме в рамках цього трикутника пропонується ідентифікувати сутність та зміст поняття «лідерство», створювати 
програми підготовки та підвищення кваліфікації освітян, спрямованих як на формування їхніх компетентностей, стилів 
поведінки, так і на відпрацювання командної взаємодії у колективі.

Автор приходить до висновку, що лідерство у закладі середньої освіти характеризується посиленням значення гори-
зонтальних зв’язків, делегуванням повноважень, фокусуванням на таланті, компетентностях співробітників. Лідерство 
стає доступним для будь-якої особистості у закладі середньої освіти, воно не обмежується керівником, формально при-
значеним на посаду. На якість та ефективність лідерства впливає велика кількість чинників, але ґрунтується воно на 
демократичних засадах, відкритості системи управління, на довірі, відчутті спільної справи. Лідерство не зосереджується 
на конкретних посадах чи ролях, воно динамічне і може переходити від однієї особи до іншої, внаслідок чого владна дис-
танція між лідерами і послідовниками зменшується.

Ключові слова: лідерство, керівник-лідер, особистісно-орієнтоване лідерство, процесно-орієнтоване лідерство, 
заклад освіти.
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Мета статті
Метою статті є розкриття сутності запровадження 

парадигми лідерства в управлінні закладом середньої 
освіти. 

Виклад основного матеріалу
До початку ХХ ст. поняття «лідерство» не було пошире-

ним у наукових працях і не мало великого впливу як в ака-
демічному середовищі, так і серед практиків управління. 
Суспільні трансформації, інноваційні технології виробни-
цтва, демократизація соціальних відносин тощо, все це 
викликало велику зацікавленість серед науковців та хвилю 
досліджень, присвячених лідерству, насамперед у сфері 
бізнесу. 

Еволюцію поняття «лідерство» вивчали Р. Стогділл,  
Б. Басс, Дж. Рост, які зафіксували відсутність універсаль-
них визначень феномену [3; 4]. Науковці з Великобританії 
та США схильні роз’яснювати феномен лідерства, спираю-
чись на один з нижченаведених способів: інтерв’ю, співбе-
сіда із видатною людиною про її філософію лідерства (М. 
Ешбі, С. Майлз) [5]; ілюстрацію лідерства через оповіда-
ння, життєві історії, притчі, байки (Дж. Хантер, Н. Тічі) [6; 7]; 
рефлексію щодо досвіду лідерства через спогади, мемуари  
(Д. Еліот, У. Саймон, Д. Ульріх, Н. Смолвуд) [8; 9], кейс-стаді 
(Г. Ейвері) [10] тощо. Науковці з країн пострадянського 
простору у своїх дослідженнях феномену лідерства відчу-
вають вплив своїх закордонних колег і спираються на їхню 
методологію [11]. Серед вітчизняних дослідників слід виді-
лити роботи С. Калашнікової, присвячені запровадженню 
лідерської парадигми в професійну підготовку управлінців 
в освіті, бізнесі та на державній службі [12].

У сфері освіти дослідники є прихильниками різних 
теорій для пояснення лідерства в навчальних закла-
дах, користуючись множиною моделей, від бюрокра-
тичних, формальних, політичних моделей (менедже-
ральне, транзакційне лідерство), з їх прихильністю до 
авторитарних стилів управління та визначальної ролі 
керівника освітньої установи, до колегіальних, неліній-
них моделей (трансформаційне лідерство – Б. Калдвелл,  
Дж. Спінкс, І. Салех, М. Све Хайн; постмодерне – Ф. Інгліш;  
етичне – Дж. Джіанкола, Дж. Хатчісон; розподілене –  
А. Харріс; лідерство-служіння – Р. Воллейс та ін.), з орієн-
тацією на демократичні норми, цінності та активну участь 
співробітників в управлінні закладами освіти [13, с. 29–30]. 

У ХХ ст. лідерство розглядалося у різних площинах: як 
позиція в організації, посада, роль; як набір індивідуальних 
якостей; як навички; як поведінка, стиль [3; 4; 14-16].

Ототожнення лідерства з певною позицією людини в 
ієрархії, її посадою, роллю фокусувало увагу на визначаль-
ній ролі особистості керівника, розглядаючи співробітників 
як пасивних, другорядних в організації акторів, як об’єкт 
управлінських дій. Подібне розуміння сутності лідерства 
автоматично обмежує коло осіб, здатних вважатися ліде-
ром. Такий підхід акцентує увагу на зв’язок феномену лідер-
ства з масштабом діяльності особистості, з вирішенням гло-
бальних питань, він маніфестує теорію «великої людини». 

Численні дослідження присвячені виявленню вродже-
них та набутих якостей і характеристик, які дозволяють 
людині стати лідером. Науковці намагалися визначити 
множину рис та здібностей особистості, які асоціюються з 
лідерством. Але результати подібних розвідок демонстру-
ють, що кожна людина є носієм унікальних рис, прояв яких 
залежить від історичного часу та простору, від контексту 
та специфіки активності, характеристики організації, вза-
ємостосунків з послідовниками та багатьох інших чинників. 

Не підлягає сумніву теза, що якості, притаманні керів-
нику-лідеру, є важливими для досягнення ефективності 
та успішності результатів діяльності організації. Але пошук 
обов’язкових для керівника-лідера набору якостей не призво-
дить до бажаних результатів у довгостроковій перспективі. 

Наступна спроба науковців пов’язана з розумінням 
сутності лідерства як набором вмінь, навичок, розвину-
тими компетентностями ефективно виконувати завдання 
в організаціях. Лідери з розвинутими вміннями є компе-
тентними особистостями, які володіють певними засобами 
і методами для виконання своїх обов’язків, вони знають що 
і як робити. Описуючи лідерство в такий спосіб, науковці 
заперечують обов’язковість наявності у керівника якостей, 
даних від народження, долають обмеження попередніх під-
ходів. Лідерство визнається доступним для кожного, адже 

компетентності можна розвивати, вдосконалювати через 
практику, досвід та навчання. 

Ще одна група дослідників розглядає лідерство як 
поведінку (стиль). Поведінковий підхід зосереджується на 
тому, як лідери діють щодо колективу в різних ситуаціях. 
Фактично цей підхід прокладає місток від зосередженості 
науковців виключно на керівникові до розуміння лідерства 
як взаємовідносин із співробітниками. Схема з однією скла-
довою «керівник-лідер» замінюється наявністю принаймні 
двох складових «лідер – послідовники» з подальшим дослі-
дженням взаємостосунків між ними; лідер одночасно впли-
ває та відчуває вплив від послідовників. Поведінковий підхід 
підкреслює: лідерство – це не лінійна подія з одностороннім 
рухом, а, імовірніше, інтерактивне явище. Але пошук най-
кращого стилю лідерства стає такою ж фікцією, як і пошук 
найкращих наборів компетентностей для керівника. 

Суспільні трансформації, поява нових досліджень, 
соціа льних технологій, зміни оточуючого середовища та 
самої людини, – все це спонукає до спроб переосмислення 
сутності лідерства. А тому теорії лідерства з їх орієнтацією 
виключно на особі, персональних якостях та навичках 
керівника не відображають всієї багатоманітності проце-
сів, які відбуваються в організації. Вони відходять у минуле, 
поступаючись місцем процесно-орієнтованим теоріям 
лідерства. 

Справжньою революцією у дослідженні феномену 
лідерства стала поява теорії трансформаційного (transfor-
mational) лідерства, яка робить акцент на взаємовідноси-
нах у колективі, фокусується на досягненні цілей організації 
за допомогою комплексних підходів. Сенс трансформацій-
ного лідерства полягає у розвиткові прихильності послідов-
ників своїй організації, що призводить в кінцевому рахунку 
до досягнення спільних цілей і завдань. Прихильність дося-
гається через розширення прав, можливостей та мотивації 
співробітників. Ідея гармонізації цілей організації з цілями 
співробітників стає у дослідників центральною [17]. 

Теорії лідерства, які з’явилися протягом останніх деся-
тиліть, стверджують, що лідери не можуть розглядатися 
окремо від історичного контексту; умов, в яких вони функ-
ціонують; системи, невід’ємним елементом інтегральної 
цілісності якої вони є [18, c. 39]. У своїй роботі автори зазна-
чають: «Якщо ви хочете зрозуміти сутність лідерства, не 
зосереджуйтесь виключно на особистісних характеристи-
ках. Лідерство – це подія, а не риса характеру» [19, c. 24]. 
Лідерство розглядається як процес, де рівнозначної ваги 
набувають такі ключові елементи як стратегія, очікувані 
результати, інфраструктура, не тільки особистість лідера, 
а й співробітники організації в цілому тощо. Розвиваючи 
горизонтальні зв’язки в установі, її працівники здатні до 
самостійної координації дій у рамках процесу.

Управління закладом середньої освіти на засадах лідер-
ства є не просто бажаним для керівника української школи, 
але в умовах трансформаційного періоду в освіті є необ-
хідним. Упровадження лідерської парадигми управління 
закладом середньої освіти починається з усвідомлення 
необхідності змін, які ґрунтуються на цінностях. «Цінності 
є уявленням про належне, про краще, про найважливіше, 
заради чого варто працювати, жертвувати часом, силами; 
уявленням про досконалість у різних сферах життя» [21,  
с. 16]. У закладі середньої освіти поширені соціальні цін-
ності (користь для суспільства, соціальна відповідальність 
тощо); цінності порядку (дисципліна, пунктуальність, без-
пека тощо); цінності розвитку (проактивність, інновацій-
ність, професіоналізм тощо); цінності взаємовідносин 
(командність, довіра, повага тощо). Всі перелічені цінності 
сприймаються нами як напрям руху, як процес, а не як кін-
цевий стан [21, с. 17–38].

На основі цінностей керівник-лідер розпочинає про-
цес створення Концепції розвитку закладу середньої 
освіти, яка є потужним інструментом у діяльності колективу 
школи, спрямованим на визначення ідеї закладу освіти, 
розуміння його місця, призначення в суспільстві. Потрібно 
визначитися з філософськими засадами розвитку закладу 
середньої освіти, його місією, візією, конкретизувати мету 
та завдання діяльності, окреслити пріоритетні напрями 
та чітко уявляти результати розвитку закладу середньої 
освіти. На основі цього вибудовується стратегія реалізації 
Концепції, складаються перспективні плани, здійснюється 
моніторинг та діагностика діяльності школи, вносяться 
зміни до структури тощо [22, с. 30].
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Діяльність закладу середньої освіти направлена на 
досягнення задекларованих результатів, має своєю цільо-
вою аудиторією учнів школи та їхніх батьків, але в той же час 
є елементом загальної стратегії щодо розвитку суспільства. 
Трансформуючи школу, ми змінюємо тих, хто дотичний до 
її роботи, та суспільство в цілому, в якому живемо та діємо.

Наступним кроком з впровадження лідерської пара-
дигми управління закладом середньої освіти є розвиток 
персоналу, будь то керівник, чи вчитель, адміністративний 
працівник тощо. В рамках цієї діяльності ми працюємо над 
формуванням та розвитком необхідних індивідуальних 
компетентностей, відпрацюванням командно-орієнтованої 
взаємодії у колективі. 

Критеріями успіху розвитку закладу середньої освіти 
та його керівника-лідера на засадах лідерства пропонуємо 
визначити наступні: 

– досягнення результатів діяльності;
– атмосфера довіри серед шкільної спільноти; задо-

волення працівників школи своєю роботою; зменшення 
стресів та професійного вигорання;

– відчуття справедливості, персонального зростання 
та певного рівня автономності;

– ідентифікацію, почуття приналежності працівника 
до організації; 

– наявні ефективні механізми зворотних зв’язків;
– гармонізація організаційних цілей та цінностей 

школи з цілями та цінностями працівників. 
Висновки
Феномен лідерства проявляється у взаємодії керівника-

лідера із співробітниками в процесі спільної діяльності. Лідер-
ство має чітко виражений процесно-орієнтований характер. 
Від моделей лідерства з одним складни ком – «керівник-
лідер», ми переходимо до формули з трьома складниками 
«лідер – послідовники – процес управління». Саме в рамках 
цього трикутника пропонується ідентифікувати сутність та 
зміст поняття «лідерство», створювати програми підготовки 
та підвищення кваліфікації освітян, спрямованих як на фор-
мування їхніх компетентностей, стилів поведінки, так і на від-
працювання командної взаємодії у колективі.

Лідерство у закладі середньої освіти характеризується 
посиленням значення горизонтальних зв’язків, делегуван-
ням повноважень, фокусуванням на таланті, компетентнос-
тях співробітників. Лідерство стає доступним для будь-якої 
особистості у закладі середньої освіти, воно не обмеж-
ується керівником, формально призначеним на посаду. На 
якість та ефективність лідерства впливає велика кількість 
чинників, але ґрунтується воно на демократичних засадах, 
відкритості системи управління, на довірі, відчутті спільної 
справи. Лідерство не зосереджується на конкретних поса-
дах чи ролях, воно динамічне і може переходити від однієї 
особи до іншої, внаслідок чого владна дистанція між ліде-
рами і послідовниками зменшується.
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Kostiantyn Lynov
LEADERSHIP DEVELOPMENT IN INSTITUTION OF SECONDARY EDUCATION

Summary
The article discusses the evolution of approaches to defining the essence of leadership in XX–XXI centuries. It is noted that 

the social transformations, new researches, social technologies, changes in the environment and the person – all this pushes to 
attempts to rethink the essence of leadership. Theories of leadership with their focus only on the manager’s individual, personal 
qualities and skills does not reflect the whole diversity of processes that occur in the organization. The phenomenon of leader-
ship manifested in the interaction between leader and followers in the process of joint activity. Leadership has a clearly defined 
process oriented nature. From models of leadership with one element – “manager-leader”, the academic community and practices 
in education moving to the formula with three components “leader – followers – process of management”. Within this triangle is 
proposed to identify the nature and the concept of “leadership”, to create programs for staff development in education directed on 
the formation of their competencies, behaviors and teamwork and to practice interaction in the team.

The author concludes that leadership in institution of secondary education is characterized by increasing the meaning of hori-
zontal relationships, delegation of authority, focusing on talent, staff competences. Leadership is accessible to any individual in 
an institution of secondary education, it is not limited to the director, formally appointed to the post. The quality and effectiveness 
of leadership affects a large number of factors. It is based on democratic principles, transparency management, trust, a sense 
of common cause. Leadership does not focus on specific positions or roles; it is dynamic and may change from one person to 
another, thus the distance between leader and followers is reduced.

Keywords: leadership; leader; personal oriented leadership; process oriented leadership; educational institution.
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Постановка проблеми та її актуальність
Українська держава долає етап глибинних транс-

формацій; цей період розвитку супроводжується зміною 
інститутів та їх функцій, гравців і ролей, які вони тради-
ційно виконували. Стала помітною роль громадянського 
суспільства та експертно-фахових кіл у трансформації 
держави і модернізації суспільства. У цьому вирі суспіль-
них трансформацій і громадянської активності малопо-
мітна діяльність українських університетів, які, здебіль-
шого, залишаються такими ж самими, як до Революції 
гідності, окупації Криму, частини Донецької та Луганської 
областей, загибелі в АТО понад 2,5 тис. військових і 6 тис. 
цивільних осіб, появи 1 млн 785 тис. внутрішньо перемі-
щених осіб та інших проблем сьогодення [1]. 

Вочевидь, українським закладам вищої освіти1 (далі –  
ЗВО) сьогодні бракує усвідомлення власної соціальної 
відповідальності, захоплення реформами і залучення до 
їх реалізації. Відповідно, немає дискурсу з вищезазначе-
ної тематики, обговорення ролі ЗВО у суспільно-значу-
щих процесах сьогодення, як-то активізації економічного 
зростання, мінімізації суспільних криз, сприяння суспіль-
ній злагоді тощо. 

У той же час, практики університетської соціальної 
відповідальності є доволі актуальними у світі: пошире-
ними як у розвинених країнах, так і країнах, що розвива-
ються. Із зростанням суспільного значення освіти взагалі 
та вищої освіти зокрема зростає увага до соціальної від-
повідальності вищої освіти. Університети Австралії, Азії, 
Африки, Європи, Північної та Латинської Америки демон-
струють усвідомлення своєї відповідальності перед:

– суспільством;
– місцевою громадою, де знаходиться заклад вищої 

освіти;
– фаховими спільнотами, для яких він готує кадри;
– студентами та їх батьками. 

1  У цій статті слова «університети» і «заклади вищої 
освіти» використовуються як синоніми.   

Усвідомлення університетської соціальної відпові-
дальності супроводжується практичними кроками для її 
реалізації через місії і стратегії розвитку ЗВО, освітні про-
грами, студентські проекти, теми науково-дослідницьких 
робіт, налагодження діалогу із місцевою громадою.    

Метою статті є активізація дискурсу щодо універ-
ситетської соціальної відповідальності вітчизняних ЗВО 
шляхом систематизації знань та узагальнення концеп-
цій університетської соціальної відповідальності задля їх 
подальшого обговорення. 

Джерельну базу дослідження складає доробок закор-
донних авторів та експертів, присвячений університет-
ській соціальній відповідальності. Крім того, важливим 
джерелом інформації для даного дослідження стали 
веб-сайт ISO 26000, а також сайти відповідних проектів 
та окремих ЗВО, що практикують соціальну відповідаль-
ність.

Виклад основного матеріалу
Поширена думка, що вперше питання соціальної від-

повідальності університетів було поставлено на порядок 
денний Всесвітньою декларацією про вищу освіту для 
ХХІ ст., прийнятою конференцією UNESCO у 1998 році, 
Стаття 1 якої (серед інших місій) згадує про місію вищої 
освіти сприяти стійкому розвитку та вдосконаленню сус-
пільства взагалі (mission to contribute to the sustainable 
development and improvement of society as a whole) [2]. 
За десять років від зазначеної події у Комюніке Всесвіт-
ньої конференції з вищої освіти «Нова динаміка вищої 
освіти і науки для соціальної зміни і розвитку», що про-
йшла у 2009 році під егідою UNESCO, з’являється розділ 
«Соціальна відповідальність вищої освіти», де окреслені 
зобов’язання ЗВО щодо сприяння «сталому розвитку, 
миру, добробуту і реалізації  прав людини…» [3]. 

Вагомий внесок у розвиток університетської соціа-
льної відповідальності зробив Болонський процес. Вже 
Празьке комюніке (2001 р.) проголошувало – як одне з 
завдань Болонського процесу – забезпечення рівного 
доступу до вищої освіти, незалежно від статі, етнічного 
походження, соціального статусу тощо [4]. 

УДК 378:331.1+141.311    ОРЖЕЛЬ Олена,
доктор наук з державного управління, доцент,

проектний менеджер, 
ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ:  
КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ

Статтю присвячено актуальному у світовій університетології, але малодослідженому в Україні питанню – соціальній 
відповідальності університетів. Метою статті є активізація дискурсу щодо університетської соціальної відповідальності в 
Україні та залучення вітчизняних ЗВО до її подальшого обговорення. Усвідомлення суспільного значення вищої освіти 
наприкінці XX – початку XXI ст. супроводжувалось визнанням університетами власної відповідальності перед суспіль-
ством, місцевою громадою, фаховими спільнотами, студентами та іншими стейкхолдерами. Сьогодні великі та малі уні-
верситети у різних частинах світу демонструють соціальну відповідальність у своїх місіях і стратегіях розвитку, реалізують 
її через освітні програми, студентські проекти, теми наукових робіт, діалог із громадою, партнерство з бізнесом, органами 
державної влади тощо. Крім зростання ролі знань та усвідомлення зростаючої ролі вищої освіти, ключовими чинниками 
формування та розвитку університетської соціальної відповідальності стали Болонський процес та розвиток корпоратив-
ної соціальної відповідальності. Болонський процес тлумачить соціальну відповідальність ЗВО як забезпечення рівного 
доступу до вищої освіти для усіх суспільних верств, включно з тими, хто через несприятливі обставини має обмежені 
можливості для здобуття вищої освіти, приміром люди з обмеженими можливостями, мігранти або етнічні меншини; 
а також надання додаткових освітніх послуг для вищезазначених категорій і груп. Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності у другій половині ХХ ст. створив сприятливе підґрунтя для формування університетської соціальної від-
повідальності; наразі обидві користуються схожим теоретико-концептуальним та термінологічним апаратом, виділяють 
подібні вимірі та рівні соціальної відповідальності, мають схожі форми її прояву. Важливим внеском у розвиток універ-
ситетської соціальної відповідальності стало запровадження у 2010 р. міжнародного стандарту ISO 26000 із соціальної 
відповідальності. Стандарт ISO 26000 визначав головні принципи соціальної відповідальності, як-то: підзвітність, прозо-
рість, етична поведінка, повага до інтересів стейкхолдерів, визнання верховенства права, повага до міжнародних норм 
поведінки, повага до прав людини тощо, які поширюються на різні типи підприємств і організацій, включно із ЗВО. Сфера 
університетської соціальної відповідальності є комплексною, багаторівневою та багатовимірною; університетська соці-
альна відповідальність має наскрізну природу і пронизує різні напрями діяльності ЗВО: освітню, дослідницьку, виховну, 
просвітницьку, соціокультурну тощо. Практикування університетами соціальної відповідальності сприяло концептуалі-
зації цього явища та оформленню концепції університетської соціальної відповідальності як окремого дослідницького 
напряму другому десятилітті ХХІ ст.    

Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти (ЗВО), університети, університетська соціальна відповідальність 
(УСВ), корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). 
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Соціальний вимір (social dimension) до Болонського 
процесу був внесений Лондонським комюніке (2007 р.) 
Визнаючи, що студентська спільнота повинна віддзер-
калювати розмаїтість і різнорідність суспільства, Лон-
донське комюніке одночасно закликало університети до 
належного забезпечення студентських послуг, створення 
гнучких траєкторій навчання та збільшення на основі рів-
них можливостей представництва студентських груп, що 
репрезентують різні соціальні верстви і категорії [5].  

Наступні документи Європейського простору вищої 
освіти (European Higher Education Aria, EHEA) уточню-
вали зобов’язання ЗВО в рамках соціального виміру. 
Наприклад, Єреванське комюніке (2015 р.) роз’яснює, що 
посилення соціального виміру вищої освіти пов’язано із 
гендерною рівновагою, розширенням доступу до вищої 
освіти та можливостей завершити навчання, включно із 
можливостями міжнародної мобільності для студентів, 
що належать до вразливих груп населення; ЗВО повинні 
позитивно реагувати на соціальне й культурне розмаїття, 
зважати на демографічні зміни та враховувати їх, роз-
робляючи навчальні програми та пропонуючи їх різним 
категоріям громадян [6]. 

 У 2015 р. було ухвалено Стратегію розвитку соціа-
льного виміру та навчання упродовж життя у EHEA до 
2020 р. Цей документ покладає на ЗВО зобов’язання вия-
вити та подолати (зменшити) бар’єри на шляху до вищої 
освіти, заохочує до запровадження та створення умов 
для навчання упродовж життя, забезпечення студент-
ських послуг, надання консультацій, внесення змістовних 
та організаційних змін в освітні програми, їх прилашту-
вання до потреб різних груп студентів [7].   

У Звіті робочої групи на підтримку Болонського про-
цесу з питань соціального виміру та навчання упродовж 
життя (2015 р.) сформульовані такі очікування від ЗВО: 

– розроблення та запровадження інституційних 
стратегій, націлених на розширення доступу до вищої 
освіти;

– збільшення серед студентського населення пред-
ставництва вразливих груп, недостатньо представлених 
у системі вищої освіти;

– створення сприятливішого середовища на під-
тримку викладачів, які мають відповісти на нові педаго-
гічні та дидактичні вимоги та запити, що надходитимуть 
від більш різнорідної студентської спільноти [8]. 

Звіт тісно пов’язує соціальний вимір та навчання упро-
довж життя, а також ставить успішність першого і другого 
у залежність від надання університетами належної освіт-
ньої підтримки: консультаційних послуг, студентоцентро-
ваного навчання, здійснення процедур визнання попе-
редніх періодів навчання тощо [8]. 

Хоча Болонське acquis тлумачить університетську 
соціальну відповідальність доволі вузько, добровільно-
обов’язкова природа Болонських принципів та конкрет-
ність зобов’язань, які вони накладають на ЗВО, без-
умовно допомогли утвердженню і просуванню соціальної 
відповідальності європейських  університетів. 

У контексті формування EHEA Європейським Сою-
зом (ЄС) було профінансовано принаймні два проекти, 
присвячених вивченню та актуалізації університетської 
соціальної відповідальності. Перший проект «Compara-
tive Research on University Social Responsibility in Europe 
and Development of a Community Reference Frame-
work» (EU-USR) був ініційований у рамках програми ЄС 
«Навчання упродовж життя» (Lifelong learning programme) 
і об’єднав 12 партнерів (переважно університетів) з 5 дер-
жав – членів ЄС у намаганні розробити рамкову модель 
університетської соціальної відповідальності та дозво-
лив провести порівняльне дослідження підходів і прак-
тик соціальної відповідальності на прикладі 40 провідних 
європейських університетів [9].

Напрацювання проекту були узагальнені в Маніфесті, 
Матриці (рамковій моделі) та Стандартах університет-
ської соціальної відповідальності [10]. Спочатку Матриця 
мала чотири тематичні блоки:  

1. Дослідження, навчання, підтримка навчального 
процесу та участь у житті суспільства, громади.

2. Врядування (внутрішні політики, стратегії, проце-
дури, процеси).

3. Екологічна і соціальні стійкість.
4, Сумлінні і справедливі практики. 
У кінцевому варіанті Матриця університетської соці-

альної відповідальності має сім рубрик та загалом 59 
положень (стандартів); до вищезгаданих рубрик дода-
лися: 

– довіра, прозорість, відкритість і підзвітність; 
– етика, права, повага, справедливість; 
– демократія, громадянство, суспільний розвиток 

[11]. 
Стандарти УСВ, запропоновані проектом EU-USR, 

базуються, але не повторюють Стандарт із соціальної 
відповідальності ISO 26000, а також спираються на доку-
менти UNESCO і Ради Європи, Цілі розвитку тисячоліття 
ООН, Болонські декларації.     

Наступний проект «Enhancing the Social Characteris-
tics and Public Responsibility of Israeli Teaching through a 
HEI-Student Alliance» (ESPRIT) реалізовувався консорціу-
мом 5 європейських та 6 ізраїльських партнерів у рамках 
Програми TEMPUS і зосередився на вивченні універси-
тетської соціальної відповідальності ЗВО Ізраїлю [12]. 
Документи проекту:

– детально описують історію формування корпора-
тивної соціальної відповідальності (далі – КСВ) та універ-
ситетської соціальної відповідальності;

– досліджують вплив першої на становлення другої;
– аналізують різні концепції університетської соці-

альної відповідальності, що дозволяє дати робоче визна-
чення університетській соціальній відповідальності та 
виокремити її як специфічний вид соціальної відповідаль-
ності, відмінний від КСВ. 

Для вимірювання соціальної відповідальності різ-
них ЗВО проектом розроблено інструмент бенчмаркінгу 
(Social Benchmarking Tool), анкета якого включає 89 запи - 
тань, та проведено пілотне дослідження соціальної від-
повідальності ізраїльських університетів – учасників  
проекту ESPRIT [12]. 

Обидва вищезазначені проекти зробили значний вне-
сок у розвиток теоретико-концептуальних засад універ-
ситетської соціальної відповідальності, оскільки змогли 
показати його складну і багатовимірну природу і разом з 
тим розробити інструменти для оцінювання і вимірювання 
цього явища, а також запропонувати м’які стандарти для 
наслідування іншими ЗВО.  

Значною мірою становлення та розвиток університет-
ської соціальної відповідальності як теорії, так і практики, 
відбувалися під впливом корпоративної соціальної відпо-
відальності, вивчення якої почалося ще у 1960-х роках. 
Наразі, після шістдесяти років досліджень, не існує однієї 
домінантної теорії КСВ, натомість наявні багато кон-
цепцій, поглядів, підходів до визначення та тлумачення 
КСВ. Групою дослідників зроблено спостереження, що 
в останнє десятиріччя кількість робіт присвячених КСВ 
подвоїлася, порівняно із попередніми роками, що свід-
чить про актуальність даного питання, з одного боку, та 
його дослідницьку невичерпність через його складність і 
багатоаспектність, з іншого боку [13]. 

КСВ та УСВ користуються схожим теоретико-концеп-
туальним та термінологічним апаратом; виділяють подібні 
виміри соціальної відповідальності, однакові рівні та схожі 
форми її прояву. Наприклад, теорія УСВ запозичила у 
КСВ виміри соціальної відповідальності: і перша і друга 
найчастіше розглядають такі виміри [14; 15; 16; 17]:

– етичний (моральні зобов’язання керівництва та 
працівників ЗВО);

– економічний (сприяння економічному зростанню);
– правовий (дотримання законів, правил і норм, 

сплата штрафів у разі їх порушення, сплата податків);
– соціальний (сприяння суспільній злагоді, запобі-

гання конфліктам);
– соціокультурний (налагодження міжкультурного 

діалогу);
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– гуманітарний (боротьба із голодом, постачання 
питної води);

– екологічний (запобігання забрудненню, подолання 
наслідків екологічних або техногенних криз). 

Втім, деякі дослідники також включають до цього 
списку ще два виміри [11; 14]:

– когнітивний (передача знань, просвітництво, 
освітні програми для молоді, літніх людей);

– технічний / технологічний (передача технічних 
знань, трансфер технологій для соціально-економічного 
зростання). 

Інколи говорять про філантропічний [18] та інші 
виміри. 

Схожими для КСВ і УСВ є рівні реалізації соціальної 
відповідальності, тобто рівень, на якому здійснюються 
програми, проекти, політики: 

– інституційний (підприємство, установа або ЗВО);
– місцевий (програми для місцевої громади, проект 

соціально-економічного розвитку міста, де знаходиться 
підприємство або ЗВО);

– регіональний (заходи задля сприяння регіональ-
ному розвитку);

– національний (реалізація програми КСВ на тери-
торії усієї країни);

– глобальний (здійснення заходів КСВ у кількох  
країнах, де представлена корпорація).

Реалізації соціальної відповідальності на національ-
ному та глобальному рівнях більше характерна для КСВ. 
Втім, на практиці можна знайти соціально відповідальні 
університети, які своєю діяльністю намагаються покра-
щити життя не тільки місцевої громади, але суспільства в 
цілому, а також громадян і громад в різних країнах світу. 
Наприклад, Лондонський університет (University of Lon-
don) можна віднести до національних екологічних ліде-
рів: у своєму Carbon Management Plan Університет взяв 
зобов’язання зменшити викиди вуглецю на 43% до 2020 р.  
і на 80% до 2050 р., що покращить екологічну ситуацію 
у місті розташування ЗВО на національному рівні та в 
цілому світі [19].    

Щодо глобального рівня, американський George 
Washington University серед своїх підрозділів має Інсти-
тут корпоративної відповідальності із місією сприяння 
навчанню упродовж життя, поширенню знань через кон-
ференції і семінари та активної участі у житті громади 
[20]. Під егідою Інституту працює Центр досконалості 
глобальної фінансової грамотності (Global Financial Lit-
eracy Excellence Center), який ставить своєю метою під-
вищення фінансової грамотності студентів університету, 
урядовців, державних службовців США, а також на гло-
бальному рівні. Наприклад, у 2012–2013 роках Центр 
провів Глобальний саміт з фінансової грамотності; разом 
із Standard & Poor бере участь у підготовці щорічного 
глобального обстеження з фінансової грамотності; готує 
відеоролики з фінансової грамотності та інші матеріали. 
Як зазначено на сайті Центру, він працює для глобальних 
громадян, надаючи можливість усім бажаючим викорис-
товувати свої напрацювання [21]. 

Щодо форм реалізації соціальної відповідальності, 
тут КСВ і УСВ мають багато спільного. Як КСВ, так і УСВ 
насамперед реалізуються через політику, стратегії, про-
грами, проекти, практики соціальної відповідальності, 
спираючись на схожі принципи та цінності. Однак необ-
хідно зазначити, що певні форми реалізації соціальної 
відповідальності більшою мірою характерні для КСВ, 
інші – для УСВ. Наприклад, онлайнова торгівельна ком-
панія Amazon.com запровадила ініціативу «Упаковка без 
роздратування» і використовує тільки власну упаковку і 
тільки з вторинної сировини. За розрахунками компанії 
завдяки цій ініціативі вдалося зекономити 50 млн фунтів 
пакувального матеріалу. Також, Amazon.com має про-
граму «Amazon’s Device Donation Program» і дарує елек-
тронні пристрої школам, розташованим навколо логістич-
них центрів компанії [22]. Інші форми реалізації соціальної 
відповідальності більш притаманні УСВ, як-то: соціально 
відповідальний зміст освітніх програм або тематика 
дослідницьких робіт.   

Для КСВ і УСВ характерні схожі напрями діяльності: 
наприклад, волонтерство, філантропія, трансфер знань і 

технологій, освітні програми для дітей, юнацтва, молоді, 
залучення місцевих громадських активістів до процесів 
вироблення і ухвалення рішень корпорацією або ЗВО. 

Якщо перші дослідження університетської соціальної 
відповідальності розглядали ЗВО як корпорацію, котра 
має нести відповідальність за наслідки своєї діяльності та 
вплив на довкілля, суспільство, промисловість, на своїх 
клієнтів та працівників [14; 15; 16], то на даному етапі кон-
цептуалізації УСВ остання розглядається як самостійна і 
відмінна від КСВ теорія. 

Серед багатьох аспектів, що  відокремлюють УСВ від 
КСВ, найчастіше згадують таке: призначення корпора-
ції – це збільшення прибутку, корпорація у своїх намірах 
розробити і запровадити програму КСВ має одночасно 
і окремо дбати про своїх акціонерів і стейкхолдерів. 
Подібні завдання не стоять перед ЗВО, які переважно є 
неприбутковими організаціями і не мусять піклуватися 
про збільшення прибутку для акціонерів [14].

Діяльність ЗВО зосереджена навколо знань: їх про-
дукування, збереження, поширення та застосування на 
практиці. Тому логічним і очевидним є очікування, що 
УСВ буде реалізовуватися через певні операції зі знан-
нями: 

– оновлення змісту освітніх програм, включення 
тем, що відповідають запитам суспільства; 

– вибір теми наукового дослідження, актуального 
для даної територіальної громади (наприклад, соціальна 
реабілітація внутрішньо переміщених осіб); 

– інформаційна кампанія із суспільно-значущої теми 
(наприклад, що таке тероризм і як захиститися від нього, 
або як допомогти ветеранам АТО із посттравматичним 
синдромом). 

Корпорації теж можуть пропонувати курси, програми, 
просвітницькі заходи, але масштаб їх роботи із інформа-
цією і знаннями буде значно обмеженим.

Запровадження у 2010 р. міжнародного стандарту ISO 
26000 із соціальної відповідальності, який розроблявся за 
участі 500 міжнародних експертів з різних країн і континен-
тів, дозволило суттєво систематизувати накопичені знання 
та здобутий практичний досвід та упорядкувати концепції 
корпоративної соціальної відповідальності [23]. Стандарт 
ISO 26000 визначає головні принципи соціальної відпові-
дальності, характерні як для прибуткових підприємств, так 
і для громадських організацій і об’єднань; як для міжна-
родних корпорацій, так і для малого, і середнього бізнесу  
регіонального масштабу. До них належать: підзвітність, 
прозорість, етична поведінка, повага до інтересів стейк-
холдерів, визнання верховенства права, повага до міжна-
родних норм поведінки, повага до прав людини.  

Також, стандарт окреслює сім ключових тематичних 
блоків, пов’язаних із соціальною відповідальністю:  

1) права людини;
2) трудові відносини;
3) довкілля;
4) сумлінні / справедливі практики (Fair operating prac-

tices);
5) права споживачів;
6) участь громад і суспільний розвиток (Community 

involvement and development);
7) належне організаційне врядування (управління). 
Організаційне врядування має інтегративну функцію, 

об’єднуючи решту тематичних блоків під егідою належ-
ного управління (врядування). Зміст кожного з тематич-
них блоків розкривається через кілька актуальних для 
даного блока проблем (issues). Наприклад:

Для тематичного блоку «Сумлінні / справедливі прак-
тики» актуальними проблемними питаннями є: проти-
стояння корупції; відповідальна співпраця з політиками; 
чесна конкуренція; повага до прав власності та інші.

Для тематичного блоку «Довкілля» актуальними 
проблемними питаннями є: запобігання забрудненню; 
ощадливе використання ресурсів; захист довкілля, біо-
розмаїття та відновлення природного середовища; 
пом’якшення наслідків кліматичних змін.  

Надалі, кожне проблемне питання розкривається 
через низку положень / рекомендацій, що розкривають 
бажаний стан речей у даній сфері та з рештою утворюють 
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стандарт. Наприклад, для тематичного блоку «Належне 
організаційне врядування» актуальне проблемне питання 
визначено як «процеси і структури ухвалення рішень». 
Удосконалення вищезазначених процесів і структур мож-
ливе за такими напрямами: 

– запровадження системи заохочень для стимулю-
вання соціальної відповідальності;

– внесення структурних та організаційних змін метою 
уможливлення залучення зовнішніх (третіх) сторін для 
ухвалення важливих рішень (наприклад, фінансових); 

– налагодження змістовної двосторонньої комуніка-
ції із стейкхолдерами;

– запровадження процедур з відстеження вико-
нання та звітування за рішення, що стосуються соціальної 
відповідальності тощо. 

Загалом, до стандарту ISO 26000 увійшли 258 поло-
жень / рекомендацій по усім тематичним блокам [24]. 

Важливе місце у Стандарті ISO 26000 займають сто-
сунки із стейкхолдерами: стандарт дає визначення стейк-
холдерам, упорядковує їх у категорії та групи (напри-
клад, клієнти, покупці, постачальники, урядові структури, 
місцеві мешканці, постійні працівники компанії, сезонні 
робітники, активісти – екологи тощо); тлумачить термін 
«stakeholder engagement» як взаємодію, діалог із стейк-
холдерами з метою збільшення обізнаності задля подаль-
шого ухвалення управлінських рішень.

Оформлення стандарту ISO 26000 стало важливою 
віхою у розвитку концепції соціальної відповідальності, 
оскільки на етапі його розроблення та запровадження 
були узгоджені основні поняття і терміни, надані їх визна-
чення, сформульовані принципи, окреслені тематичні 
блоки, що формують соціальну відповідальність, вироб-
лені ключові ознаки і характеристики цього явища.

Проведений аналіз джерел і витоків УСВ дозволяє 
стверджувати, що кілька факторів на початку ХХІ ст. 
сприяли стрімкому розвитку УСВ та її концептуалізації: 

1) глобальне усвідомлення важливості вищої освіти і 
зростання ролі ЗВО у процесах соціально-економічного 
розвитку; 

2) вироблення і ухвалення на загальноєвропейському 
та міжнародному рівнях низки документів, що спонука-
ють держави і ЗВО до практикування соціальної відпо-
відальності; 

3) поширення практик КСВ висококонкурентного при-
ватного сектору в університетському середовищі.  

Наразі концептуальне поле УСВ має комплексну бага-
торівневу структуру і складається з багатьох тематичних 
блоків (або рубрик), вимірів, рівнів, форм (проявів), що, з 
одного боку, відображає комплексний і розмаїтий харак-
тер діяльності сучасного університету, з іншого боку, від-
дзеркалює складність і розмаїтість організації сучасного 
суспільства. 

УСВ – це одночасно і теорія (тобто, концепції, філосо-
фія співпраці між ЗВО і громадою, бізнесом, громадян-
ським суспільством, органами державної влади тощо), і 
практика. На практиці УСВ проявляється через принципи, 
цінності, ступеневі освітні програми (наприклад, зміст 
навчальних курсів, завдання для самостійної роботи сту-
дентів), тренінгові курси (наприклад, для депутатів міс-
цевих рад або лідерів громадянського суспільства), теми 
дослідницьких робіт, програми співпраці з громадою (як-
то: супові кухні, волонтерство, вторинна переробка сміття 
(recycling), студентські проекти (як-то: майбутні дизай-
нери розробляють і реалізують проекти ландшафтних 
парків, студенти спеціальності «соціальна педагогіка» 
заробляють кредити, працюючи в центрі реабілітації дітей 
з особливими потребами тощо). 

УСВ має зовнішній і внутрішній вектори. У першому 
випадку УСВ націлена назовні: на співпрацю з місцевою 
громадою, глобальне партнерство, гуманітарну допомогу 
іншій країні, тобто може реалізуватися на місцевому,  
регіональному, національному або глобальному рівнях. 

Внутрішній вектор УСВ формується ініціативами із 
соціальної відповідальності, що мають змінити на краще 
життя всередині ЗВО: покращити умови праці або освітнє 
середовище, переглянути цінності і місію університету, 
запровадити програми з академічної доброчесності та 

внутрішнього забезпечення якості, але також організувати 
дитячий садок для студентів – батьків чи юридичну клі-
ніку для надання правової допомоги співробітникам. Вну-
трішній вектор передбачає, що програма УСВ має інсти-
туційний рівень реалізації. Разом з тим, можна говорити 
про субінституційний рівень, коли виконавцями проектів 
і ініціаторами практик УСВ є університетські підрозділи: 
інститути, факультети, кафедри, центри, що є нормою для 
великих університетів із сталими традиціями УСВ. 

Крім вимірів, рівнів, векторів, форм і напрямів (волон-
терство, філантропія, трансфер знань тощо), концепту-
альне поле УСВ включає ще кілька важливих проблем-
них блоків, а саме: врядування; участь у житті громади 
(суспільства); вплив і наслідки діяльності ЗВО [17]. 

Найважливішим, на нашу думку, в контексті УСВ є 
питання впливу ЗВО на громаду, де знаходиться універ-
ситет, на сектор, для якого він готує фахівців або під-
приємства, з якими він співпрацює, а також наслідки від 
освітньої, дослідницької, доброчинної, волонтерської та 
іншої діяльності, яку практикує ЗВО. Вплив може мати 
різні виміри: 

– когнітивний (які знання університет «здобуває» у 
своїх лабораторіях та поширює у громаді, світі: методики 
енергозбереження, роз’яснення природи тероризму тощо);

– освітній (чи конкурентоспроможні випускники 
ЗВО, чи задовольняють вони вимогам працедавця); 

– соціальний (чи тренінги з міжкультурної комуніка-
ції допомогли місцевим мешканцям примиритися із міг-
руючою громадою ромів); 

– проявлятися на рівні місцевої громади, національ-
ному або глобальному рівнях. 

І поки високорейтингові університети світового рівня 
намагаються збільшити свій вплив на глобальному рівні, 
міжнародний рейтинг QS пропонує оцінювати соціальну 
відповідальність ЗВО саме за його внеском у розвиток 
громади і регіону (наприклад, проекти та інвестиції у тери-
торії на відстані 200 км від ЗВО, позитивне ставлення до 
довкілля, скільки місцевих студентів навчаються в універ-
ситеті та яка частка випускників університету працевла-
штовується у даному регіоні) [25]. 

Очевидно, що діяльність ЗВО може мати негативні 
наслідки або не мати жодного – ані позитивного, ані нега-
тивного – впливу на життя громади. Збільшити позитив-
ний вплив університету на життя громади та залучити 
місцевих мешканців у життя та діяльність університету 
(community engagement) допомагає належне універси-
тетське врядування: розширення кола осіб, залучених 
до ухвалення рішень, включно із запрошенням до ухва-
лення рішень представників місцевої громади; поси-
лення студентського самоврядування, партнерство задля 
розв’язання нагальних потреб громади тощо.

Висновки
Проведений аналіз УСВ доводить, що УСВ є актуаль-

ним питанням для світової університетології і дозволяє 
сформувати низку висновків:  

1. Зростання ролі знань, усвідомлення зростаючої 
ролі вищої освіти та ЗВО у суспільному поступі, Болон-
ський процес та розвиток корпоративної соціальної від-
повідальності у другій половині ХХ ст. стали чинниками 
формування та розвитку університетської соціальної від-
повідальності як у розвинених країнах, так і країнах, що 
розвиваються.   

2. Практикування університетської соціальної від-
повідальності ЗВО відбувалося паралельно із дослі-
дженнями і концептуалізацією цього явища, що сприяло 
оформленню у другому десятилітті ХХІ ст. концепції уні-
верситетської соціальної відповідальності як окремого 
дослідницького напряму.

3. Сфера університетської соціальної відповідальності 
є комплексною, багаторівневою та багатовимірною; універ-
ситетська соціальна відповідальність має наскрізну природу 
і пронизує різні напрями діяльності ЗВО: освітню, дослід-
ницьку, виховну, просвітницьку, соціокультурну тощо.  

4. Університетська соціальна відповідальність є 
дотичною до інших актуальних питань вищої освіти, 
зокрема забезпечення якості, академічної доброчес-
ності, університетської автономії, студентоцентрованого 
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та практико-орієнтованого навчання, що створює простір 
для подальших досліджень: наприклад, пошук відповіді 
на запитання «в умовах університетської автономії на які 
суспільні запити має відповідати ЗВО», або «які індика-
тори свідчать, що якість вищої освіти відповідає принци-
пам університетської соціальної відповідальності».        
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Olena Orzhel
UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY: CONCEPTS, REALITIES AND CHALLENGES

Summary
The article is dedicated to university social responsibility – a popular and well researched issue in the world, but a low-profile 

subject in Ukraine. The purpose of the article is to boost an academic discourse on university social responsibility and engage 
Ukrainian HEIs into its discussion. Raising awareness of societal significance of higher education at the end of 20th – beginning of 
21th century came alongside with the acknowledgement by universities their responsibility to society, local community, professional 
groups, students or other stakeholders. Today, small and big universities in different parts of the world demonstrate social respon-
sibility in their missions and development strategies, implement it through their curricula, students’ assignments and projects, 
research topics, dialogue with local community, partnerships with business or authorities. In addition to recognition of the increas-
ing role of knowledge and higher education, other key drivers of boosting university social responsibility were Bologna process and 
corporate social responsibility. Bologna social dimension regards social responsibility as equal access to education to be ensured 
by a HEI to different social groups, including disadvantaged citizens, like migrants, ethnic minorities or people with disabilities; 
as well as delivery of additional university services to the above social categories and groups. Development of corporate social 
responsibility in the second half of 20th century has laid a foundation for advancement of university social responsibility; currently, 
the former and the latter draw from analogous concepts and terminology; identify the same dimensions and implementation levels; 
are revealed through similar configuration and arrangements etc. An outstanding contribution to the development of university 
social responsibility was made by ISO 26000 – social responsibility standard. The standard has determined key principles for 
social responsibility that apply for profit and non-for-profit institutions alike, including HEIs: accountability, transparency, ethics, 
respect to stakeholders, international law, human rights etc. University social responsibility is a complex, multi-facet and multi-level 
subject; it crosscuts via different HEI’s functions and activities: education, training, research, nurturing, social engagement, cultural 
events etc.  Practicing social responsibility by HEIs facilitated its conceptualization and resulted in the formation of the conceptual 
framework for university social responsibility in the second decade of the 21st century.      

Keywords: higher education, HEIs, universities, university social responsibility (USR), corporate social responsibility (CSR). 
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Постановка проблеми та її актуальність
Питання, за яким вектором має прямувати освіта 

України, належить до найскладніших і найсуперечли-
віших питань сьогодення, адже майбутнє України, як і 
кожної держави, її економічний, соціальний, політичний, 
духовний та культурний розвиток залежить від розвитку 
освіти. 

Розглядаючи розвиток сучасної вищої освіти, можна 
виокремити два найбільш значимі фактори, які мають 
вплив на освітню сферу: 

– фактор трансформаційних процесів, що відбува-
ються останнім часом в українському суспільстві; 

– інтернаціоналізація та інтеграція вищої освіти 
України в глобально міжнародну освітню спільноту. 

Окреслюючи трансформації у вищій освіті актуально 
постає питання формування лідерства, як одного із клю-
чових чинників успішної діяльності людини в усіх сферах 
її буття. Хоча зазвичай існує думка, що лідер повинен 
народитися з лідерськими якостями, проте нова пара-
дигма лідерства передбачає нове розуміння поняття, яке 
полягає в тому, що лідером не потрібно народжуватися, 
лідера можна виховати. 

Тому сучасна вища освіта покликана сприяти фор-
муванню конкурентоспроможної особистості, готової 
приймати на себе роль лідера, який прагне до особистіс-
ного самовдосконалення протягом усього життя. Урахо-
вуючи наведене, беззаперечно постає питання розвитку 
та формування лідерських якостей майбутніх фахівців. 
Необхідно підкреслити роль плюрилінгвістичної освіти у 
формуванні лідерських якостей, адже в умовах глобалі-
зації плюрилінгвізм стає одним із визначальних чинників 
для міжкультурного взаєморозуміння, вдалого працевла-
штування та конкурентоспроможності.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Аналізуючи останні дослідження щодо питання лідер-

ства та формування лідерських якостей майбутніх фахів-
ців, не можна не помітити, що зазначене питання є одним 
із найактуальніших та перебуває в центрі уваги як зару-
біжних (Аркін А., Аркін Е., Басе Б., Берне Дж., Болден Р., 
Голднер А., Гоулман Д., Грінліф Р., Спілейн Дж., Хейфец 
Р., Хелверсон Р. та ін.), так і вітчизняних науковців (Бод-
нарук О, Громовий В., Жданова К., Калашнікова С., Кур-
батов С., Линьова І., Міляєва В., Паламарчук О., Прохор 
І. та ін.). 

Феномен лідерства розглядається на різних рівнях та 
у різних сферах університетської освіти. Зокрема:

– розвиток лідерського потенціалу сучасного уні-
верситету (Калашнікова С.);

– викладання в університеті на засадах лідерства 
(Паламарчук О.);

– розвиток індивідуального лідерства в університеті 
(Боднарук О.);

– формування командного лідерства в університеті 
(Прохор І.);

– підготовка та розвиток молодих дослідників в уні-
верситеті на основі парадигми лідерства (Линьова І.);

– використання університетських рейтингів для 
оцінки якості університетської освіти з метою забезпе-
чення інституційного лідерства в національному та гло-
бальному освітньому просторі (Курбатов С.).

Також важливими для нашого дослідження є роботи 
Струганець Л. щодо мовнокомунікативної компетентності 
лідера в освітній галузі та Кулик О. про виховання осо-
бистості лідера у світі нової філософії освіти.

Незважаючи на достатню кількість наукових публіка-
цій з питань лідерства та формування лідерських якос-
тей, питання важливості плюрилінгвальної освіти і, як 
результату, плюрилінгвальної компетентності як складо-
вої формування якостей лідера майже не розглядається у 
наукових працях, що і зумовило мету даної статті.

Мета статті
Мета статті полягає у з’ясуванні специфіки плюри-

лінгвальної освіти для формування лідерських якостей 
та теоретичному обґрунтуванні плюрилінгвальної компе-
тентності як однієї із важливих якостей лідера. 

Виклад основного матеріалу
У науковій літературі існує понад 300 визначень тер-

мінів «лідер», «лідерство» та «лідерські якості». У своєму 
дослідженні ми спираємось на «Національний освітній гло-
сарій: вища освіта», в якому зазначено, що лідерство (lead-
ership) – це управління, що здійснюється шляхом впливу на 
поведінку людей (послідовників) на основі взаємної поваги 
та довіри задля реалізації суспільно значущих цілей (цін-
ностей) та потребує наявності в управлінця-лідера відпо-
відних лідерських компетентностей (якостей). Лідерство 
є одночасно положенням (статичний аспект) і процесом 
впливу (динамічний / процесний аспект), в основі яких –  
прояв лідерських якостей особистості. Наявність ста-
тичного аспекту продукує процесний аспект. Відповідно 
до основних видів діяльності (індивідуальна та групова) 
виокремлюють два види лідерства – індивідуальне та 
організаційне: індивідуальне лідерство – суб’єктом прояву 
лідерства є окрема особистість, може здійснюватися як 
безпосередньо щодо себе (саморозвиток особистості), так 
і щодо інших осіб; інституційне (або організаційне) лідер-
ство – суб’єктом прояву лідерства є організація, може здій-
снюватися як безпосередньо щодо себе (саморозвиток 
організації), так і щодо інших організацій [5].

Сучасні глобалізаційні процеси, що охопили всі сфери 
життєдіяльності суспільства, ставлять нові вимоги до 
особистості лідера, який здатний здійснювати ефек-
тивну діяльність в нових соціально-економічних і полі-
тичних реаліях країни. У класичному розумінні лідер – це 
людина, яка контролює або має владу над іншою групою 
людей. Проте нова парадигма лідерства передбачає, що 
сучасному лідеру притаманні такі якості при яких його 
внутрішня і зовнішня сторони діяльності успішні, коли 
гармонійно поєднуються два аспекти професіоналізму: 
особистість і професійна діяльність. На думку О. База-
лука, лідер – це передусім масштаб: масштабне бачення 
свого місця у світі і суспільстві, свого призначення, мети 
свого життя. Це тип людини майбутнього [1]. Існують різні 
типи лідерів відповідно до основних підвидів соціального 
управління: політичний лідер, державний лідер, бізнес-
лідер, лідер-освітянин, громадський лідер та ін. 

Для кожного типу лідера притаманні свої характерні 
ролі і функції залежно від сфери їх діяльності. У нашому 
дослідженні ми зупинимось на розгляді тих якостей 
лідера, які є ключовими для всіх типів лідерів. 

Ще у 1980-х рр. Дж. Каузес та Б. Познер виділили 
п’ять ключових ролей лідера: 

– Шукати нові можливості. 
– Спонукати людей до спільного бачення, орієнту-

вати на перспективу, залучати послідовників. 
– Надавати можливість іншим проявити себе. 

За охочувати співпрацю та допомогу в індивідуальному 
розвитку. 

УДК 378.046(477)/316.46  ПЕТРИЧЕНКО Наталія,
аспірантка Відділу інтернаціоналізації вищої освіти,

Інститут вищої освіти НАПН України

ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА  
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

У статті розглядаються та аналізуються погляди різних авторів щодо питання лідерства та лідерських якостей. Також 
з’ясовується специфіка плюрилінгвальної освіти для формування лідерських якостей, теоретично обґрунтовується  
плюрилінгвальна компетентність як одна із важливих якостей лідера.

Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, плюрилінгвальна освіта, плюрилінгвальна компетентність.



 Р
оз

ді
л 

1.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 о

св
іт

и

30

– Моделювати спосіб життя та розвитку. Захоплю-
вати людей власним прикладом і концентрувати спільні 
зусилля на результатах. 

– Надихати людей. Високо оцінювати досягнення та 
гідно заохочувати послідовників [7, с. 10]. 

– Майже ті самі ролі, але дещо під іншим кутом 
зору запропоновані у праці «Навчання лідерству» [6]:  
«У лідера є чотири ролі, які він має успішно виконувати: 

– Створення атмосфери взаємної довіри шляхом 
поділу всіма спільних цінностей.

– Прояснення цілей – трансформація візи у кон-
кретні цілі. 

– Налаштування процесів і систем. 
– Розвиток талантів».
Міляєва В. виокремлює такі основні якості (компетен-

ції) керівника-лідера [4]:
1. Прагнення вести за собою. Бути лідером означає 

вказувати шлях іншим – найкращий, найкоротший, най-
безпечніший. Лідер не лише спрямовує та веде своїх 
послідовників, але й прагне вести їх за собою, а послідов-
ники не просто йдуть за лідером, а й хочуть йти за ним. 

2. Мотивація першості. Для того, щоб стати лідером 
недостатньо прагнути бути першим. Першість передба-
чає кращі, ніж у інших, життєві результати, що є наслід-
ком зусиль людини, які демонструють її професіоналізм, 
компетентність, здібності, таланти та інші видатні якості. 

3. Впливовість. Бути лідером і вести людей за собою 
означає бути впливовою людиною (авторитетом для 
інших). 

4. Заглибленість і закоханість у свою справу, коли 
«мотив діяльності відповідає самій діяльності». 

5. Професійність і креативність. Лідером стає людина, 
яка добре розуміється на своїй справі і використовує 
творчий підхід у вирішенні проблемних питань та ситуа-
цій. 

6. Психологічна надійність – здатність підтримувати 
необхідну рівновагу між «Я хочу», «Я можу» і «Я пови-
нен» у різних, особливо напружених ситуаціях життєдія-
льності. 

7. Адекватна самооцінка та саморегуляція. В особис-
тості лідера зазвичай поєднуються високий рівень дома-
гань, висока самооцінка з високою вимогливістю до себе 
і до всього, що стосується групових цінностей та цілей. 

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчи-
тися, набувати досвіду, удосконалювати свої вміння і 
навички кожного дня.

На основі узагальнення науково-теоретичних і прак-
тичних досліджень Локшин В. виділяє такі лідерські якості 
особистості: активність, товариськість, уміння слухати 
співрозмовника, рішучість, готовність до самостійного 
виконання завдань, упевненість у 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, готовність 
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 [3, с. 112–113].

Проте важко сьогодні уявити успішне здійснення 
діяльності лідера без плюрилінгвальної компетентності, 
адже плюрилінгвізм – це відповідь на тенденції децен-
тралізованого глобалізованого інформаційного сучас-
ного суспільства, він, на нашу думку, стає важливим і 
невід’ємним компонентом становлення та розвитку фор-
мування лідерських якостей. Сьогодні, коли люди стають 
дедалі більш залежними від можливості якісно і швидко 
отримувати інформацію, а це, своєю чергою, актуалізує 
питання щодо правильного сприйняття цієї інформації та 
її інтерпретації, від сучасних лідерів очікується, що вони 
будуть здатні продукувати, отримувати, обробляти, ефек-
тивно використовувати інформацію, не маючи перед 
собою географічних, соціальних, культурних, і особливо 
мовних бар’єрів. 

Ураховуючи, що компетентність сьогодні визначає-
ться як динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних 
і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
яка визначає здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і є результа-
том навчання на певному рівні вищої освіти [2], під плю-
рилінгвальною компетентністю ми розуміємо потенціал 
вивчати (самостійно або в процесі навчання) і використо-
вувати мови (більше ніж одну) в різному ступені і для різ-
них цілей; як можливість використовувати мови для цілей 
комунікації та брати участь у міжкультурному діалозі. 

Плюрилінгвальної компетентності можна досягти 
під час здійснення плюрилінгвальної освіти, як частини 
загальної освіти, яка орієнтована на формування особис-
тості, готової до активної творчої діяльності в полікуль-
турному і багатонаціональному середовищі, яке розви-
вається, зберігає свою культурну ідентичність та прагне 
до розуміння інших культур і поважає інші етнічні спіль-
ності. Основними завданнями такої освіти вважаються:

– забезпечити сформованість у студентів мовної 
компетентності;

– формування та розвиток умінь і навичок ефектив-
ної взаємодії з представниками різних культур;

– створення умов для інтеграції студентів у культури 
інших країн;

– формування екологічної та валеологічної куль-
тури через текстову основу мов, що вивчаються.

Основні засади плюрилінгвальної освіти вже викла-
дені в основних документах Ради Європи з мовної полі-
тики та освіти. Так, у документі «Плюрилінгвальна освіта  
в Європі – 50 років міжнародної співпраці (Plurilingual 
education in Europe 50 years of international co-operation)», 
зазначено, що діяльність Ради Європи щодо сприяння 
мовному різноманіттю і вивченню мови в галузі освіти 
здійснюється в рамках статті 2 Європейської культурної 
конвенції, яка зобов’язує держави-учасниці до заохочення 
взаємного викладання та вивчення їхніх мов [8, c. 6]. 

Реалізувати на практиці концепцію плюрилінгвізму 
в країнах Європи покликана саме плюрилінгвальна 
освіта, яку фахівці Ради Європи визначають як складне 
поліфункціональне явище, спосіб навчання, що ставить 
за мету розширення мовного репертуару кожної осо-
бистості завдяки збільшенню кількості мов, якими вона 
може послуговуватися у житті. Це перша, або рідна мова 
особи, офіційна чи державна мова країни проживання, 
яка класифікується як основна мова навчання в школі, 
іноземні мови, мови національних меншин і регіональні 
мови та мови (ім)мігрантів. Ці мови можуть збігатися, а 
можуть відрізнятися. Багатомовна освіта має на меті 
опанування європейцями не тільки сукупності вживаних 
і загально виучуваних мов, а і тих, якими послуговую-
ться рідше, і в такий спосіб підкреслює цінність мовного 
репертуару для кожної особистості. Багатомовна освіта 
дає змогу забезпечити постійне підвищення рівня мовної 
компетенції в кількох мовах, використовувати різні мови 
як засоби навчання, сприяє ліпшому усвідомленню соціа-
льної і культурної цінності будь-якої з мов, усього євро-
пейського лінгвістичного розмаїття та культурного спадку 
[8, с. 17–36].

Зважаючи на зазначене, варто підкреслити, що 
освітні системи сучасності мають забезпечити гармо-
нійний розвиток та формування якостей лідера за допо-
могою гармонійного, трансверсального і комплексного 
підходу, який бере до уваги всі мови та їх відповідні ролі 
в системі мовного репертуару лідера. Також цей підхід 
включає в себе заохочення усвідомлення лідера свого 
існуючого репертуару і потенціал для розвитку та адапта-
ції цих репертуарів до мінливих умов сьогодення. Таким 
чином, плюрилінгвальна освіта сприятиме:

– обізнаності про те, чому і як людина вивчає мови, 
які вона вибрала;

– обізнаності та можливості використовувати мови 
при здійсненні професійної діяльності;

– повазі до інших людей, значення мов і їх різнома-
ніття, незалежно від їх статусу в суспільстві;

– повазі до культур, які втілені в мовах, та культур-
ної ідентичності інших людей;

– здатності сприймати і бути посередником щодо 
відносин, які існують між мовами та культурами;
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– глобальному комплексному підходу до вивчення 
мов у навчальній програмі сучасних систем освіти.

З огляду на те, що дедалі актуальнішим стає компе-
тентнісний підхід у освіті, сучасна вища освіта має фор-
мувати у лідерів компетентності ХХІ століття, до яких, 
зокрема, входять спілкування державною мовою і спілку-
вання іноземними мовами та сприяти формуванню все-
бічно розвиненої, здатної до критичного мислення ціліс-
ної особистості, патріота з активною позицією, здатного 
змінювати навколишній світ та вчитися упродовж життя.

Висновки
Отже, впровадження плюрилінгвальної освіти як 

засобу осягнення світу спеціальних знань, долучення до 
культури різних народів, діалог різних культур, що сприяє 
усвідомленню людьми приналежності не тільки до своєї 
країни, певної цивілізації, а й до загальнопланетарної 
культурної спільноти – всі ці ідеї плюрилінгвальної освіти 
мають важливе значення для сучасної парадигми лідер-
ства. 

Плюрилінгвальна освіта створює умови для розви-
нених форм спілкування, що забезпечують формування 
комунікативно-орієнтованого лідера, здатного до між-
культурної комунікації, тому досить важливим є вивчення 
можливостей, які відкриваються під час плюрилінгваль-
ної освіти. Тут особливо цінним є вивчення досвіду євро-
пейських університетів, які здійснюють плюрилінгвальне 
навчання за принципом розширюючого кола культур, які 
вивчаються, із орієнтацією на діалог культур як філософ-
ський стрижень освіти і життєвий стиль особи.

Постановка проблеми та її актуальність
На сьогодні в Україні корпоративна культура не отри-

мала нормативного відображення в освітньому законо-
давстві та базується на загальному культурному рівні 
суспільства, нормах моралі, ділової практики тощо, стан 
яких обумовлений рівнем економічного розвитку країни 
[9, с. 101]. Вона є, скоріше, сукупністю правил, звичаїв і 
сталої практики у сфері управління, якими переймаються 
в успішних компаніях, на підприємствах та в організа-
ціях. Питання управління формуванням корпоративної 
культури залишається відкритим та недостатньо зрозу-
мілим для вивчення управлінцями, а тому існує нагальна 
потреба у дослідженні ролі корпоративної культури, меха-
нізмів її впровадження та управління її формуванням.

Упровадження та дотримання принципів корпоратив-
ної культури дасть змогу зробити її ефективним інстру-
ментом в управлінні педагогічними працівниками, забез-
печить цілісність освітньої установи, створить сприятливі 
умови для управління навчальним закладом. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Проблеми систематизації теоретичних засад, сутності 

та ролі корпоративної культури в діяльності організації 
відображені в роботах зарубіжних науковців, зокрема 
Куїнна Р., Хенді Ч., Шейна Е., Віханського О., Наумова О., 
Ричкової А., Пригожина А. Серед українських науковців 
значну увагу зазначеним проблем приділяють Дмитренко 
Г., Карамушка Л., Серкіс Ж., Шевченко А., Хает Г., Хар-
ківська А., Палеха Ю. та ін.

Мета статті – ідентифікація засобів формування та 
розвитку корпоративної культури навчального закладу 
на засадах лідерства.

Виклад основного матеріалу
Проблеми культури привертали до себе увагу в усі 

часи розвитку людської цивілізації. Культура завжди була 
могутнім фактором розвитку суспільства. Вона охоплює 
всі напрями діяльності людини – від матеріального вироб-
ництва до найвеличніших виявів людської творчості. 
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PLURILINGUAL EDUCATION AS A PART OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS

Summary
The article examines and analyzes the views of different authors on the issue of leadership and leadership qualities. Also 

the specificity of plurilingual education for leadership development is revealed, the plurilingual competence as one of the most 
important skills of a leader is theoretically grounded.
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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЗАСАДАХ ЛІДЕРСТВА

Статтю присвячено висвітленню ролі корпоративної культури у діяльності навчального закладу та основним підходам 
до її формування. Визначено особливості формування місії, візії та цінностей навчального закладу. Зазначено, що важ-
ливу роль у процесі формування корпоративної культури відіграє яскрава, харизматична особистість лідера – керівника 
навчального закладу. Наголошено, що формування корпоративної культури найбільш вдало здійснюється на засадах 
трансформаційного лідерства, адже в його основі – моральне начало, що відрізняє його від інших підходів до лідерства.

Ключові слова: корпоративна культура навчального закладу, візія, лідерство, місія, трансформаційне лідерство.
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Без перебільшення можна сказати, що цей термін став 
широко вживаним в усіх формах та на всіх рівнях індиві-
дуальної та суспільної свідомості, у всіх сферах людської 
життєдіяльності.

Загальнолюдське культурне надбання має особливо 
важливе значення у сфері управління людськими ресур-
сами. В умовах європейської інтеграції та глобалізації 
соціально-економічного, освітнього простору, науковці 
приділяють значну увагу ролі організаційної та корпора-
тивної культури в управлінні навчальними закладами та 
вважають, що ефективність системи управління освіт-
ньою установою неможлива без розвитку культури орга-
нізації. Вона є чинником ефективної діяльності освітньої 
організації, є функцією цілеспрямованих управлінських 
дій, які визначають загальні рамки поведінки працівни-
ків, що узгоджуються зі стратегією навчального закладу. 
Корпоративна культура є основою у формуванні філосо-
фії діяльності сучасного навчального закладу, необхід-
ною умовою прогресивної діяльності, є запорукою успіху 
в довгостроковій перспективі, забезпечує мобілізацію іні-
ціативи співробітників, виховання відданості організації, 
поліпшує процес комунікації. 

У системі освіти корпоративна культура – це компо-
нент культури, що тісно взаємодіє з глобальними культу-
рами (світовими, національними, релігійними) і відіграє 
важливу роль у становленні, функціонуванні та розвитку 
всієї системи освіти та виховання у суспільстві, розвитку 
конкретного навчального закладу.

У нашій державі корпоративна культура не завжди 
розглядалася як утворення, що заслуговує на увагу. Це 
явище багатогранне та відносно нове для нашого вітчиз-
няного освітнього простору. Більшість організацій лише 
розпочинають формувати власну корпоративну культуру в 
системі управління, яка ґрунтується на кодексах етичної та 
корпоративної поведінки. За сучасних умов економічного 
розвитку вітчизняні компанії, підприємства та організації, 
в тому числі й освітні, що перебувають в умовах рефор-
мування, переважно опікуються власним виживанням і 
порівняно із зарубіжними, не приділяють належної уваги 
розвитку корпоративної культури. Корпоративна культура 
українських підприємств зводиться переважно до зовніш-
нього вигляду співробітників, проведення колективних 
розважальних заходів, при цьому не враховуються основні 
потреби працівників. Залишається недостатньо усвідомле-
ною важливість створення єдиного корпоративного духу, 
стилю поведінки, розвитку самосвідомості у професійній 
діяльності співробітників [2, с. 9–12].

На наш погляд, корпоративна культура навчального 
закладу є системою норм, переконань, вірувань, очіку-
вань, міфів, ритуалів, свят, прийнятих у цій освітній органі-
зації, що відображають її індивідуальність, та відрізняють 
її від будь-якої іншої освітньої установи; а також систему 
особистих і колективних духовних і матеріальних цін-
ностей, що приймаються та поділяються всіма членами 
колективу навчального закладу. Крім того, корпоративна 
культура НЗ – це набір прийомів і правил вирішення 
проблеми зовнішньої адаптації та внутрішньої інтегра-
ції працівників, що виявляється в поведінці, взаємодії і 
сприйнятті себе та інших у соціальному середовищі, яка 
формується цілеспрямовано в рамках прийнятої стратегії 
менеджменту освітньої організації.

Таким чином, на нашу думку, культуру навчального 
потрібно розглядати, по-перше, як систему колективних 
цінностей, норм і традицій укладу спільної життєдіяль-
ності учнів (студентів) і вчителів (викладачів), по-друге, як 
інтегральну характеристику індивідуальності співтовари-
ства закладу освіти; по-третє, як найважливіший фактор 
соціалізації учасників освітнього процесу.

Усі зазначені визначення наочно демонструють необ-
хідність і важливість роботи, спрямованої на управління 
формуванням та підвищення рівня культури навчального 
закладу. 

Ефективність культури залежить від сили культури, 
що означає: наскільки глибоко вона пустила коріння в 
навчальному закладі і який має вплив на індивідуальну 
та колективну поведінку. Сильні (потужні, повноцінні, 
насичені) культури містять цінності, які поділяє більшість 

педагогічних працівників, і мають значний вплив на їхню 
поведінку. Сильна організаційна культура викликає гор-
дість у педагогічних працівників, є відкритою, живою, без-
заперечною, легко впізнаваною [1; 7]. Сильну культуру 
характеризують головні цінності організації, що всебічно 
підтримуються, чітко визначені й широко розповсюджую-
ться. Що більше членів колективу навчального закладу 
визнають ступінь їх важливості й прихильні, то сильніша 
культура. Сильній культурі притаманні такі характерні 
елементи: 

– міцна єднаюча філософія та місія;
– лідер, який довіряє іншим та в якого вірять;
– відкриті канали комунікації та доступу до вищого 

керівництва; 
– особлива увага приділяється учасникам освіт-

нього процесу; 
– для більшості членів освітньої організації прита-

манне відчуття задоволеності; наявність іі дотримання 
більшістю визначених звичаїв, ритуалів, традицій; 

– загальне відчуття підйому та віри в майбутнє; 
– відчуття справедливості за вкладені зусилля та 

отримані винагороди.
Варто пам’ятати, що корпоративна культура є продук-

том взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середо-
вища, тому будь-які зміни в них матимуть вплив та визна-
чатимуть подальший розвиток культури закладу освіти. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дослід-
никами запропоновано широкий спектр підходів до типо-
логій корпоративної культури. Адже типологія організа-
ційної культури є основою для аналізу і прийняття рішень 
щодо її формування, розвитку, підтримання чи зміни. 
Найбільш відомими є типології  Харрісона Р., Хенді Ч., 
Шейна Е., Вільямса А., Добсона П. і Уолтера М., Акоффа 
Р., Бурке М. та ін. [8].

Типології культур (Харрісона Р., Хенді Ч., Шейна Е., 
Вільямса А. та ін.) мають чотири виміри: влада, роль, 
завдання і людина. Типологія Хенді враховує два основні 
вектори життєдіяльності навчального закладу, які сто-
суються як професійної діяльності, так і міжособистісної 
взаємодії учасників навчально-виховного процесу: 

– культура влади – це культура із владним центром, 
звідки здійснюється контроль; пріоритет одноосібних 
рішень керівника; висока документаційна регламентація 
трудової поведінки; атмосфера, орієнтована на конкурен-
цію, владу, політику; 

– рольова культура – це культура, за якої роботою 
управляють процедури і правила. У такій культурі посадова 
інструкція (роль) є більш важливою, ніж людина, яка вико-
нує цю роль. Джерелом влади є посада, особисті якості пра-
цівника. Притаманна глибока спеціалізація, обов’язковість 
виконання посадових функцій, їх чітка регламентація, адмі-
ністративний контроль трудової поведінки; 

– культура завдання – це культура, в основі якої 
командна робота й вирішення завдання; вплив зде-
більшого базується на набутому досвіді, знаннях, ніж 
на посаді, яку обіймає працівник, чи владі, яку він має; 
ґрунтується на свободі дій і достатності ресурсів, необ-
хідних для досягнення поставленої мети, розподілі влади 
залежно від професіоналізму і наявності ресурсів, оціню-
ванні праці за результатами; 

– культура особистості – це культура, у центрі якої 
перебуває особистість; характерний мінімальний ступінь 
адміністрування й обмеження особистих прав і свобод, 
ставлення з повагою до здібностей та особистісних якос-
тей працівників, право виявляти ініціативу та творчість. 

Розглянемо елементи корпоративної культури, що є 
характерними для навчального закладу. На нашу думку, 
найбільш значимою частиною корпоративної культури 
є переконання та цінності. Вони нерозривно пов’язані 
з моральними та етичними установками педагога. На 
основі цінностей людини формуються її переконання.

До зовнішніх проявів корпоративної культури педа-
гога відносять норми і моделі поведінки та комунікацію, 
що включають в себе етикет, мову спілкування, фірмовий 
стиль (символіка, корпоративний колір, зовнішній вигляд 
будівель та інтер’єр приміщень, дрес-код, елементи діло-
водства, ритуали та свята, історія, міфи, герої тощо)  
[7, с. 33–36].
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Важливою характеристикою корпоративної культури 
у педагогічному колективі є культура поведінки та кому-
нікації не лише всередині колективу НЗ, а й з керівником, 
учнями (студентами), їхніми батьками, громадськістю. Це 
зовнішній прояв рівня етичної та психологічної культури, 
що відображає її ділові принципи, мотиви, етичні та пси-
хологічні особливості закладу освіти [4].

Важливим компонентом і показником сформованості 
корпоративної культури навчального закладу є «корпора-
тивний дух» – відчуття педагога на ціннісно-змістовому 
рівні своєї єдності з педагогічним колективом, структур-
ним підрозділом і, нарешті, із самим закладом освіти, в 
якому він працює; духовний стан (клімат), що виникає 
серед колег-педагогів у процесі їх взаємодії [6].

Формування і розвиток корпоративної культури 
навчального закладу необхідно здійснювати на засадах 
лідерства, мінімізуючи адміністрування та акцентуючи 
на повазі до особистості педагогічного працівника, його 
індивідуально-психологічних якостей.

Класичне визначення лідерства найповніше звучить 
так: «Лідерство – управлінська парадигма, сутність якої 
відповідає сучасним реаліям і тенденціям розвитку сус-
пільства» [3, с. 59] 

Серед теорій лідерства найбільш доречним для фор-
мування та розвитку корпоративної культури навчаль-
ного закладу, на нашу думку, є трансформаційне лідер-
ство. Трансформаційний лідер як ніхто інший ідеально 
відображає поняття «лідер»; саме ця теорія передбачає 
роль послідовників для створення атмосфери довіри у 
взаєминах із колегами. Трансформаційний лідер керує і 
водночас спонукає працівників до спільного бачення роз-
витку свого навчального закладу, надихає людей, високо 
оцінює досягнення і гідно заохочує виконавців, орієнтує 
послідовників на перспективу, надає їм можливість проя-
вити себе.

Трансформаційне лідерство слід трактувати як таке, 
що доповнює транзакційну концепцію за чотирма вимі-
рами з боку лідера: харизма та ідеальний вплив, інтелек-
туальне стимулювання підлеглих, мотивація як натхнення 
на досягнення можливих високих результатів, індивідуа-
лізація відносин із підлеглими. Трансформаційний лідер 
приділяє велику увагу інтересам і потребам кожного 
працівника, підвищує їх обізнаність про проблеми орга-
нізації, допомагає підлеглим поглянути на старі проблеми 
новими очима; такий лідер дійсно здатен спонукати, сти-
мулювати і заохочувати працівників на додаткові зусилля 
заради формування і розвитку корпоративної культури.

Трансформаційні лідери багато в чому нагадують 
харизматичних лідерів, але відрізняються особливими 
здібностями до впровадження інновацій і проведення 
змін. Таке лідерство припускає щось більше, ніж наяв-
ність у лідера харизми, оскільки трансформаційні лідери 
переконують послідовників вірити не лише у лідера, але і 
у свої власні здібності, уявити собі краще майбутнє освіт-
ньої організації і досягти його втілення в життя.

В основі трансформаційного лідерства – моральне 
начало, що відрізняє його від інших підходів до лідер-
ства. Трансформаційне лідерство трактує лідерство як 
процес, у якому беруть участь як освітні лідери, так і їхні 
послідовники. Установка на залучення інших становить 
суть моделі трансформаційного лідерства. Трансформа-
ційні лідери вважають себе суб’єктами змін. Вони праг-
нуть змінити стан справ і перетворити освітні організації, 
якими вони керують. 

Джеймс М. Кузес і Баррі З. Познер описують модель, 
яка охоплює комплекс питань, що разом із іншими дає 
можливість трансформаційному лідеру – освітянину 
ефективно вплинути на формування та розвиток корпо-
ративної культури. 

Перше – висунення концепції, що надихає. Транс-
формаційні лідери переконані у своїй здатності здійснити 
зміни і втілити свою ідею унікальної і досконалої організа-
ції в майбутньому.

Друге – це вироблення єдиного алгоритму дій. Такі 
лідери визначають норми поводження з людьми і способи 
досягнення цілей. Вони встановлюють високі вимоги і 
власним прикладом показують, як діяти.

Третє – це прагнення до зміни. Трансформаційні 
лідери шукають неординарні підходи для зміцнення орга-
нізації. Вони усвідомлюють, що помилки і прорахунки – 
невід’ємна частина підходу, який передбачає готовність 
до ризику, і сприймають невдачі як частину процесу 
навчання.

Четверте – вони надихають людей на діяльність. Ці 
лідери створюють сприятливі умови для роботи захопле-
них колективів і зміцнення співробітництва. 

П’яте – це підтримка морального духу. Лідери став-
ляться до людей, як до героїв, які заслуговують на 
заслуги. Оскільки людям важливо, щоб їх зусилля ціну-
вали, трансформаційні лідери визнають внесок кожного 
в спільну справу.

Лейтвуд визначає чотири ключові аспекти трансфор-
маційного лідерства у навчальних закладах, кожен із яких 
передбачає конкретні напрями роботи керівника [10].

До них належать такі: 
– визначення напрямів: формування спільного 

бачення; сприяння прийняттю працівниками колективних 
цілей; високі очікування щодо результатів діяльності;

– розвиток людських ресурсів: індивідуалізований 
підхід і підтримка; надання стимулів для творчої інтелек-
туальної підтримки; забезпечення впровадження передо-
вого досвіду; здійснення організаційних змін;

– створення культури співпраці: реструктуризація; 
налагодження продуктивних стосунків із родинами і гро-
мадами; налагодження зв’язків між навчальним закла-
дом та соціальним середовищем; 

– вирішення кадрових питань: надання підтримки у 
викладанні; моніторинг діяльності навчального закладу; 
запобігання відволікання працівників від їхньої роботи.

Формування корпоративної культури навчального 
закладу слід почати із визначення місії. Місія освітньої 
організації забезпечує: відчуття загальності цілі; ясну чітку 
комунікацію із зовнішнім середовищем; визначення нових 
напрямів діяльності; чітке формулювання стратегічних 
цілей; зниження ризику від необґрунтованих та необду-
маних управлінських рішень; мотивацію працівників до 
ефективного виконання поставлених завдань, активізує 
та фокусує їх зусилля для досягнення мети; ранжування 
цілей на різних рівнях управління; вплив на формування 
поглядів вищого керівництва щодо довготермінових пла-
нів навчального закладу; підготовку освітньої організації 
до майбутніх змін; визначення намірів організації щодо 
споживачів освітніх послуг, технології освітньої діяльності; 
публічне повідомлення суб’єктів зовнішнього середовища 
про стратегію розвитку, переконання та цінності учасників 
освітнього процесу тощо. Як бачимо, роль місії є багато-
гранною. Тому її розроблення та запровадження є важ-
ливим та відповідальним етапом у процесі стратегічного 
планування діяльності закладу середньої освіти.

У місії та цілях навчального закладу повинні мати 
своє відображення базові цінності. Необхідно, щоб сис-
тема цінностей була основою повсякденної діяльності 
навчального закладу. Місія навчального закладу має 
бути простою і змістовною. Її текст не повинен містити 
більше декількох речень, бути нагромадженням слів, міс-
тити складні вислови та сприйматися двозначно, однак 
він має залишати місце для прояву креативності і подаль-
шого розвитку закладу освіти. 

Зазвичай виділяють зовнішні та внутрішні чинники, 
що впливають на місію освітньої організації. До зовніш-
ніх відносять особливості освітньої політики у країні та 
регіоні, стан ринку освітніх послуг, потреби потенційних 
замовників освітніх послуг, демографічну ситуацію тощо. 
До внутрішніх факторів відносять корпоративну культуру 
навчального закладу, характер освітнього процесу, наяв-
ний у педагогічного колективу досвід його організації, 
можливості та ресурси [5].

Візія навчального закладу – це образне уявлення 
сенсу діяльності та перспектив розвитку, його майбут-
нього. Візія пояснює і демонструє усім співробітникам та 
громадськості, яким є заклад, яким він має стати, якого 
рівня розвитку прагне досягти. Вона є вихідним цільо-
вим орієнтиром довгострокової діяльності закладу освіти, 
що підлягає визначенню в процесі стратегічного плану-
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вання. Формування бачення – це одне із завдань лідера –  
керівника навчального закладу. Горизонт візії може 
займати від декількох місяців до кількох років. Бачення від-
носиться лише до майбутнього: воно втрачає свою «силу» 
при досягненні бажаного стану закладу освіти та має бути 
сформульоване знову. Формулювання бачення має бути 
лаконічною, динамічною конструкцією, зручною для сприй-
няття та відповідати таким вимогам: надихати, бути про-
стим, як спогад або образ, заслуговувати довіру та містити 
орієнтири, які можуть бути основою для розробки стратегії.

Важливу роль у процесі формування корпоративної 
культури навчального закладу відіграє наявність яскра-
вої, харизматичної особистості керівника – лідера. Дослід-
ники наголошують на тому, що найбільш успішно корпо-
ративна культура розвивається в освітніх установах, які 
очолюють люди творчі, готові до інновацій, неформально 
пов’язані зі своїми посадовими обов’язками, вміють ство-
рювати команду однодумців, у якій на паритетних заса-
дах взаємодіють педагоги, учні (студенти), батьки й усі 
особи, зацікавлені в розвитку освітньої установи [4].

Основними напрямами впровадження трансформа-
ційного лідерства в управління сучасним навчальним 
закладом є переосмислення керівником своєї управлін-
ської діяльності.

Висновки
Ключовими моментами в управлінні формуванням 

корпоративної культури закладу освіти, про які повинен 
завжди пам’ятати трансформаційний лідер, є такі:

– первинне визначення цілей навчального закладу;
– розроблення місії;
– стратегія розвитку закладу освіти з урахуванням 

вимог ринку освітніх послуг та його соціальної відпові-
дальності;

– визначення і проголошення основних цінностей 
навчального закладу; цінності, що утворюють стрижень 
організаційної культури, регулюють поведінку учасників 
освітнього процесу; 

– донесення цінностей до усвідомленого їх сприй-
няття педагогічними працівниками, до втілення в їхній 
реальній поведінці;

– закріплення цінностей на підсвідомому рівні; для 
досягнення цієї мети необхідні розроблення і проведення 

організаційних (корпоративних) заходів, спрямованих на 
формування і впровадження у практику діяльності навчаль-
ного закладу традицій, ритуалів, обрядів і символіки;

– періодичне проведення моніторингу щодо вияв-
лення відповідності корпоративної культури стратегіч-
ному курсу навчального закладу; вирішальну роль у 
цьому повинен зіграти трансформаційний лідер.
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THE CORPORATE FORMATION OF CULTURE SCHOOL LEADERSHIP PRINCIPLES TO

Summary
The article is devoted to highlighting the role of corporate culture of the institution and the main approaches to its formation. 

The features of the formation of the mission, vision and values of the institution. It is noted that an important role in shaping cor-
porate culture plays a bright, charismatic personality leader – the head of the institution. Emphasized that corporate culture most 
successfully carried out on the basis of transformational leadership, because it is based on the moral principle that distinguishes 
it from other approaches to leadership.

Keywords: corporate culture of the institution, vision, leadership, mission, transformational leadership.
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРИ СТВОРЕННІ  
ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ В КОМАНДІ ОДНОДУМЦІВ

У статті розглядаються можливості використання лідерських підходів у дистанційному навчанні, зокрема в процесі 
розроблення дистанційного курсу командою фахівців. Зроблено припущення, що дистанційне навчання може бути якіс-
ним, якщо впроваджувати та розвивати лідерство в процесі організації та підтримці дистанційного навчання. Визначено 
орієнтовний склад та командні ролі учасників команди при розробці дистанційного курсу. Розглянуто основні можли-
вості впровадження лідерства в роботу команди при розробці дистанційного курсу. Визначено етапи формування та 
роботи команди, створення в ній особливого мікроклімату, довіри, показано необхідність навчання команди та розвиток 
колективного мислення. Проаналізовано можливості роботи у віртуальній команді при створенні дистанційного курсу, 
описано засоби залучення, комунікації та контролю в такій команді. Виявлені можливі конфлікти при роботі в команді та 
запропоновані засоби їх запобігання. Описано власний досвід упровадження ідей лідерства в університеті при розробці 
дистанційного курсу. Розроблено рекомендації щодо командного створення дистанційного курсу на лідерських засадах. 

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, командне лідерство, віртуальна команда, дистанційне навчання, дистан-
ційний курс, розроблення дистанційного курсу.
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Постановка проблеми та її актуальність
Сьогодні вже ніхто не має сумнівів щодо необхідності 

трансформації підходів до організації навчання з ураху-
ванням наслідків упровадження в усі сфери життєдіяль-
ності комп’ютерних мереж та технологій, нових засобів 
доступу, зберігання та обміну інформації, зокрема знань 
і навчальної інформації. Однією з можливих змін у сис-
темі освіти є використання технологій дистанційного 
навчання, основним елементом яких є дистанційний курс 
– поєднання за допомогою спеціальних програмно-тех-
нічних засобів двох складових: навчального контенту та 
методики роботи студента з цим контентом. На основі 
дистанційного курсу організується дистанційне навчання, 
яке містить, окрім самостійної роботи студента з дистан-
ційним курсом та додатковими джерелами, спілкування 
студентів з тьютором та з іншими студентами. При такому 
підході, окрім безперечних переваг, існують і проблемні 
питання, одне з яких – забезпечення якості такої освіти, 
друге – недостатність звичайного спілкування учасників 
процесу один з одним. Засоби спілкування при дистанцій-
ному навчанні недостатньо досліджені та майже відсутні 
технології формування окремих особистісних якостей. Як 
наслідок – є актуальним питання формування особистих 
якостей, зокрема лідерських якостей, під час організації 
дистанційного навчання. У статті проблема формування 
лідерських якостей звужується до дослідження процесу 
створення на лідерських засадах дистанційного курсу 
командою викладачів та фахівців.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Питання формування лідерських якостей у дистан-

ційному навчанні є достатньо новим, тому публікацій з 
цієї тематики не багато. Так, зокрема Д. Макфарлейн 
[1] розглядає головні лідерські ролі адміністраторів дис-
танційного навчання, які, на його переконання, вико-
нуючи управлінські та моніторингові функції, повинні 
мотивувати та заохочувати інших учасників процесу до 
використання ціннісних та якісних методів викладання й 
навчання. Фахівці з дистанційного навчання також пови-
нні мати навички співробітництва, бути оптимістами та 
добиватися успіху. Таким чином, на думку Д. Макфар-
лейна, адміністратор дистанційного навчання повинен 
мати лідерські навички та бути адаптованим до постійних 
змін. Одним із шляхів формування цих навичок може бути 
процес розроблення дистанційного курсу, який за хроно-
логією передує організації самого навчального процесу.

У наш час упровадження ідей лідерства є переду-
мовою успіху. Для впровадження ідей лідерства в дис-
танційне навчання спочатку треба визначити перелік 
необхідних лідерських якостей. Це дозволить з’ясувати 
в подальшому дослідженні які якості треба формувати в 
учасників процесу організації дистанційного навчання. 

Д. Бернз у книзі «Лідерство» визначає лідерство як 
керівництво, у якому лідери зосереджені на відносинах між 
лідером і послідовником, а також на формуванні переко-
нання у послідовників [2]. Окремі особистісні якості лідера 
(високий інтелект, харизма, ініціативність, упевненість у 
собі, надійність, активність та інше) є необхідними, але не 
достатніми умовами для лідерства. Лідерство – це процес, 
який вимагає від лідера вміння дивитися на перспективу 
та на основі цього згуртовувати навколо себе команду. 
Лідер повинен бути відкритим до змін, ризиків. Для цього 
важливе постійне навчання та самовдосконалення. Лідер-
ські якості сьогодні – це уміння створення в команді тотож-
ного бачення сучасного власного стану та майбутнього, 
мотивації, довіри та взаємної відповідальності. 

Спроможність уведення змін, мотивування інших, 
налагодження роботи команди більшість сучасних 
дослідників пов’язують з емоційним інтелектом – вмінням 
управляти емоціями, як власними так і інших. Поняття 
емоційного інтелекту почалося системно використовува-
тися з досліджень Д. Гоулмана [3]. 

Для дистанційного навчання важливим є питання 
організації роботи та формування лідерства у віртуаль-
них командах. Б. Бергіель, Е. Бергіель та Ф. Балсмайер 
розглядають такі основні умови успішної віртуальної 
команди: довіра, розуміння цілей та завдань, налагоджені 

комунікації, вдалий вибір та використання технологій, 
розподіл обов’язків та часу, тайм-контроль та корекція 
виконання [4].

Технологію створення дистанційного курсу розгля-
нуто в роботах С. Калашнікової [5], В. Бикова, В. Куха-
ренка, Н. Сиротенко, О. Рибалко, Ю. Богачкова [6]. У 
Луганському національному університеті імені Тараса 
Шевченка використовуються правила та вимоги щодо 
створення дистанційного курсу, які описано в «Норматив-
них документах з дистанційного навчання».

Т. Андерсоні та Д. Дрон розглядають у якості осно-
вних моделей дистанційного навчання такі: 

– когнітивна модель, яка спирається на теорію біхе-
віоризму та враховує обмеженість технічних ресурсів на 
початку історії впровадження дистанційного навчання, 
орієнтується на індивідуалізацію навчання;

– соціально-конструктивістська модель, яка зорієн-
тована на навчання в групах, отримання знань як індиві-
дуально, так і в групі, тобто у результаті командної діяль-
ності (але треба констатувати, що реалізація цих моделей 
у реальні навчальні технології є складною);

– конструктивістська модель передбачає створення 
можливостей для діалогу та співпраці в асинхронних кон-
текстах, що засновані на технологіях, які підтримують 
значну кількість можливостей для соціальної присутності 
та зміцнення довіри при роботі в групі;

– коннективістська модель передбачає створення 
мереж інформації, контактів і ресурсів, які застосову-
ються до реальних проблем [8].

Як бачимо, три з чотирьох моделей організації дис-
танційного навчання пов’язані з групами, тобто передба-
чають роботу в командах у нових умовах. Отже, аналіз 
існуючих досліджень у галузі теорії лідерства та теорій 
організації дистанційного навчання дозволяє констату-
вати, що існуючі особливості дистанційного навчання, 
які деякі дослідники вважають за «мінуси», можуть бути 
трансформовані на «плюс», якщо інтегрувати підходи 
лідерства та командної роботи в процес організації дис-
танційного навчання. Також визначено, що проблема роз-
роблення дистанційного курсу в команді з використанням 
теорій лідерства в контексті розвитку української вищої 
освіти окремо не досліджувалась.

Метою цієї статті є визначення можливості вико-
ристання лідерських підходів в організації дистанційного 
навчання, а саме, у процесі створення дистанційного 
курсу командою.

Для досягнення мети необхідно визначити переваги 
командного підходу при розробці дистанційного курсу, 
визначити орієнтовний склад та принципи формування 
необхідної команди, визначити командні ролі та дослі-
дити феномен лідерства в такій команді. Розгляд питання 
обмежити процесом створення дистанційного курсу в 
університеті, ґрунтуючись на реальний досвід створення 
дистанційних курсів у Луганському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка. 

Виклад основного матеріалу
Процес розроблення дистанційних курсів описаний у 

багатьох дослідженнях, а також розроблено значну кіль-
кість методичних порад щодо їх створення. Треба відзна-
чити, що немає та напевно не може бути єдиних вимог 
до дистанційних курсів, але існують загальні інваріанти, 
які притаманні більшості онлайн курсів. Існують різні 
практики організації самого процесу створення дистан-
ційних курсів, є курси, які розробляються в університетах 
та навчальних закладах, в організаціях різного типу, як 
результат планової роботи. Також сьогодні можливість 
розробити власний дистанційний курс є майже у кож-
ного. Сучасні тенденції доводять, що успішними є орга-
нізації, де впроваджено або впроваджується лідерство. 
Таким чином, зробимо припущення, що й процес ство-
рення дистанційних курсів буде ефективним, а якість 
навчання буде забезпечено, якщо використовувати пара-
дигму лідерства в процесі створення дистанційних курсів. 
Одним із шляхів імплементації лідерства в процес розро-
блення дистанційного курсу є командне лідерство у тому 
випадку, коли дистанційний курс розробляється колекти-
вом, який може бути сформований як ситуаційно, так і як 
наслідок інституційних змін в університеті. 
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Якщо дистанційний курс розробляється в універси-
теті, то для його розроблення повинні бути створені пере-
думови, які передбачають такі заходи:

– визначення місця дистанційного навчання в прі о - 
ритетах стратегії розвитку університету, відповідності 
ідей впровадження дистанційного навчання місії універ-
ситету, усвідомлення співробітниками закладу необхід-
ності використання дистанційного навчання; 

– створення технічних умов для організації дис-
танційних курсів: серверне обладнання, відповідне про-
грамне забезпечення та платформа дистанційного 
навчання, доступ до мережі Інтернет, сервісне обслугову-
вання;

– розроблення нормативних документів, які регу-
люють процес організації дистанційного навчання, 
зокрема вимоги до дистанційного курсу, його змісту, 
використання елементів та активностей, забезпечення 
якості та його експертизи;

– створення відділів для координації роботи з орга-
нізації дистанційного навчання, його технічного, методич-
ного, сервісного супроводу та для адаптивної допомоги 
під час навчання;

– підготовка персоналу та викладачів до викорис-
тання технологій дистанційного навчання.    

Таким чином, створюються групи, формуються фор-
мальні команди, які можуть стати реальними командами, 
що об’єднані окремими цілями. Окрім цього при розробці 
дистанційних курсів встановлюються різні взаємозв’язки 
між учасниками розроблення дистанційних курсів і від-
ділами координації та супроводу. Створюються ситуа-
тивні неформальні команди з розроблення дистанційного 
курсу (зазвичай за європейським досвідом дистанційний 
курс розробляється від 3 до 6 місяців), для ефективної 
роботи якої важливо використання лідерства. При роз-
робці дистанційного курсу виникає окреме запитання: 
«Чи потрібна команда при розробці дистанційного курсу, 
або краще розробляти його одноосібно викладачем, 
інколи звертаючись за допомогою, але без командної 
роботи?». Особливістю команди є те, що вона об’єднує, 
як правило, осіб з різними типами мислення, зокрема 
фахівців з комп’ютерних та програмних технологій та 
педагогів, методистів та інших фахівців гуманітарного 
напряму. 

Було проведено глибинне інтерв’ю серед викладачів 
університету (N=16). Мета якого з’ясувати вибір викла-
дачів щодо процесу створення дистанційного курсу: в 
команді чи одноосібно. Основна теза результатів – робота 
щодо створення дистанційного курсу в команді однодум-
ців є пріоритетом у майбутньому, але сьогодні, в існуючих 
в університеті умовах, викладачі вимушені створювати 
дистанційний курс одноосібно. Наприклад, учасник № 12 
спочатку відповів, що «краще робити все самому», але 
після уточнення «чи потрібна йому допомога», зазначив, 
що «при створенні відповідних умов, звичайно, краще 
робити курс у команді». Учасник № 6 вказав на те, що 
«вибір залежить від мети та обсягу дистанційного курсу, 
якісний великий курс  можна зробити лише командою». 
Учасник № 3 взагалі об’єднав питання із загальною орга-
нізацією роботи університету, а саме «у нас (в універси-
теті) все робиться, щоб неможливо було зробити щось у 
команді, але треба змінюватися та намагатися реалізову-
вати великі проекти».

Процес розроблення дистанційного курсу зазвичай 
містить такі етапи:

– проектування основної ідеї та стратегії дистанцій-
ного курсу;

– визнання цілей дистанційного курсу, проекту-
вання очікуваних результатів навчання у вигляді компе-
тенцій;

– визначення та проектування змісту дистанційного 
курсу;

– планування та проектування навчального процесу 
(навчальної діяльності) в дистанційному курсі;

– адаптація навчального тексту до вимог дистанцій-
ного курсу;

– запис навчальних відео;
– розроблення практичних завдань;

– проектування активностей у дистанційному курсі;
– планування засобів комунікації в дистанційному 

курсі;
– організація контролю та самоконтролю в курсі;
– технічна реалізація;
– розроблення графічного дизайну;
– розроблення методичних рекомендацій щодо 

роботи з курсом;
– розроблення типових рекомендацій для індивідуа-

лізації навчання;
– експертиза дистанційного курсу.
З процесом розроблення дистанційного курсу 

пов’язані механізми впровадження курсу в освітній про-
цес та зворотного зв’язку: feed-back студентів та корекція 
змісту курсу. 

Проаналізувавши зазначені етапи та враховуючи при-
значення відповідних фахівців, пропонуємо такий склад 
команди для розроблення дистанційного курсу:

– відповідальний професор (ідея та стратегія курсу);
– відповідальний за зміст та план навчання (відпо-

відає за зміст курсу);
– фахівець (або декілька фахівців) з предметної 

галузі;
– методисти (відповідають за загальні підходи у 

навчальному процесі);
– фахівець з навчального відео;
– дизайнер;
– фахівець з інформаційно-комунікаційних техноло-

гій, інженер-програміст (за потребою);
– експерти якості (включаючи студентів);
– організатор-координатор роботи в команді.
В ідеалі така команда повинна формуватися не адмі-

ністративними методами, а ситуативно. Керівництво 
може створювати певні умови, проводити відповідні 
заходи заради спілкування, які надихають співробітників 
до командної діяльності, культивують принципи демо-
кратії та лідерства. Спілкування учасників один з одним 
відбувається під час обговорень, круглих столів, робочих 
нарад та зустрічей, мозкових штурмів, зворотного зв’язку 
за допомогою різноманітних засобів. Прихильність до від-
критості, спільне бачення майбутнього та основних прин-
ципів роботи команди під час розроблення дистанційного 
курсу дозволяють команді навчатися, розвивати колек-
тивне мислення, формувати у членів команди системне 
та критичне мислення.

Серед лідерських якостей, компетентностей, які необ-
хідно формувати в учасників команди розроблення дис-
танційного курсу виокремимо: уміння бачити майбутнє 
та стратегічне мислення, довіра до людей, відкритість до 
нових ідей, прагнення до постійного навчання та само-
вдосконалення, інноваційність, доброчесність, комуніка-
ційні навички.      

З точки зору емоційного інтелекту для формування 
ефективної команди та формування зазначених ком-
петентностей необхідно залучення всіх його членів до 
натхненної усвідомленої діяльності, спрямованої на 
досягнення спільної мети. Люди в команді, які зможуть 
мотивувати та надихати, організувати зміни, уже є ситу-
ативними неформальними лідерами при розробці дис-
танційного курсу. Спільна діяльність та процес залучення 
сприяє створенню особливого мікроклімату в команді, 
а участь у змінах, у нових проектах (розроблення дис-
танційного курсу теж проект) формує самоповагу, само-
актуалізацію та надає відчуття гарного настрою. 

Розподіл групи людей за функціями в залежності 
від фаху не вирішує питання розподілу командних 
ролей у процесі створення дистанційного курсу, навіть 
у тому випадку, коли є особа, яка є формально призна-
ченим координатором. Для ефективної роботи команди 
доцільно визначити схильність учасників використову-
вати окремі командні ролі та використовувати їхні інди-
відуальні особливості в ефективній роботі команди.  
У якості командних ролей можна обрати класифікацію 
Р. Белбіна: ведучий (CH), мотиватор (SH), генератор 
ідей (PL), аналітик (ME), реалізатор (CW), гармонізатор 
(TW), дослідник (RI), завершувач (CF) [9]. Кожний з членів 
команди може виконувати від однієї до декількох ролей. 
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Це дозволяє використовувати не лише професійні якості 
членів команди, але й організаційні, для роботи самої 
команди. Окрім цього такий розподіл сприяє демокра-
тизації та запобіганню можливих конфліктів. При такому 
підході не обов’язково, щоб провідний викладач брав на 
себе функції лідера. Усі члени команди розвивають у себе 
лідерські якості, розуміють межі власної відповідальності 
та на певному етапі впливають на інших. 

Для апробації описаного підходу протягом осені 
2016 р. та початку 2017 р. було проведено експеримент –  
розроблено два дистанційних курси в ситуативній команді, 
яка об’єднала викладачів, студентів старших курсів, мето-
дистів, дизайнера, програміста, експерта з якості та коор-
динатора (формально призначеного для організації осно-
вних заходів). У якості мети було обрано розробку двох 
дистанційних курсів: перший призначено для підготовки 
студентів першокурсників до використання платформи 
«Moodle» та технологій дистанційного навчання, дру-
гий – з тією ж метою, але для викладачів. Було створено 
команду, у якій фактично не було обмежень з точки зору 
нових ідей та розподілу відповідальності. Були визначені 
схильності членів команди до виконання командних ролей. 
Було створено майданчики для постійного спілкування та 
обговорення. Результати роботи команди засвідчили, що 
фактично всі члени команди брали на себе відповідаль-
ність на певних етапах діяльності та формували в собі 
лідерські якості. Також треба зазначити, що викладачі не 
завжди були лідерами, можна констатувати, що з часом 
формувалася команда з лідерів. 

Організація роботи команди була побудована з вико-
ристанням змішаних форм взаємодії: частина заходів 
відбувалася за допомогою реального спілкування, а час-
тина – за допомогою роботи у віртуальній команді. Була 
обрана особа, яка відповідала за технічну складову орга-
нізації спілкування в команді. У якості основного засобу 
взаємодії обрано закриту групу у соціальній мережі 
«Facebook», було також складено план заходів, терміни 
виконання, призначено відповідального за координацію 
роботи віртуальної групи. Досвід роботи у віртуальній 
команді засвідчив, що такий підхід розширює можли-
вості для взаємодії в команді, усуває певні бар’єри при 
спілкуванні, наприклад між викладачами та студентами. 
Однак, такий підхід вимагає самодисципліни та контролю 
за часом виконання завдань. 

Висновки
Отже, на основі дослідження можливостей інтегру-

вання лідерських підходів у процес організації дистан-
ційного навчання, зокрема розроблення дистанційного 
курсу, можемо констатувати створення нових можли-
востей для забезпечення якості дистанційного навчання 

через застосування лідерських підходів. На основі ана-
лізу етапів створення дистанційного курсу запропоновано 
склад команди для розроблення дистанційного курсу. 

Встановлено, що формування лідерських якостей у 
команді розробників дистанційного курсу дозволяє транс-
формувати підходи до призначення відповідальності чле-
нів команди для виконання фахових завдань та для вза-
ємодії в команді. 

Визначено лідерські якості, які необхідно формувати в 
учасників команди для розроблення дистанційного курсу. 

Продемонстровано, як об’єднати два підходи для 
формування команди: з урахуванням фахових завдань 
та за командними ролями. Для цього пропонується вико-
ристовувати засоби емоційного інтелекту, залучення 
співробітників, формування культури свободи, демокра-
тії та натхнення. Розглянуто можливість змішаної роботи 
команди в реальних умовах спілкування та за допомогою 
засобів віртуальної команди. 

Таким чином, можна констатувати необхідність 
подальших досліджень інтегрування ідей лідерства в дис-
танційне навчання, зокрема у процес взаємодії студента 
та тьютора під час навчання.
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Mykola Semenov 
DEVELOPMENT OF LEADERSHIP QUALITIES IN PROCESS OF CREATE AN ONLINE COURSE FOR E-LEARNING 

WITH HELP THE TEAM OF LIKE-MINDED PEOPLE

Summary
This article is devoted to the possibility of integration Leadership approaches to distance and e-learning, it is analyzed 

particularly in process of create an online course for e-learning with help the team of like-minded people. It is shown that if 
e-learning is integrated with the Leadership principles then this can ensure effective and quality e-learning. In paper stressed that 
the Leadership roles need employ in developing an online course for e-learning. It has been determined that members of this 
team have the Leadership roles and professional roles. It is given the composition of this team. Stages of formation of this team 
is been shown. It is also proposed method of collective thinking for training and development of team, this is creating a special 
microclimate and atmosphere of trust in the team. It is dealt with possibilities of create a virtual team when creating an online 
course, tools of communication and control in this team. It is described in short experience implementing ideas of Leadership at 
the university in developing and use an online course. The recommendations for creating an online course on the Leadership 
principles is proposed.

Keywords: leadership, leadership skills, team leadership, virtual teams, distance learning, e-learning, online course, process 
of create an online course.
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Постановка проблеми та її актуальність
Європейськими документами [11, 12] підтверджено, 

що модернізаційні виклики у вищій освіті спрямовані не 
тільки на освітній процес, здобувачів вищої освіти, але й 
на науково-педагогічних працівників. Оскільки реаліза-
ція нової європейсько-зорієнтованої парадигми розвит ку 
вищої освіти неможливо здійснити на основі старої нор-
мативно-правової бази, нагальною проблемою є розро-
блення професійного стандарту науково-педагогічного 
працівника закладу вищої освіти. Розв’язання зазначеної 
проблеми сприятиме насамперед узгодженню дескрипто-
рів професійного рівня науково-педагогічного працівника 
із Національною рамкою кваліфікацій, визначенню відпо-
відності посади і кваліфікаційних вимог, мотивуванню до 
професійного розвитку науково-педагогічних працівни-
ків, що є доволі актуальним в умовах сьогодення. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Різні аспекти професійної компетентності науково-

педагогічних працівників досліджувала значна кількість 
науковців, зокрема професійно-кваліфікаційні вимоги 
до науково-педагогічних працівників висвітлено у працях 
О. Алексюка, І. Беха, С. Гончаренка І. Зязюна, В. Кре-
меня, В. Лугогвого та ін.; зміст і структура професійних 
стандартів викладачів вищої школи Великої Британії та 
США – Я. Бельмаз, Л. Сень, Ж. Таланої та ін.; професійно 
значущі якості викладачів вищих начальних закладів – 
О. Волобуєвої, С. Мельника та ін. 

Нині вихідними нормативно-правовими документами 
у яких відображено професійно-кваліфікаційні вимоги 
до науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів в Україні є: Закон України «Про вищу освіту» [3], 
Довідник кваліфікаційних характеристик професій пра-
цівників [2], Методичні рекомендації щодо розроблення 
професійних стандартів за компетентнісним підходом [6], 
Типове положення про атестацію педагогічних працівни-
ків [10], наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження кваліфікаційних характеристик професій 
(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівни-
ків навчальних закладів» [7], Класифікатор професій ДК 
003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту 
України [5] тощо.

Проте, на думку С. Калашнікової, «…успішний роз-
виток університетів може здійснюватися за умови, коли 
нова кадрова політика, здійснювана на інституційному 
рівні, включає з-поміж іншого диверсифікацію механізмів 
мотивації та розвитку персоналу, забезпечення гнучкості 
робочих місць / позицій» [4, c. 7]. Реалізацію нової кадро-
вої політики необхідно здійснювати на основі відкритих і 
прозорих механізмів, одним із яких може бути професій-
ний стандарт науково-педагогічного працівника. 

Низкою країн успішно розроблено і впроваджено 
професійні стандарти науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти. Як зазначає Я. Бельмаз, у 2006 
році Академією вищої освіти Великої Британії введено 
в дію Національну рамку професійних стандартів для 
викладачів вищої школи (National Professional Standards 
Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher 
Education). Рамка професійних стандартів виконує низку 
функцій, зокерма це: 

– механізм, що полегшує підтримку професійного 
розвитку професорсько-викладацького складу; 

– засіб, за допомогою якого можуть бути вироблені 
підходи щодо підтримки навчання студентів шляхом  
креативного, інноваційного і постійного розвитку;

– засіб демонстрації студентам та іншим членам 
суспільства професіоналізму викладачів вищої школи; 

– засіб підтримки послідовності та якості навчання  
[1, c. 11]. 

Проте, попри значну кількість нормативних докумен-
тів у галузі вищої освіти проблема уніфікації професій-
них компетентностей науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти залишилася поза увагою вчених у 
галузі педагогіки. 

Мета статті – проаналізувати нормативні документи 
щодо вимог до професійної компетентності науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів від-
повідно до професійної кваліфікації.

Виклад основного матеріалу
Національна рамка кваліфікацій [8] під описом 

(дескриптором) професійної кваліфікації визначає, якими 
компетентностями має володіти особа для зайняття нею 
відповідної посади. Уміння та знання з позиції компетент-
нісного підходу відрізняються формою існування, але 
вони є взаємопов’язаними і нероздільні, оскільки сукуп-
ність відповідних умінь і знань визначає зміст підготовки 
фахівця.

Ураховуючи різні підходи щодо професійних вимог до 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 
нами здійснено порівняльний аналіз кваліфікаційних 
вимог і посадових знань, умінь, компетентностей асис-
тента, викладача, старшого викладача, доцента, про-
фесора закладу вищої освіти визначених у Наказі МОН 
України (від 1 червня 2013 р., № 665) [7] та посадових 
інструкціях Національного університету водного госпо-
дарства та природокористування [9] (табл.). 

Порівняльний аналіз кваліфікаційних вимог до нау-
ково-педагогічних працівників поданих у Наказі МОН 
України [7] і на сайті Національного університету водного 
господарства і природокористування [9] засвідчив суттєві 
відміності, зокрема в Університеті для зайняття посади 
старшого викладача і доцента необхідний стаж педаго-
гічної або наукової практичної роботи за відповідною спе-
ціальністю, або стаж науково-педагогічної роботи. Проте 
не конкретизовано тривалість такого стажу. Водночас у 
Наказі МОН України визначено, що для заняття посад 
викладача і старшого викладача стаж науково-педагогіч-
ної роботи має бути не менше 2 років.

Проаналізувавши вимоги до знань науково-педагогіч-
них працівників, виявлено, що у зазначеному вище наказі 
стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні з 
урахуванням сучасних новітніх досягнень в освітній сфері 
європейських країн, теоретичні матеріали у відповідній 
освітній галузі, державну мову повинен знати тільки асис-
тент; теорію і методи управління освітніми системами – 
старший викладач і професор; сучасні форми і методи 
навчання і виховання – старший викладач, доцент і про-
фесор; технологію організації методичної, науково-мето-
дичної, науково-дослідної роботи тільки професор. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано сучасні вимоги до професійних компетентностей науково-педагогічних працівників закладів 
вищої освіти. Розкрито невідповідності у визначених нормативних документах. Зроблено висновок, що виявлені невід-
повідності у вимогах до професійних компетентностей науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти усклад-
нюють процес ідентифікації їх знань, умінь, компетентностей відповідно до займаної посади та перешкоджають роз-
робленню індивідуальної траєкторії професійному розвитку.
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Таблиця 
Порівняння посадових вимог науково-педагогічних працівників Національного університету водного  

господарства та природокористування [9] та наказу Міністерства освіти  
і науки України від 01 червня 2013 р., № 665 [7]

№ п/п
Професійний рівень

Асистент Викладач Старший викладач Доцент Професор

Наказ МОН України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних  
та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» від 01 червня 2013 р., № 665

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища 
освіта (магістр,  
спеціаліст.  
Без вимог  
до стажу 
роботи. 

Повна вища 
освіта (магістр, 
спеціаліст). Стаж 
наукової,  
науково- 
педагогічної 
роботи –  
не менше  
2 років.

Повна вища освіта 
(магістр, спеціаліст). 
Стаж наукової, 
науково-педагогічної 
роботи – не менше 2 
років.

Повна вища 
освіта (магістр, 
спеціаліст).  
Науковий  
ступінь доктора 
(кандидата) наук, 
вчене звання  
професора 
(доцента).  
Стаж науково-
педагогічної 
діяльності –  
не менше 3 років. 

Повна вища освіта 
(магістр, спеціаліст). 
Науковий ступінь  
доктора (кандидата) 
наук, вчене звання  
професора (доцента). 
Стаж науково- 
педагогічної  
діяльності –  
не менше 5 років.

Вимоги до знань 

Знати

Законодавство та інші 
нормативно-правові 
акти України з питань 
вищої освіти

+ + + + +

Галузеві освітні  
стандарти за відпо-
відними програмами 
вищої освіти

+ + + + +

Стратегічні напрями 
розвитку вищої освіти 
в Україні з урахуван-
ням сучасних новітніх 
досягнень в освітній 
сфері Європейських 
країн

+

Теорію і методи 
управління освітніми 
системами

+ +

Порядок підготовки 
навчальних планів + + + +

Основи педагогіки, 
фізіології, психології + + + +

Методику професій-
ного навчання + + +

Технологію організації 
методичної, науково-
методичної, науково-
дослідної роботи

+

Сучасні форми  
і методи навчання  
і виховання

+ + +

Методи і способи 
використання освітніх 
технологій, зокрема 
дистанційних 

+ + + +

Теоретичні матеріали 
у відповідній освітній 
галузі

+

Правила застосу-
вання й експлуатації 
комп’ютерної техніки 
та периферійного 
оснащення

+ + + + +
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Основи екології, 
права, соціології + + + + +

Оформлення прав 
інтелектуальної  
власності

+ + + +

Основні методи 
пошуку, збору,  
зберігання, обробки, 
надання, розповсюд-
ження інформації, 
необхідної для 
здійснення науково-
дослідної діяльності

+ + + +

Державну мову +

Правила з охорони 
праці та пожежної 
безпеки

+ + +

Вимоги до вмінь

З навчальної роботи

Проводити:

лекції + + + + +

лабораторні + + + + +

практичні + + + + +

семінарські + + + + +

Контролювати 
навчальну  
і самостійну роботу 
студентів

+ + + + +

Контролювати якість 
проведення  
викладачами 
кафедри всіх видів 
навчальних занять

+ +

Володіти педагогіч-
ною майстерністю +

З науково-дослідницької роботи

Керувати 

курсовими роботами + + + +

дипломними  
проектами + +

проводити конферен-
ції, симпозіуми, круглі 
столи, форуми

+

Керувати підготовкою 
науково-педагогічних 
кадрів 

+

Підвищувати профе-
сійний рівень, наукову 
кваліфікацію

+ + +

З методичної роботи

Володіти  
методикою професій-
ного навчання

+ + + + +

Розробляти: 

навчальні плани +

навчальні програми + + +

робочі програми + + + +

методичні  
рекомендації + + + +

Здійснювати  
написання:

підручників + + +

навчальних посібників + + +

Володіти нормами 
педагогічної етики, 
моралі

+ +

Продовження таблиці 
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З виховної роботи 

Організовувати 
заходи + + + + +

Здійснювати  
профорієнтаційну 
роботу

+

Інструктувати студен-
тів із дотримання пра-
вил з охорони праця і 
пожежної безпеки 

+ + + + +

Національний університет водного господарства та природокористування

Кваліфікаційні 
вимоги

Повна вища 
освіта (магістр, 
спеціаліст) або 
закінчила  
аспірантуру

Повна вища освіта 
(магістр, спеціаліст). 
Науковий ступінь 
кандидата наук  
та стаж педагогічної 
або наукової  
практичної роботи 
за відповідною  
спеціальністю. 
Цю посаду може 
обіймати особа, 
яка має повну вищу 
освіту за фахом, 
закінчила  
магістратуру  
(аспірантуру), та має 
значний стаж  
практичної або  
науково-педагогіч-
ної роботи  
за відповідною  
спеціальністю

Повна вища 
освіта (магістр, 
спеціаліст). 
Науковий  
ступінь  
кандидата 
наук або вчене 
звання доцента 
(старшого нау-
кового  
співробітника), 
стаж науково-
педагогічної 
роботи.

Повна вища освіта 
(магістр, спеціаліст). 
Науковий ступінь  
доктора наук  
або вчене звання  
професора, наукові  
і навчально-методичні 
роботи, які викорис-
товуються в педаго-
гічній практиці, стаж 
науково-педагогічної 
роботи не менше  
5 років. 

Вимоги до знань 

Знати:

Закони України «Про 
освіту», «Про вищу 
освіту», «Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах», поста-
нови, розпорядження 
накази, методичні, 
нормативні та інші 
керівні матеріали, 
що стосуються 
навчально-виховного 
процесу і науково-
дослідної діяльності 
кафедри

+ + + +

Наукові проблеми 
відповідних галузей 
знань

+ + + +

Передовий досвід, 
педагогіку і психоло-
гію вищої школи

+ + + +

Методи педагогічної 
діяльності + + + +

Методику проведення 
всіх видів навчальних 
занять

+ + + +

Основи інформатики 
та її використання у 
навчальному процесі

+ + + +

Основи планування, 
порядок ведення і 
подання навчальної, 
методичної та науко-
вої документації

+ + + +

Основи наукової  
організації праці + + + +

Правила і норми  
охорони праці без-
пеки життєдіяльності

+ + + +

Продовження таблиці 
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Вимоги до вмінь

З навчальної роботи

Проводити:

лекції + + +

лабораторні + + + +

практичні + + + +

семінарські + + + +

Контролювати 
навчальну роботу + + + +

Проводити  
індивідуальні 
навчальні заняття

+

Проводити  
консультації +

З науково-дослідницької роботи

Керувати науковою 
роботою студентів + + + +

Керувати  
студенським гуртком +

Виконувати науково-
дослідницьку роботу 
кафедри 

+ + + +

Підвищувати науко-
вий і професійний 
рівні 

+ + +

Керувати підготовкою 
кандидатів і докторів 
наук

+

Керувати підготовкою 
кандидатів наук +

З методичної роботи

Розробляти:

навчальні програми + + +

робочі програми + + +

методичні  
рекомендації  
і вказівки

+ + + +

курси лекцій + + +

підручники + + +

навчальні посібники + + + +

Розробляти 
навчально- 
методичні комплекси

+

З виховної роботи

Проводити 
профорієн таційну 
роботу

+ + + +

Інструктувати  
студентів із дотри-
мання правил  
охорони праці  
та безпеки  
життєдіяльності 

+

Продовження таблиці 

У вимогах до навчальної роботи в наказі не визна-
чено, хто має керувати дипломними проектами і магіс-
терськими роботами, оскільки зосереджено увагу тільки 
на керівництві курсовими і дипломними роботами. Неко-
ректним, на нашу думку, є те, що крім професора та 
доцента забезпечувати проведення лекційних занять 
можуть асистент і викладач. 

Наказом визначено, що контролювати якість про-
ведення викладачами кафедри всіх видів навчальних 
занять повинен старший викладач і доцент. Вважаємо, 
що функцію контролю насамперед покладено на завід-
увача базового структурного підрозділу закладу вищої 
освіти, а не безпосередньо на науково-педагогічних пра-
цівників. 

Підвищувати професійний рівень, наукову квалі-
фікацію мають асистент, викладач та доценти, тоді як 
старший викладач залишився поза увагою розробників 
наказу. Водночас вважаємо, що здійснювати керівництво 
студентським гуртком має доцент і професор, а не тільки 
професор.

Вважаємо, що володіти педагогічною майстерністю, 
формувати та розвивати її повинен не тільки професор, а 
й доцент та інші (старший викладач, викладач, асистент). 
Крім того, володіти нормами педагогічної етики, моралі 
повинні не тільки викладач і доцент. Суттєву роль в освіт-
ньому процесі відіграє профорієнтаційна робота серед 
учнів, проте ця функція передбачена тільки у професора, 
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хоча ми вважаємо, що до такого виду діяльності повинні 
бути готові і доценти, і старші викладачі, і викладачі.

Аналіз вимог до науково-педагогічних працівни-
ків Національного університету водного господарства 
і природокористування засвідчив, що вимоги до знань 
у всіх професійних рівнів ідентичні. У вимогах до вмінь 
із навчальної роботи проводити індивідуальні навчальні 
заняття і консультації перебачено тільки у асистентів, на 
наше переконання такі функції повинні виконувати саме 
професор і доцент. 

Відмінностями у методичній роботі серед науково-
педагогічних працівників є володіння такими здатнос-
тями, як розроблення навчально-методичних комплек-
сів та інструктування студентів із дотримання правил 
охорони праці та безпеки життєдіяльності передбачено 
тільки у професора.

Усі інші вимоги до вмінь з організації навчальної, 
методичної, наукової і виховної роботи різних категорій 
науково-педагогічних працівників аналогічні. 

Висновки
Неузгодженість вимог до різних професійних рівнів 

суттєво ускладнює процес ідентифікації знань, умінь, 
компетентностей науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти відповідно до займаної посади. 

Наслідком чого є низький рівень мотивації науково-
педагогічних працівників до професійного розвитку та 
побудови індивідуальної траєкторії їх розвитку.
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MODERN REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL COMPETENCES OF EDUCATIONAL STAFF OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Summary
The article analyzes the current requirements for professional competencies of educational staff of higher education institutions. 

The inconsistencies in certain regulations are revealed in the article. It is concluded that the detection of inconsistencies in the 
requirements for professional competencies of educational staff of higher education institutions make it difficult to identify their 
knowledge, skills, competencies according to the position and hinder the development of individual professional path. 

Keywords: educational staff, professional competences, professional requirements.
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Національний експерт з реформування вищої освіти в рамках Болонського процесу

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА2

Суттєве падіння якості вищої освіти вимагає рішучих дій всіх учасників освітнього процесу. Університети намагаються 
проводити свою діяльність в умовах обмеженої фінансової автономії, що дестимулює їх обмежувати кількість студентів. 
Це призводить до того, що ефективність викладацької роботи, її впливу на розвиток студентів залишається поза увагою 
не тільки сучасних дослідників, але й керівництва багатьох університетів. Проте вже зараз через відкритість кордонів, 
достатньо високу мобільність населення та особливо студентів, університети, що не забезпечуються адекватної підготовки, 
втрачають абітурієнтів.  

На основі міжнародного досвіду пропонується більше уваги приділяти саме тим здібностям викладачів, які прямо 
впливають на якість отриманої студентами освіти. Насамперед, для цього слід впровадити обов’язкові опитування студентів 
для визначення якості прочитаних курсів, відповідності викладачів поставленим результатам навчання. Всі наведені кроки 
мають сприяти одній меті – формуванню нової культури роботи в університеті, за якої абсолютно всі ланки, всі учасники 
освітнього процесу будуть зацікавлені у підвищення якості вищої освіти. 
Ключові слова: університет, лідерство, вища освіта, опитування, студенти.

2  Робота підготовлена за підтримки Національного Ерас мус+ офісу в Україні
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Постановка проблеми та її актуальність
Нова редакція Закону України «Про вищу освіту» [1] 

поставила за мету підвищення якості вищої освіти в нашій 
країні. Всі перетворення та реформи мають проводитися 
з огляду на те, як саме вони впливають на підвищення 
якості університетської освіти, її адекватності сучасним 
вимогам ринку праці. Очевидно, що в таких умовах вкрай 
важливу роль мають відігравати викладачі, адже саме від 
їх потенціалу, врахування сучасних тенденцій розвитку 
вищої освіти, фахової області, вміння мотивувати сту-
дентів залежить розвиток майбутніх спеціалістів. Серед 
освітян вже давно підмічено, що блискучі науковці далеко 
не завжди можуть бути гарними викладачами, проте у 
вітчизняних університетах оцінювання діяльності викла-
дача досі здійснюється достатньо формально, причому 
вона слабо прив’язана до результатів саме викладаць-
кої діяльності. Як правило, береться до уваги кількість 
наукових публікацій, участь у конференціях, громадській 
роботі тощо. В той же час безпосередня діяльність викла-
дача щодо проведення аудиторних занять, консультацій 
студентам, створення сприятливих умов до навчання не 
має, як правило, конкретного вираження при оцінці його 
роботи, що суттєво знижує мотивацію науково-педагогіч-
ного персоналу, а значить, і якості навчання. 

Як показує європейський досвід, довгий час така 
ситуа ція спостерігатися не може. Через відкритість кордо-
нів, достатньо високу мобільність населення та особливо 
студентів, університети, що не забезпечуються адекватної 
підготовки, втрачають абітурієнтів. Наразі, значна частина 
абітурієнтів вже сама зацікавлена в отриманні такої освіти, 
яка зможе приносити реальні доходи в майбутньому, а тому 
вони обирають або закордонні заклади, або найкращі, на 
їхню думку, в нашій країні. Цьому також сприяє розпочата 
робота з надання грантів на мобільність за допомогою чис-
ленних благодійних, європейських чи приватних організа-
цій. З одного боку, держава має отримати у недалекому 
майбутньому більш підготовлених спеціалістів, готових до 
конкурентної боротьби, до вимог сучасних ринків. Проте 
з іншого боку, університетам стає дедалі важче підтриму-
вати свій імідж. Зменшення кількості студентів призводить 
до проблем з бюджетуванням, відтік найсильніших студен-
тів сприяє зниженню загального рівня студентів, що про-
довжують навчання.

Звичайно, що вітчизняні університети вимушені 
реагувати на цей виклик. Найпростішим рішенням є 
впровадження подвійних дипломів з закордонними 
закладами, що дозволяє реалізувати право студента 
на академічну мобільність, проте залишає його у своїх 
рядах. Незважаю чи на популярність цієї процедури, 
слід зазначити, що вона суттєво обмежує вибір закладу 
для навчання студентів, адже він може обирати лише 
з декількох, з якими домовився основний вітчизняний 
університет. В рамках ринкової економіки стає зрозумі-
лим, що таке рішення можна розглядати лише як тим-
часове, що буде ефективним лише протягом 3-5 років, 
допоки студенти не захочуть більш широкої академічної 
мобільності, більшого вибору закладів освіти. Очевидно, 
що існуюче у студентів бажання різноманітних магістер-
ських програм неможливо реалізувати в рамках про-
грам подвійних дипломів через складність погодження 
відповідних дисциплін між різними університетами. До 
того ж, більшість університетів має можливість пропону-
вати вельми великий перелік курсів, що не вимагатиме 
від студента залишатися у вітчизняному закладі. Тому 
достатньо швидко більшість студентів буде орієнтована 
на вибір магістерських програм за кордоном. 

Також стає зрозумілим, що відтік студентів буде нега-
тивно впливати на освітні можливості закладу, до падіння 
якості його бакалаврських програм. Якщо це стане реаль-
ністю, то через 10-15 років українські університети взагалі 
залишаться без абітурієнтів. Дійсно, поступово приходить 
розуміння, що освіта для окремого індивіда – це інвести-
ція, яку він має окупити впродовж власного життя. Навіщо 
витрачати кошти, декілька років на здобуття освіти, якщо 
на ринку праці будеш отримувати стільки ж, скільки одно-
літки без вищої освіти? Нове покоління все краще починає 
розуміти, що їх ресурси обмежені, а тому використову-

вати їх треба з розумом. Це означає, що випускники шкіл 
будуть готові навіть брати кредити, щоб оплатити своє 
навчання, яке буде для них приносити відповідний дохід 
у майбутньому. Величезна ліквідність на європейських 
ринках, низькі позичкові ставки, які вже через 5-10 років 
будуть спостерігатися в Україні, зроблять отримання кре-
дитів дуже простою справою. Абітурієнти будуть обирати 
саме ту освіту, що надасть їм максимальні конкурентні 
переваги з іншими однолітками.

В таких умовах університети, що не зможуть моди-
фікувати свою освіту, що не зможуть запропонувати 
адекватну якість цієї освіти, будуть не просто програвати 
конкуренцію, вони майже одномоментно залишаться без 
студентів. Таким чином, стає надзвичайно важливим, чи 
встигнуть наші вітчизняні заклади впродовж найближ-
чих років за умови обмежених фінансових можливос-
тей, часткової неготовності до академічної автономії, 
практичної відсутності фінансової автономії, здійснити 
революційні кроки з підвищення якості освіти. Потрібно 
підкреслити, що це не є черговим завданням університе-
тів, яке варто виконувати по можливості. На жаль, це вже 
питання просто їх виживання. 

В Україні до цього часу немає Стратегії розвитку 
вищої освіти – певного цілісного документу, що дав би 
відповідь, що буде з університетами, які не адаптуються 
до нових умов. Через це та певну інертність нашого сус-
пільства більшість закладів не готові діяти прямо зараз.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Найчастіше для визначення ефективності викла-

дацької діяльності застосовують експертне оцінювання, 
самооцінювання, адміністративне оцінювання та оціню-
вання студентів. Проте достатньо часто виникає плута-
нина серед студентів щодо того, що саме являє собою 
«оцінювання курсу». На жаль, трапляються ситуації, коли 
оцінюються певні людські якості викладача, а не його 
професійна спрямованість. Через це не завжди коректно 
говорити про вірне оцінювання ефективності викладача 
саме студентами. Дослідження показують, що на оціню-
вання студентів впливає дуже багато чинників, які визна-
чають оцінювання викладача [2]. Зокрема, оцінювання 
залежить від кількості відмінних оцінок, статі викладача, 
його віку, атмосфери в аудиторії, обов’язковості курсу 
(обов’язкові курси дають менші оцінювання викладача, 
ніж вибіркові), розміру групи [3]. Крім того, студенти, які 
регулярно відвідували лекції, зазвичай, оцінюють курс 
вище, ніж  інші особи [4].

Таким чином, оцінювання студентів відображають 
більше поведінкові перспективи і не є системою вимірю-
вання ефективності навчання або результатів навчання. 
Існує досить низька кореляція між оцінюваннями сту-
дентів та результатами навчання [5]. Деякими вченими 
висуваються побоювання, що студенти часто не квалі-
фіковані, щоб оцінити знання та досвід лектора, методи 
навчання, використання технологій, відповідні навчальні 
матеріали, інструменти оцінювання тощо [6].

Можна констатувати, що за таких підходів ефектив-
ність саме викладацької роботи, її впливу на розвиток 
студентів залишається поза увагою не тільки сучасних 
дослідників, але й керівництва багатьох університетів. 
З одного боку така позиція зрозуміла: фінансування 
університету залежить від кількості студентів, а тому 
високі вимоги до викладачів та навчання будуть стиму-
лювати відтік слабких студентів, що погіршить становище 
закладу. Внаслідок цього, прямо чи опосередковано, 
створюються умови, за яких тим чи іншим чином відсію-
ються принципові викладачі, штучно завищується оціню-
вання студентів, що призводить до певної деградації сис-
теми вищої освіти. Відповідно, виникає питання того, як 
саме оцінювати ефективність викладання у вищій освіті 
та роботу викладача.

Мета статті
Метою дослідження є аналіз існуючих підходів до оці-

нювання ефективності діяльності викладача.
Виклад основного матеріалу
Як вже було зазначено вище, якість освіти починає-

ться з викладача. Саме його позиція, його роль в освіт-



 Р
оз

ді
л 

1.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 о

св
іт

и

45

ньому процесі, можливості для залучення студентів до 
найкращих практик, пов’язаних з дисципліною, визна-
чають зацікавленість студентів, їхню мотивацію, бажання 
вибору навчального закладу загалом.

В цілому, розвиток концепції оцінювання ефектив-
ності викладачів можна розділити на шість блоків еле-
ментів [7]:

1. Персональність. Цей параметр визначає основні 
характеристики викладача-людини: доброту, дбайли-
вість, активність, передбачуваність, мудрість, стабіль-
ність раціональність, ентузіазм, творчість, харизматич-
ність, почуття гумору, турботу про успіхи учнів тощо [8].

2. Фаховість у предметність області. Цей фактор 
визначає, наскільки викладач добре розбирається у своїй 
дисципліні, наскільки гарно підготовлює заняття, має 
можливість викладати декілька дисциплін [9].

3. Відносини зі студентами. Це визначає, наскільки 
гармонійні у викладача відносини зі студентами, як 
викладач розвиває потенціал студентів [10].

4. Професіональна компетентність. Цей фактор 
визначає, наскільки викладач відданий праці, дотримує-
ться етичних стандартів, чесний та справедливий [11].

5. Викладацький стиль. Цей параметр визначає, 
наскільки викладач здатний добре та просто поясню-
вати складний матеріал, змінювати стиль викладання за 
потреби, використовувати різні стратегії навчання, ефек-
тивно використовувати навчальне обладнання, заохочу-
вати ставити питання, дискусії, розвивати почуття відпо-
відальності серед студенти тощо [12]. 

6. Стиль управління аудиторією [13]. Цей фактор 
акцентує увагу на підтримці студентів на виконання 
завдань, моделюванні позитивної поведінки, дотримання 
дисципліни, створенні безпечного освітнього середо-
вища.

Кожен з розглянутих елементів є необхідним для 
успішної викладацької діяльності та комунікації зі сту-
дентами. Тому надзвичайно важливим у цьому контексті 
є підбір викладачів для університету. Разом з тим, одне 
з ключових питань – оцінювання рівня компетентності 
викладачів – у нормативних документах врегульована 
лише рамково, за обмеженим переліком формальних 
ознак, більшість з яких, до того ж, характеризує (якісно 
та кількісно) рівень наукових досліджень, тоді як якість 
викладання переважно описується критеріями, що не 
підлягають вимірюванню. З цієї причини при прийнятті 
рішень щодо фахової придатності претендента на посаду 
викладача домінуючою, якщо не єдиною, є оцінювання 
наукової діяльності, що зовсім не завжди корелює з ком-
петентностями хорошого викладача.

Таким чином, в університетах необхідно ввести нові 
критерії, які б засвідчували, що особи, залучені до викла-
дацької роботи, мають відповідну кваліфікацію та здатні 
отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до 
сучасних умов та вимог, мають необхідні вміння і досвід 
для того, щоб ефективно передавати студентам свої 
знан ня і розуміння предмету в різних ситуаціях навчання.

Одним з елементів таких критеріїв можуть стати 
результати незалежних опитувань студентів щодо якості 
проведення навчальних занять. Проведення заходів із 
забезпечення культури якості, її ефективна підтримка 
неможливі без свідомої добровільної участі усіх учасни-
ків процесу, без урахування їхніх, часто дуже відмінних, 
точок зору. Це можливо робити за допомогою регулярних 
і соціологічних опитувань, які дозволяють отримати мак-
симально об’єктивне оцінювання суб’єктивного бачення 
студентами, викладачами, навчально-допоміжним та 
адміністративно-господарським персоналом стану справ 
в університеті загалом, сприйняття / несприйняття, розу-
міння / нерозуміння ними конкретних рішень і дій, персо-
налій тощо. При цьому слід гарантувати, що такі опиту-
вання проводяться чесно та репрезентативно. Наявність 
довіри до результатів анкетування формує у студентів 
відчуття причетності до забезпечення якості навчального 
процесу, а значить, є надзвичайно важливим для форму-
вання і підтримки взаємних партнерських стосунків.

Такі опитування широко застосовуються у світі. 
Незважаючи на проблеми з об’єктивністю відповідей 

студентів, вони залишаються важливим аспектом оці-
нювання ефективності викладача. Наприклад, в опиту-
ванні 1410 студентів Університету штату Індіана у США 
(Університет Пердью Форт-Уейн) вивчався вплив 13 фак-
торів, що можуть визначити ефективність навчання [14]. 
Опитування проводилося протягом осені 2009 року та 
весни 2010 року. Завдяки ньому було визначено чотири 
найважливіші елементи, що, на думку студентів, мають 
найбільший вплив на загальну ефективність навчання. 
На першому місці знаходиться фактор «чітке пояснення», 
тобто більшість студентів має розуміти викладача легко 
та з першого разу. На другому місці розташовується фак-
тор «ефективне використання часу лекції / семінару». 
Якщо час використовується непродуктивно, то студенти 
втрачають мотивацію до подальшого відвідування, 
перестають виконувати самостійну роботу, знижують 
загальний бал групи. На третьому місці розташований 
фактор «позитивне навколишнє середовище». До цього 
елементу віднесено, яка атмосфера панує на заняттях, 
наскільки легко задати викладачу питання та отримати 
відповідь. Нарешті, на четвертому місці знаходиться 
фактор «стимулюючі матеріали курсу». Не слід плутати 
ці документи з методичними матеріалами дисципліни, 
адже тут дуже важливим є цікаві неочікувані студентами 
питання, які будуть провокувати подальше вивчення дис-
ципліни, її практичне застосування, неочікувані можли-
вості реалізації розглянутих методів.  

Лише на п’ятому місці знаходиться фактор «отри-
мання нових знань», що характерно для сучасного 
інформаційного світу. Нові знання можна знайти в різ-
них місцях, у різних лекторів, але саме подача матеріалу 
має основне значення. Серед важливих факторів також 
визначено такі: «комплексний іспит», «чесне та прозоре 
оцінювання», «доступність викладача для консультацій». 
Інші фактори виявилися незначимими для студентів. 
Зокрема, не відіграють важливої ролі підготовка аудито-
рій, мотивування або змушування відвідувати всі заняття, 
цілі курсу, ентузіазм тощо. Дослідження показало, що 
для підвищення якості викладання необхідно збільшувати 
акцент на перших чотирьох факторів, а значить, розра-
ховувати індекс ефективності викладача на основі цих 
показників.

В університеті Ньюфаундленда (Канада) було про-
ведено опитування 17000 студентів протягом зимового 
семестру 2008 року [15]. Воно визначило дев’ять основ-
них характеристик для успішного викладання: повага 
до студентів, гарні знання фахової області, доступність 
викладача, привабливість, комунікативність, організо-
ваність, чуйність, професіоналізм та почуття гумору. 
Слід зазначити, що ці характеристики співпали для сту-
дентів всіх форм навчання: очної, дистанційної, онлайн-
навчання. 

Дуже важливо забезпечити також гнучкість опиту-
вання студентів після кожного з іспиту. Це можна робити 
за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, напри-
клад, за допомогою системи Google Drive. Прості питання 
дозволяють зрозуміти ставлення студентів до різних 
аспектів прочитаного курсу, до залучених викладачів, 
викладацьких методик, рівня завдань тощо. За допомо-
гою агрегованої інформації про таке опитування можна 
робити удосконалення програми дисципліни, знаходити її 
недоліки та оперативно їх усувати.

До того ж, за допомогою комп’ютерних технологій 
можна створювати звіти про ці опитування за прикладом 
анонімного анкетування [16] та публікувати їх у мережі 
Інтернет. Досвід показує, що студенти та інші викладачі 
починають використовувати цей приклад, розробляючи 
власні анкети. Таким чином, поширення найкращих прак-
тик дозволяє значно пришвидшити процес. 

Звичайно, що для розповсюдження такої практики 
має проявлятися лідерський потенціал самих виклада-
чів. З одного боку, вони мають усвідомлювати, що такі 
опитування будуть сприяти їх професійному та особистіс-
ному розвитку, а значить, підвищувати якість освітнього 
середовища. Тому дуже важливим є залучення якомога 
більшої кількості колег до цього процесу. З іншого боку, 
надання конкретних прикладів, поширення найкращих та 
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прогресивних практик має сприяти легкій адаптації коле-
гами нового досвіду. 

Висновки
Проведене дослідження показало, наразі українські 

університети стоять перед глобальною дилемою свого 
розвитку. З одного боку, відсутність реальної фінансової 
автономії не дозволяє змінювати структурно кількість сту-
дентів, залучати найкращих викладачів. З іншого боку, 
підвищення глобальної конкуренції визначає загрозу 
самому подальшому існуванню більшості навчаль-
них закладів через можливість програшу конкурентної 
боротьби за студентів. Вже зараз університети мають 
замислитися щодо якості освіти, яку вони надають. 

Основним джерелом підвищення якості будуть висту-
пати не стільки інституційні зміни, скільки роль самого 
викладача. У цьому аспекті дуже важливо створити 
умови для його всебічного розвитку. Однак поточна сис-
тема освіти ставить невірні акценти, оцінюючи наукові, а 
не викладацькі здібності працівників. На основі міжнарод-
ного досвіду пропонується більше уваги приділяти саме 
тим здібностям викладачів, які прямо впливають на якість 
отриманої студентами освіти. Насамперед, для цього слід 
впровадити обов’язкові опитування студентів для визна-
чення якості прочитаних курсів, відповідності викладачів 
поставленим результатам навчання. 

Такий підхід не тільки дозволить адекватніше оціню-
вати професійну роботу викладача, його зв’язки зі сту-
дентами, але й дозволить ефективніше впроваджувати 
компетентнісний підхід у навчанні, оперативно реагувати 
на можливі проблеми студентів. Всі наведені кроки мають 
сприяти одній меті – формуванню нової культури роботи 
в університеті, за якої абсолютно всі ланки, всі учасники 
освітнього процесу будуть зацікавлені у підвищення 
якості вищої освіти. 
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Andriy Stavytskyy
EVALUATION OF TEACHER’S EFFECTIVENESS

Summary
A significant drop in the quality of higher education requires decisive action of all stakeholders. Universities are trying to 

conduct their activities under conditions of limited financial autonomy, which discourages them to limit the number of students. This 
leads to the fact that the effectiveness of teaching activity and its impact on the development of students is neglected not only by 
researchers, but also by the management of many universities. Nowadays, universities that are not provided adequate training, 
lose students because of open borders and rather high student mobility.

Based on international experience it is suggested to pay more attention to teacher abilities, which directly affect the quality of 
education. First of all, universities should implement a mandatory survey to determine the quality of read courses, adequacy of 
delivered learning outcomes. All these steps should facilitate one goal: the formation of a new culture of the university, in which 
absolutely all the elements, all members of the educational process will be interested in improving the quality of higher education.

 Keywords: university, leadership, higher education, survey students.
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Постановка проблеми та її актуальність
Питання академічної доброчесності піднімається 

останнім часом практично на кожному науковому чи 
навчальному масовому заході. Наукова спільнота про-
водить воркшопи, семінари, конференції, а іноді і цілі 
школи, присвячені академічній доброчесності або її окре-
мим елементам. Вже декілька років діє Проект сприяння 
академічній доброчесності в Україні3 – ініціатива, спрямо-
вана на системні зміни в українській освіті. В Міністерстві 
освіти та науки України створена ціла підкомісія «Акаде-
мічна доброчесність» НМК 15 з організаційно-методич-
ного забезпечення вищої освіти. Це все є природньою 
реакцією на ті гучні події, які ми можемо спостерігати в 
українській освіті – списування, виявлення плагіату на 
різних рівнях, академічне шахрайство і т.п. Тому вкрай 
важливо розробити нові правила як у сфері освіти, так і в 
середині кожного університету, та сформувати нову ака-
демічну культуру на принципах чесності, відповідальності, 
справедливості, колегіальності та прозорості. Вважаємо, 
що саме на основі академічної доброчесності університет 
може реалізувати свій лідерський потенціал.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Ще у 2000-х роках Т. Добко (нині проректор Україн-

ського католицького університету) у своїй роботі «Ака-
демічна культура, як необхідна передумова ефективного 
управління сучасним університетом в умовах автономії» 
[1] зазначав, що «у розмові про системне осучаснення 
українського університету не обійтися без дискусії про 
академічну культуру як чинник ефективного управління 
в умовах автономії». У колективній монографії «Акаде-
мічна чесність як основа сталого розвитку» [2] Т. Фініков 
наголошує на тому, що «академічна недоброчесність, 
більш того відкрита та латентна корупція, системно руй-
нують професійну і суспільну мораль, підривають правові, 
політичні, соціальні та економічні засади існування вітчиз-
няної вищої школи і української держави взагалі». І з цим 
твердженням важко не погодитися. Але, на жаль, навіть 
незважаючи на те, що проблема академічної недобро-
чесності часто є предметом уваги в українському акаде-
мічному середовищі, на сьогодні жодна з компаній проти 
цього явища так і не отримала позитивного звершення. 

Водночас, засновник сайту «Освітні тренди» В. Сацик 
у своїй роботі [3] зазначає, що «в цивілізованому світі 
академічна доброчесність є дієвим інструментом забез-
печення і посилення якості вищої освіти».

Мета статті
Метою статті є фокусування уваги кожного ВНЗ  

країни на такій проблемі як академічна недоброчесність, 
адже, за дослідженнями, ця проблема глибоко вкоре-
нилася практично у всій освітній та науковій спільноті. І 
лише зусилля кожного з нас здатні перетворити наші 
ВНЗ на осередок доброчесності на наукової порядності.

Виклад основного матеріалу
Сучасний університет, який прагне реалізувати свій 

лідерський потенціал, повинен вміти зацікавити студента, 

3  SAIUP.org.ua

надати можливість для розвитку викладачів та спря-
мувати усі свої можливості на досягнення найвищого 
результату. Вважаємо, що це можливо здійснити лише 
в середовищі, яке основане на принципах академічної 
доброчесності. Адже і лідерство, і доброчесність – це цін-
ності, довіра, гармонія, ефективність, колегіальність, про-
зорість та відповідальність.   

У світі поворот до радикальної боротьби з акаде-
мічною нечесністю в університеті Меріленда датується  
1990 роком, коли було прийнято Кодекс Академічної чес-
ності й створено Студентську раду честі. Кодекс виділив 
такі прояви академічної нечесності:

– списування – навмисне використання або спроба 
використати не дозволені матеріали, інформацію або 
навчальні посібники, виконуючи будь-яку академічну 
вправу;

– підробка – навмисна або недозволена фальсифі-
кація чи вигадування інформації та її цитування в акаде-
мічній роботі;

– надання допомоги для здійснення акту академіч-
ної нечесності – навмисна чи усвідомлена допомога або 
спроба допомоги іншому вчинити акт академічної нечес-
ності;

– плагіат – навмисне чи усвідомлене представлення 
слів або ідей іншої особи як своїх власних в академічній 
роботі [4, с. 29]. 

Варто зазначити, що термінологічно такий прояв ака-
демічної нечесності закріплений у вітчизняному законо-
давстві, зокрема в Законі України «Про авторське право 
і суміжні права» та Законі України «Про вищу освіту». 
Важливо, що саме в останньому документі з’явилася 
норма, яка врегульовує питання відповідальності за про-
яви плагіату. З іншого боку, в Законі України «Про вищу 
освіту» передбачена відповідальність тільки осіб, що здо-
бувають наукові ступені: у випадку виявлення плагіату в 
їхніх дисертаційних роботах вони позбавляються такого 
ступеня [2, с. 109].

Списування та завантаження робіт з інтернету стали 
звичною практикою в українських ВНЗ; зараз цим нікого 
не здивуєш. У даній сфері можна провести деякі мож-
ливі співвідношення. Чим активніше взаємодія в універ-
ситеті студентів та викладачів, тим менш поширеним 
є явище «нечесної гри». Якщо нечесні практики у ВНЗ 
поширені, то студенти дозволяють собі частіше пропус-
кати заняття. Чим вище лояльність стосовно списування 
і плагіату, тим швидше поширюються ці негативні явища. 
Відповідальність за все це несе, насамперед, універ-
ситет: якщо викладачі не перешкоджають, то значить, 
вони заохочують нечесних студентів. Велику роль також 
грає студент, зі своїми мотивами та здібностями. Якщо 
за мету він ставить собі саме набуття навичок і знань, то 
потреба у нечесній практиці відпадає. Хоча цілком цього 
факту неможливо виключити, так як є певні перешкоди 
до «чесного шляху навчання», прикладом може слугу-
вати існуюча навчальна програма, яка має нерівномірне 
навантаження на студентів різних спеціальностей та 
великий об’єм матеріалу (в середньому в Україні на екза-
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мен виноситься близько 70 питань, в той час як в Польщі 
приблизний показник становить 16 питань); невмотиво-
ваність викладача, з різних на те причин, подати матеріал 
доступно, цікаво і в повному обсязі, що виливається у 
результатах екзаменаційного оцінювання.

У 2014–2015 рр. було проведене соціологічне дослі-
дження «Академічна культура українського студентства: 
основні чинники формування та розвитку» [5] Харків-
ським національним університетом імені В. Н. Каразіна, 
який на основі масового соціологічного опитування сту-
дентів показав фактори мотивації до навчання, різні 
прояви академічного шахрайства та рівень академічної 
культури і традиції оцінювання знань. На нашу думку, 
найяскравішими є наступні висновки:

– 41% студентів вступають у ВУЗ без домінуючої 
мотивації;

– 76% є залученими до нечесних колективних прак-
тик при складанні іспитів;

– 78% студентів використовують ті або інші види 
академічного шахрайства;

– 67% студентів готують шпаргалки під час сесії;
– 23% студентів стверджують про хабарі під час 

отримання оцінок, при цьому найчастіше ініціатором 
цього процесу є студенти, а не викладачі;

– понад 90% студентів використовують плагіат в тій 
чи іншій формі.

Стан академічної культури багато в чому визна-
чається масовизацією вищої освіти, втратою її функції 
селективності та безпосереднім транзитом з середньої 
школи до вищої школи, що призводить до того, що прак-
тично половина студентів-першокурсників не мають чіт-
кої професійної орієнтації. До факторів, які найбільше 
визначають деформацію академічної культури в процесі 
навчання, є відсутність дієвого механізму взаємозв’язку 
вищої школи та ринку праці, що призводить до того, що 
студенти не відчувають, що їх якісні професійні знання є 
запорукою гарного місця працевлаштування та основою 
стратегії життєвого успіху в цілому [5].

Для формування нової академічної культури на основі 
взаємної поваги, вільного обміну ідеями та професійного 
вдосконалення, варто познайомитися з кращими світо-
вими практиками щодо процесів академічної доброчес-
ності та імплементувати найкращі та найбільш підходящі 
в українських університетах. Ще не менш важливим є 
формування лідерства у вищій освіті, основна цінність і 
головна передумова якого – розвиток довіри та команди, 
спільності поглядів на ключові питання, взаємної відпо-
відальності, взаємопідтримки, прагнення не зосередити у 
своїх руках усю повноту влади, а наділяти нею підлеглих, 
створюючи умови для розвитку персоналу й залучення 
всіх співробітників до вирішення організаційних проблем 
[6]. Саме в таких умовах, на нашу думку, і буде формува-
тися нова академічна культура в університеті.

Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана (КНЕУ) є одним з найкращих економіч-
них ВНЗ в Україні. Для нас питання академічної добро-
чесності є актуальним, адже сьогодні є важливою якісна 
освіта та чесне навчання як спосіб отримання справжніх 
знань, які матимуть значення в подальшому житті. Як 
показав досвід, питання академічної доброчесності є не 
зрозумілим для більшості викладачів Університету, тому 
вони не обізнані в наявному інструментарії імплементації 
принципів доброчесності в свою роботу. Крім того, варто 
зазначити, що останнє опитування серед студентів про 
якість навчання показало, що 10% студентів списують на 
всіх іспитах, а 63% – на деяких. Відповідаючи на питання 
чи відчувають вони себе приниженими через списування 
73% студентів відповіли, що ні. Експеримент одного з 
викладачів Університету щодо перевірки усіх курсових 
робіт на наявність плагіату дав такі результати: на пер-
шому етапі було перевірено 70 робіт, з яких 50% повер-
нуто через плагіат. Ці факти свідчать про недотримання 
принципів академічної доброчесності та відсутності меж 
відповідальності за недотримання академічної доброчес-
ності в університеті, що в кінцевому підсумку призводить 
до створення так званих негативних соціальних ліфтів, 

коли успіху добиваються не найкращі, а «найспритніші», 
що породжує низький рівень спеціалістів. 

Ми прийняли рішення, що в університеті варто реалі-
зувати проект, який буде направлений на якісну зміну цін-
нісних підходів та орієнтирів, покаже важливість та прак-
тичну цінність академічної доброчесності через широку 
просвітницьку кампанію. Цей проект буде спрямований 
на створення стратегії забезпечення академічної добро-
чесності, розробку необхідних інституційних механізмів, 
підвищення обізнаності та набуття необхідних компе-
тентностей у викладачів і студентів, розробку та імпле-
ментацію моніторингу оцінювання якості, і цей проект 
дозволить сформувати внутрішню систему забезпечення 
якості освіти в Університеті, сприятиме підготовці конку-
рентоспроможних спеціалістів та наукових кадрів. 

Саме з таким проектом команда КНЕУ прийшла в 
другий цикл Програми розвитку лідерського потенціалу 
університетів України4, мета якої – сприяння реформу-
ванню сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського 
потенціалу університетів України.

Ми вважаємо, що академічна доброчесність сприя-
тиме зростанню корпоративної довіри, підвищенню рівня 
якості освіти загалом, вдосконаленню корпоративної 
культури, підвищенню якості випускних студентських 
робіт та покращенню престижу і лідерського потенціалу 
Університету.

Висновки
Академічна доброчесність – це той фундамент, на 

якому повинні розвиватися сучасні українські ВНЗ. Якщо 
в університеті існують спільні цінності, однакові принципи 
роботи, то колектив такого закладу буде формуватися як 
згуртована команда, яка здатна об’єднати свої зусилля 
задля розвитку університету не лише на етапах підне-
сення, але й у певні кризові періоди. 

В Україні потрібно формувати ту критичну спільноту 
людей, яка б надихала усіх інших до формування акаде-
мічного середовища на принципах чесності, добросовіс-
ності та прозорості. Адже тільки коли в цей процес щоразу 
буде долучатися все більша маса людей, то явищам ака-
демічної недоброчесності буде протистояти легше. 

Ми маємо відновити довіру до українських інститутів 
освіти не лише з боку своїх громадян, але й на міжна-
родному рівні. А для цього варто створити певні правила, 
наприклад Кодекси честі, встановити певні рамки дозво-
леного, прийняти стандарти академічної поведінки та 
запровадити інституційні механізми боротьби з академіч-
ної недоброчесністю.
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Постановка проблеми та її актуальність
Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні та 

світі дозволяє стверджувати, що інформаційне суспіль-
ство кидає серйозні виклики освітній галузі. Зокрема, 
затверджена Кабінетом Міністрів України наприкінці 
2016 р. концепція «Нової української школи», а також 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки передбачають впровадження реформи загаль-
ної середньої освіти шляхом розроблення нових засад 
формування змісту освіти, орієнтованих на досягнення 
визначених навчальних цілей, що пов’язані з ключовими 
компетентностями. Безперечно, успішне перезаван-
таження української освіти буде залежати і від того, як 
сприйматимуть нововведення самі педагоги, адже вони 
мають змінюватися разом із системою.

Необхідність модернізації освіти України в контек-
сті сучасних європейських тенденцій її розвитку ста-
вить наголос на розумінні соціальної значущості роз-
витку системи педагогічної освіти, оскільки саме вона 
передбачає фундаментальні знання в обраній науковій 
галузі, розвинені лідерські та комунікативні навички, 
уміння навчати і вчитися протягом життя.

Актуальність дослідження проблем лідерства педаго-
гічних університетів пов’язується, насамперед, із зростан-
ням значення педагогічної освіти для формування осві-
ченої особистості як головної рушійної сили пізнання 
і творчості в умовах становлення суспільства знань. 
Наукова проблема полягає у необхідності пошуку 
адекватної часу моделі лідерства педагогічних універ-
ситетів з огляду на визначення лідера в освіті як «інсти-
туції, яка здійснює діяльність у сфері освіти, спрямовану 
на її розвиток, а досягнення і результати цієї діяльності є 
дороговказом для інших» [1, с. 454].

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Останні ініціативи Міністерства освіти і науки 

України з приводу шляхів реформування педагогічної 
освіти викликали зацікавлене обговорення проблеми 
не тільки в професійному середовищі. Проблема 
модернізації вітчизняної освіти і, зокрема, педагогіч-
ної в контексті європейської інтеграції стала предметом 
вивчення таких науковців, як В. Андрущенко, В. Кремень, 
Ю. Федорченко, М. Михальченко, В. Огнев’юк, Н. Мось-
пан, Н. Носовець, Т. Кристопчук та інших. Дослідженню 
освітнього лідерства присвячені праці Н. Мараховської, 
Л. Лесіної, С. Луткіна, О. Пономаренка, І. Семенець-
Орлової, а також учених, які працюють у рамках про-
екту «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку 
таланту». Проте в українській науці проблема освітнього 
лідерства педагогічних університетів практично не дослі-
джувалась, незважаючи на те, що її вирішення є важли-
вою складовою стратегічного управління, яка забезпечує 
педагогічним університетам зміцнення їх репутації.

Мета статті
У даній роботі ми ставимо за мету віднайти аргументи 

на користь освітнього лідерства педагогічних університе-
тів, а також показати перспективи розвитку педагогіч-
них університетів як регіональних лідерів, які одночасно 
виступають і як базова ланка в ході трансляції накопи-
чених людством інтелектуальних цінностей, і як агенти 
впливу на сферу освіти загалом.

Виклад основного матеріалу
Педагогічна освіта посідає особливе місце в освіт-

ній системі кожної країни. Якісна підготовка вчителя 
є запорукою ефективної підготовки конкурентоспро-
можного людського капіталу країни, самореаліза-
ції кожної особистості, забезпечення ринку праці та 
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ACADEMIC INTEGRITY AS BASIS OF LEADERSHIP UNIVERSITY POTENTIAL 

Summary
The modern transformation in the educational sector must be based on values, principles and rules of academic integrity. 

Caring for the reputation has become a cornerstone of the professional community in Ukraine. In Ukraine there are a sufficient 
number of analytical studies that indicate the mass distribution of academic dishonesty. An important step in the formation of a 
new academic culture is international experience and research in academic integrity. At university should initiate campaign against 
manifestations of academic dishonesty. In Ukraine, began to form a critical mass of people. They are realizing the need for radical 
change, making efforts to expand its community. Universities should reflect the policy of academic integrity in their strategies. The 
mission of the universities should be improving the quality of education on the principles of academic integrity.
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УДК 378.4  ШИРОКОВА Маргарита,
кандидат соціологічних наук, доцент,

доцент кафедри соціології та економіки,
Криворізький державний педагогічний університет

ТУРСЬКИЙ В’ячеслав,
начальник відділу міжнародних зв’язків,

Криворізький державний педагогічний університет

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:  
У ПОШУКАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЛІДЕРСТВА 

У статті наводиться аналіз причин актуалізації проблем педагогічної освіти. Виділяються особливості статусу 
педагогічного університету і визначаються напрями його впливу на різні сфери соціокультурного життя регіону в 
якості ключового навчального закладу освітнього простору. Названі системні проблеми, що перешкоджають якісній 
зміні системи педагогічної освіти, та основні сучасні тенденції розвитку педагогічних університетів. Окреслено шляхи 
реформування педагогічної освіти та напрями трансформації і позиціонування університету в якості регіонального 
освітнього лідера. Визначається потенціал педагогічного університету в науково-освітньому просторі регіону. Роз-
глянуто напрями впливу педагогічного університету на регіональне співтовариство. Підкреслюється, що враху-
вання соціально-економічних тенденцій і педагогічних чинників у розвитку освіти вносить значний вклад в забез-
печення ефективності соціально-економічного розвитку регіону.
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держави висококваліфікованими фахівцями. Ключова 
роль педагогічної освіти в процесах модернізації всього 
інституту освіти обумовлена її специфікою, що полягає 
в трьох виконуваних нею функціях: педагогічна освіта –  
це єдина освітня сфера, яка працює на саму освіту, її 
самовідновлення, формуючи її стратегічний ресурс – 
кадри; є акумулятором і транслятором соціокультурних 
цінностей суспільства, середовищем для соціалізації 
індивіда; формує в своєму середовищі людину, яка 
стане відповідальною за освоєння цих цінностей підрос-
таючим поколінням [2, с. 3].

Педагогічні університети, на відміну від класичних, 
готують фахівців, які опановують незалежно від профілю 
підготовки як знання у сфері людинознавства і певної нау-
кової галузі, так і вміння комплексно транслювати їх осо-
бистості, яка розвивається, сприяючи її вдосконаленню. 
Тому саме такі навчальні заклади покликані зіграти най-
важливішу роль у вирішенні проблем регіонального роз-
витку (культури, науки, суспільного прогресу) у контексті 
сучасного життя людини. При цьому домінантна роль обу-
мовлюється, насамперед, унікальністю процесу навчання 
майбутнього педагога. На відміну від інших видів профе-
сійної підготовки студент педагогічного університету одно-
часно перебуває у двох професійно значущих якостях: 
учень і майбутній професіонал у навчанні. Тому, сприй-
маючи всі педагогічні впливи, він одночасно проектує їх у 
майбутню педагогічну діяльність.

Система освіти у педагогічній галузі наділена 
відмінною рисою, що дозволяє розглядати її як унікальну 
і базову для всіх інших систем, тому в соціально-
економічному розвитку регіону першорядне значення 
мають стратегія і тактика розвитку його освітньої 
системи. Центрами, що акумулюють дослідження з 
розвитку таких систем, покликані стати педагогічні 
університети. Провідною в даному контексті виступає 
ідея розгляду педагогічного університету як ядра 
науково-освітнього простору регіону. Продуктивність 
регіональних освітніх систем визначається 
різноманіттям зв’язків і характером відносин в моделях, 
які збудовані для підвищення освітнього рівня насе-
лення. У зв’язку з цим великі перспективи вбачаються 
в тісній взаємодії педагогічного університету не тільки з 
установами освіти (дошкільної, загальної, професійної 
та додаткової), а й з центрами зайнятості, консалтин-
говими структурами, установами культури та спорту 
тощо.

У дослідженні ролі університету у розвитку лідерського 
потенціалу суспільства, здійсненому в рамках Tempus 
проекту «Освіта для лідерства, інтелігентності та розви-
тку таланту», наголошується, що університети мають самі 
бути дійсними генераторами прогресивних змін і лідерами 
суспільного поступу, оскільки за своїм родовим покликан-
ням мають брати на себе головну роль у реалізації місії 
розвитку людського капіталу [3, с. 5–6]. Це стосується як 
продукування і поширення передових знань та створення 
на їх основі інноваційних технологій, так і народження та 
обґрунтування перспективних ідей і цінностей, що ефек-
тивні в організації людського буття в сучасних умовах і в 
майбутньому. А крім того, університети повинні демон-
струвати потужну і перманентну здатність до самовдоско-
налення, адекватного часу.

Основною метою педагогічного університету 
є підготовка сучасного фахівця, здатного активно 
впливати на духовно-моральний клімат суспільства, 
відтворювати культурні традиції в новій якості сучасного 
суспільного життя. В умовах вирішення завдань з вдоско-
налення і поглиблення культури населення регіону важ-
ливо ще більше уваги приділяти роботі з дітьми, юнацтвом, 
молоддю. Важливо виховати чуйних, доброзичливих, 
цивілізованих людей, що володіють великим потенціалом 
толерантності, довіри, лояльності, є громадсько актив-
ними, вміють ухвалювати відповідальні рішення і відпові-
дати за свої вчинки. І зробити це можливо, насамперед, у 
педагогічному університеті, де освітній процес включений 
у соціогуманітарне і психолого-педагогічне середовище, 
яке іманентно притаманне педагогічному університету.

Підготовка вчителя для національної системи освіти на 
сучасному етапі розвитку суспільства – особливий аспект, 

оскільки саме вчитель відповідає за формування вільної 
особистості, яка повинна не тільки володіти певним запа-
сом знань і професійною компетентністю, а й об’єднувати 
в собі інтелектуальний потенціал з моральною свідомістю 
та громадською відповідальністю [4, с. 68]. Істотним 
протиріччям у розвитку педагогічної освіти є протиріччя 
між фактичним статусом педагогічної професії як 
масової професії і творчим характером педагогічної 
діяльності, що пред’являє особливі, ексклюзивні вимоги 
до особистості успішного педагога. Вимоги до сучасного 
вчителя передбачають наявність у нього глибоких знань 
предмета викладання, володіння передовими педагогіч-
ними методами та його здібність до побудови професійної 
діяльності на рефлексивній основі. Для одержання тієї або 
іншої педагогічної професії в процесі навчання студент 
повинен придбати навички роботи з людьми, усні й пись-
мові комунікаційні навички, уміння підтримувати актуаль-
ність переданої інформації, а також спеціалізацію в кон-
кретному предметі або загальну спеціалізацію.

Педагогічна діяльність зобов’язує вчителя виявляти та 
розвивати власні лідерські якості і готувати лідерів шкіль-
ного колективу. У процесі навчання відбувається здобуття 
майбутніми вчителями системи знань про лідерство. Тому 
педагогічною умовою формування лідерських якостей 
майбутніх учителів визначено здобуття майбутнім учите-
лем сукупності інтегрованих знань про лідерство в педаго-
гічній діяльності. Набуття майбутнім учителем лідерських 
умінь сприяє якісному здійсненню ним педагогічної діяль-
ності.

Вплив педагогічного університету на якість освіти в 
регіоні здійснюється через багатоканальний механізм, 
який включає: розробку інноваційних педагогічних ідей, 
теорій і технологій; підготовку фахівців сфери освіти, які 
виступали б носіями даних ідей і технологій, що володі-
ють компетенцією їх реалізації в освітній практиці. Педа-
гогічний університет повинен забезпечувати теоретичне 
обґрунтування, науково-методичну підтримку і супровід 
інновацій, що обумовлюють якість освіти, розробку і супро-
від регіональних освітніх проектів; обґрунтування і впро-
вадження моделей управління освітніми системами, що 
забезпечують залучення працівників освіти в інноваційну, 
науково-дослідну, соціально-проектну діяльність. У такий 
спосіб університет виступає центром моніторингу ефек-
тивності свого власного впливу на освітній простір регіону.

Педагогічний університет має бути провідним 
навчально-педагогічним галузевим закладом, поклика-
ним: забезпечувати освітні потреби держави, суспільства 
з підготовки висококваліфікованих фахівців, передусім 
освітньої сфери, відповідно до вітчизняних та міжнародних 
стандартів освіти за всіма рівнями вищої освіти; зміцню-
вати науковий потенціал закладу шляхом створення умов 
для творчої діяльності науковців та майбутніх педагогів і 
реалізації дослідницьких програм та пілотних проектів, 
спрямованих на динамічний розвиток освітньої галузі із 
залученням провідного міжнародного досвіду; інтегрувати 
університет до міжнародного освітнього й наукового про-
стору із власною академічною індивідуальністю як сучас-
ного потужного осередку педагогічної думки і наукових 
ідей, що має значний теоретичний доробок та конструк-
тивний досвід освітньої діяльності; залучитися до процесу 
реформування системи вищої освіти і науки; впроваджу-
вати кращий міжнародний досвід в освітній процес, наукові 
дослідження та управління університету за його профіль-
ною особливістю.

Включення науково-дослідного компонента в 
освітній простір регіону сприяє підвищенню рівня і 
якості освіти; залученню студентів до проведення 
досліджень; підвищенню кваліфікації вчителів, вико-
ристанню дослідницької діяльності в процесі навчання; 
гармонізації освітніх і наукових ресурсів; використанню 
результатів наукових досліджень для вирішення 
регіональних проблем. Наукові школи в педагогічному 
університеті виконують іншу місію, відмінну від існуючої 
в непедагогічних навчальних закладах. Для майбутнього 
вчителя предмет, який він повинен освоїти фундамен-
тально і глибоко, це все-таки засіб, найважливіший, голов-
ний, але засіб формування особистості дитини. А це озна-
чає, що і предметні, профільні, фундаментальні кафедри, 
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які займаються своїми галузями наук (психологією, фізи-
кою, географією, хімією), обов’язково повинні мати на 
увазі ще й методичний, педагогічний план, тому що все це 
багатство фундаментального знання потрібно вкласти в 
голову вчителя як інструментарій його професійної діяль-
ності — діяльності по розвитку особистості. 

Підготовка педагога для сучасного інноваційного сус-
пільства, що стрімко змінюється, вимагає серйозних змін 
у системі педагогічної освіти. В сучасних умовах зміст 
педагогічної освіти в силу своєї інерційності не встигає за 
швидкими змінами освітньої практики, спостерігається 
розрив між актуальними потребами сучасної школи і рів-
нем компетентності вчителів. Серед системних проблем, 
що перешкоджають якісній зміні системи педагогічної 
освіти, слід назвати: відсутність чіткої концепції безпе-
рервної педагогічної освіти, нормативно-правової бази 
і економічних механізмів її реалізації; слабкість матері-
ально-технічної бази багатьох педагогічних університетів; 
недостатній рівень підтримки і стимулювання фундамен-
тальних і прикладних досліджень, розвитку наукових шкіл і 
наукових напрямів у системі педагогічної освіти; зниження 
соціально-економічного і культурного статусу педагогічної 
професії, недостатність бюджетного фінансування, жор-
стка конкуренція на ринку освітніх послуг.

Останнім часом велика кількість педагогічних універ-
ситетів переходять в інший статус – класичних університе-
тів, гуманітарно-педагогічних або соціально-гуманітарних 
університетів. Ми вважаємо, що сьогоднішня ситуація 
зі скороченням числа педагогічних університетів, їх 
злиттям з класичними університетами, перетворенням 
на філії говорить про недалекоглядність розробників 
освітньої політики і небажання вчитися на помилках 
історії.

Однією з актуальних тенденцій у педагогічній освіті 
є боротьба за лідерство університетів. Цьому сприяють 
рейтингування університетів, проведення конкурсів 
різного рівня, об’єктивно обумовлена демографічними 
і соціальними факторами боротьба за абітурієнтів. 
Лідером в освіті є той, хто продукує нові знання, 
розробляє прогресивні парадигми, демонструє гідні 
приклади якісної діяльності, веде за собою інших. Від 
лідера потрібне розповсюдження його досвіду – знань, 
технологій навчання, виховання, розвитку студентів. 
Лідер повинен створювати освітні стандарти, книги, 
пропонуючи їх усім бажаючим, повинен здійснювати 
підвищення кваліфікації, діяти на основі заявлених 
цінностей, керувати вдосконалюванням [5, с. 47–48]. 
Сучасний педагогічний університет являє собою особли-
вий соціокультурний інститут, де не просто транслюються 
готові форми культури, організовані за перевагою у формі 
знання, але й де ці форми створюються, а також де їх 
навчаються породжувати. Завдання сучасного педаго-
гічного університету – «підтримка живого різноманітного 
мислення, а не його форм, померлих у вигляді понять, або 
зразків застиглих метафор» [6, с. 98]. Педагогічний уні-
верситет повинен виступати генератором ідей, моделей і 
зразків педагогічної діяльності, ініціатором і провідником 
інноваційних процесів у регіональному освітньому про-
сторі.

Ідея спрямованості освіти на задоволення потреб 
соціально-економічного розвитку країни та регіону, 
тобто потреб, які визначаються законами економічного 
розвитку, сьогодні оформилася в ціль, сформульовану 
в такий спосіб: «освіта для економіки, заснованої на 
знаннях, на інноваціях». Важливу роль у процесі вклю-
чення педагогічного університету в інноваційний роз-
виток регіону виконує програма підготовки сучасних 
лідерів освіти. На основі концепцій професіоналізму, 
інноваційної діяльності, лідерства та лідерських яко-
стей педагогічного працівника, а також концепції 
гуманітарного середовища освітньої установи повинна 
бути розроблена оптимальна модель руху педагогічних 
кадрів – професійного зростання, ділової кар’єри, попо-
внення резерву на заміщення керівних посад і роз-
витку необхідних для цього компетенцій. З’ясування 
іміджу педагогічного університету для визначення його 
регіонального потенціалу з урахуванням нових вимог 
до загальної та вищої освіти дозволить сформулювати 
стратегію розвитку університету на перспективу.

Протиріччям сучасного етапу розвитку педагогічної 
освіти є кон’юнктурність лідерства, його іміджевий 
характер, коли не тільки реальна переважаюча якість, 
але й колишні заслуги або навіть географічне місце 
розташування університету дозволяють йому зали-
шатися в числі лідерів. Процеси відновлення все-таки 
відбуваються, їм сприяє зростаюча відкритість системи 
освіти, можливість демонструвати свою успішність 
через високі показники в конкурсах, рейтингах і 
відносна відкритість атестаційних процедур. Не можна 
скидати з рахунку і роль педагогічного університету як 
культурного центру регіону, без якого регіон починає 
деградувати. Тому усіляке зміцнення регіональних 
педагогічних університетів є стратегічно важливим 
завданням. У відповідності до викликів, що стоять перед 
педагогічними університетами та вищою освітою в Україні, 
можна виокремити такі напрями трансформації та позиці-
онування університету в якості регіонального освітнього 
лідера: лідер вищої освіти; науковий центр; центр куль-
тури; провідний експертний центр; центр міжнародного 
співробітництва; інноваційний центр; центр кар’єри випус-
кників; центр круглорічної освіти дорослих; електронний 
університет; інтелектуальний опікун освітніх організацій; 
центр здорового способу життя і фізичної культури [7].

Ще однією тенденцією розвитку педагогічної 
освіти є розширення сфери її впливу. Мова може йти 
про затребуваність педагогічних знань, умінь, прид-
бання досвіду в цій сфері з боку викладачів вищої 
школи і дорослого населення, наприклад, батьків. Це 
розширює сферу освітніх послуг в галузі педагогіки 
і психології, дає нові ресурси розвитку педагогічної 
освіти, а також дозволяє педагогічній освіті впливати 
на формування культури населення регіону. Зазвичай, 
рівень підготовки випускників педагогічних університетів 
досить високий, і вони демонструють готовність до вирі-
шення будь-яких освітніх завдань. Дослідження сфери 
праці в Україні після завершення педагогічного універси-
тету, проведене у 2016 р., показало, що більшість випус-
кників (70,58%) працюють за фахом [8, с. 52]. Серед них 
майже 29% працюють у середніх закладах освіти, та біля 
10% у вищих закладах освіти. Сфера послуг посідає 
значне місце для працевлаштування випускників ВНЗ –  
17,39%. За нею йде сфера бізнесу – 8,33%. У сфері 
туризму та сфері ресторанного бізнесу працевлаштува-
лася менша частка випускників педагогічних університетів 
– по 1,45%. Зрозуміло, випускники педагогічних універ-
ситетів можуть працювати і успішно працюють у будь-
яких сферах, пов’язаних з людиною. Наприклад, цілком 
нормальною є ситуація, коли вчитель початкової школи 
працює в кадровій службі або агентстві з розвитку персо-
налу. Навички, які він використовує, цілком відповідають 
навичкам кваліфікованого вчителя (розбудовування уяви, 
складання планів індивідуального розвитку працівників 
тощо). Тому є підстави говорити про підготовку педаго-
гічними університетами фахівців для різних гуманітарних 
і соціальних практик.

Ресурсні можливості педагогічного університету для 
забезпечення його партнерства з регіональними струк-
турами освіти, науки, культури, бізнесу, влади докладно 
проаналізовані у науковій літературі [9, с. 19–22]. Спро-
буємо узагальнити напрями впливу педагогічного уні-
верситету на регіональне співтовариство:

1. Забезпечення кадрами сфери освіти. Випус-
кники педагогічного університету складають основний 
педагогічний корпус системи дошкільної, середньої 
загальної, додаткової освіти області та регіону. Будучи 
самостійним, педагогічний університет може гнучко і 
динамічно реагувати на запити роботодавців, готувати 
затребуваних фахівців для сучасної школи, соціальної та 
інших сфер. Важливим результатом цього є участь універ-
ситету в формуванні соціальної спільноти учительства і, 
отже, у поповненні середнього класу в регіоні.

2. Забезпечення наукового супроводу інноваційних 
процесів у соціальній сфері. Педагогічний університет 
розробляє і впроваджує психолого-педагогічні технології 
підтримки нових освітніх стандартів через роботу з педа-
гогічним корпусом та батьківською громадськістю області 
і регіону. У цьому сенсі педагогічний університет має мож-
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ливість включитися в мережну взаємодію університетів 
та інших науково-освітніх центрів не тільки для реалізації 
навчальних програм, а й для досягнення синергетичного 
ефекту в області наукових досліджень, а також у підготовці 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

3. Оптимізація діючої системи неперервної педаго-
гічної освіти. Безперервна освіта направлена на відобра-
ження і зміну освітніх потреб суспільства, його громадян, 
галузевого ринку праці.

4. Вплив на регіональне співтовариство за допомогою 
створення нових сегментів у сфері освітніх послуг. Педа-
гогічний університет здійснює підготовку кадрів, які воло-
діють професійними компетенціями як у сфері педагогічної 
діяльності, так і у сферах соціального життя, управління, 
менеджменту, маркетингу. Це дозволяє його випускникам 
створювати якісно новий сектор – робочі місця у сфері 
освіти, а саме: недержавні центри розвитку, психолого-
педагогічного супроводу особистості на різних вікових ета-
пах, приватні дитячі садки, школи розвитку; центри підго-
товки до ЗНО, професійної перепідготовки, соціологічних 
досліджень тощо.

5. Вплив на суспільство за допомогою громадської 
участі та просвітницької діяльності. У педагогічному уні-
верситеті реалізується концепція і програма громадської 
участі студентів і випускників у житті суспільства, яка 
дозволяє їм уже під час навчання реалізуватися в соціа-
льно значущій діяльності. Така підготовка дозволяє гово-
рити, що вчитель, педагог – ключова фігура не тільки в 
освіті, а й у загальному процесі соціалізації молоді.

6. Вплив на педагогічну громадськість. Педагогічний 
університет реалізує спеціальні проекти, спрямовані на 
створення і зміцнення високого авторитету, позитивного 
іміджу професії педагога. Вчительським цінностям, особ-
ливому світосприйняттю, прийняттю дітей неможливо 
навчити ні в якому університеті іншого профілю.

Сукупність виділених, а також інших напрямів впливу 
створює позитивний образ педагогічного університету як 
організації, підвищує рівень його конкурентоспроможності, 
здатності домовлятися в партнерстві з економічними, полі-
тичними, соціальними, культурними структурами регіону.

Педагогічні університети задля досягнення освітнього 
лідерства мають забезпечувати високий рівень підготовки 
майбутніх педагогів для потреб системи освіти регіону. 
Для цього, на нашу думку, необхідними є:

– сучасна система профорієнтації (мотивація тала-
новитої молоді до вступу на педагогічні програми), прове-
дення щорічного моніторингу потреб регіональних і муні-
ципальних систем освіти в педагогічних і управлінських 
кадрах у сфері загальної освіти;

– зміна системи відбору (додаткове випробування 
за професійним спрямуванням, співбесіда з поданням 
досвіду роботи абітурієнта з дітьми);

– зміни у змісті освіти: розробка та реалізація влас-
них освітніх стандартів і програм, фундаментальність 
(нове розуміння); широкі базові курси; практико-орієнто-
ване навчання; якісна зміна психолого-педагогічної підго-
товки; новий зміст і форми організації практик, стажувань, 
науково-дослідницької підготовки студентів.

– розширення профілів підготовки фахівців: роз-
робка та апробація нових освітніх програм відповідно до 
нового стандарту професійної діяльності педагога;

– нові відносини з організаціями-партнерами;
– зміни в технологіях навчання;

– створення умов для незалежної експертизи якості 
підготовки та оцінки діяльності педагогічних кадрів.

Висновки
Отже, сучасний етап розвитку вітчизняної освіти 

супроводжується суттєвими змінами у педагогічній науці, 
тому необхідною є конкретизація змісту педагогічної освіти 
на основі врахування місцевих особливостей соціального 
розвитку, необхідність адаптації спеціалістів до професій-
ної діяльності в умовах регіону. Вирішення цих завдань, 
з одного боку, забезпечує розвиток педагогічного уні-
верситету як соціокультурного феномена в сучасному 
суспільстві, з іншого, – визначає вектори його діяльності, 
які сприяють ефективності цього процесу, виводять його 
на рівень лідерства і конкурентоспроможності на регіо-
нальному ринку. В інституціональному плані педагогічна 
освіта є серйозною галуззю економіки. Забезпечення 
цієї галузі кваліфікованими кадрами і їх відтворення є 
необхідною умовою відтворення людського капіталу 
самого суспільства. Науково-методичне співробітництво 
педагогічного університету зі школою, спільна координація 
досліджень у вирішенні освітніх проблем, цілісність, 
що забезпечується структурою та функціями науково-
освітнього простору, а також врахування соціально-
економічних тенденцій і власне педагогічних факторів у 
розвитку освіти вносять значний вклад у забезпечення 
ефективності соціально економічного розвитку регіону.
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Marharyta Shyrokova, Vyacheslav Turskyy
PEDAGOGICAL UNIVERSITY: IN SEARCH OF REGIONAL LEADERSHIP MODEL

Summary
The article presents an analysis of the causes of actualization of the teacher training problems. The features of pedagogical 

university status and directions of its impact on different areas of social and cultural life of the region as a key educational institution 
are considered. The system problems that interfere the qualitative changes of teacher education and the main current trends of 
development of pedagogical universities are discussed. The ways of reforming of teacher education and directions of transformation 
and positioning the university as a regional educational leader are described. The potential of the pedagogical university in scientific 
and educational space of the region and directions of the impact of pedagogical university on regional community are determined. 
It is emphasized that consideration of socio-economic trends and pedagogical factors in the development of education make a 
significant contribution to ensuring the effectiveness of social and economic development of the region.

Keywords: university, pedagogical university, higher education, teacher education, high school, university leadership, reform 
of education.
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Постановка проблеми та її актуальність
Вимоги глибокої професіоналізації будь-якої праці 

зумовлені сучасними світовими тенденціями, як-от: 
необхідністю в якісних кадрів, спроможних працювати 
з новітніми, складними засобами праці; вільно володіти 
професійною іноземною мовою; підвищеною мобіль-
ністю трудових ресурсів; потребою забезпечення конку-
рентоспроможності трудових ресурсів на внутрішньому 
та зовнішніх ринках праці; необхідністю постійного вдо-
сконалення відповідно до принципу «навчання упродовж 
життя». У цьому контексті вирішення питань, пов’язаних 
із якісним інституційно-правовим забезпеченням системи 
професіоналізації фахівців сфери публічного управління 
як осіб, що передусім забезпечують реалізацію держав-
ної політики, є наріжним каменем надання належних 
управлінських послуг і функціонування ефективного 
публічного управління взагалі.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Проблемі професіоналізації кадрів присвячено багато 

розробок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 
З-поміж цих робіт виділяємо дослідження Європейського 
фонду освіти «Удосконалення системи професійних квалі-
фікацій: реформування системи професійних кваліфікацій 
у країнах-партнерах ЄФО» (2014 рік), де чітко виділено 
необхідність правової підтримки (регулювання) системи 
професійної кваліфікації шляхом публічного схвалення 
механізмів, що встановлюють чіткі критерії для розробки, 
перевірки, затвердження, використання і перегляду про-
фесійних кваліфікацій [12, с. 36]. Цікавий підхід запропоно-
ваний у нещодавньому дослідженні вітчизняних науковців, 
згідно з яким професіоналізм в управлінні, менеджменті є 
вагомою складовою одного з етапів становлення компе-
тентнісного підходу в освіті [1]. Крім того, у період 2010–
2012 років до Верховної Ради України було внесено на роз-
гляд низку проектів законів України, в яких пропонувалося 
вирішити питання, пов’язані із системою професійних ква-
ліфікацій у правовому полі держави [4–6; 9–10]. 

Мета статті
Метою статті є виділення проблем у професіоналі-

зації фахівців вітчизняної сфери публічного управління 
на основі аналізу відповідних вітчизняних законодавчих 
актів у сфері системи професійних кваліфікацій, указа-
них вище проектів законів України і наукових розвідок та 
надання практичних рекомендацій щодо їх інституційно-
правового вирішення.

Виклад основного матеріалу
Відомо, що Міжнародна стандартна класифікація 

освіти (МСКО або International Standard Classification of 
Education – ISCED), що є частиною Міжнародної сис-
теми соціальних і економічних класифікацій Організа-
ції Об’єднаних Націй, які застосовуються у статистиці з 
метою збору й аналізу зіставних на міжнародному рівні 
даних, поняття «кваліфікація» подає як «офіційне під-
твердження, зазвичай у формі документа, яке засвід-
чує успішне завершення освітньої програми або етапу 
освітньої програми» [11]. При цьому у сучасній Європі 
поняття «кваліфікація» і «професіоналізм», «професіо-
нальні стандарти» є взаємопов’язаними поняттями. 
Інституційно-правовою основою для такого підходу стали: 
Європейська рамка кваліфікацій для навчання упродовж 
життя (The European Qualifications Frameworks for Lifelong 
Learning) (2008 рік) та Рамка кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти (The Framework of Qualifications for 
the European Higher Education Area) (2005 рік). У цих доку-
ментах кваліфікація пов’язується не з процесом навчання, 
а з його результатом – сукупністю компетентностей як 
результатів навчання за заданими стандартами.

У цьому контексті розглянемо сучасний стан вітчизня-
ного інституційно-правового забезпечення системи про-
фесійних кваліфікацій у сфері публічного управління.

Так, Закон України «Про освіту» [8] містить визначення 
Національної рамки кваліфікацій (частина перша статті 
27-1) як системний і структурований за компетентностями 
опис кваліфікаційних рівнів і встановлює, що державні 

РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

SECTION 2 
LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION

УДК 35:351:354  КУШНІР Марина,
кандидат наук з державного управління, доцент,

заслужений юрист України,
докторант кафедри державного менеджменту

Національної академії державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНО�ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ  
ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Стаття присвячена дослідженню інституційно-правового забезпечення системи професійних кваліфікацій в Україні. 

Аналіз низки вітчизняних законодавчих актів засвідчує наявність у професіоналізації фахівців сфери публічного управ-
ління різних проблем, починаючи від відсутності цілісного підходу до формування як системи підготовка фахівців у сфері 
публічного управління в контексті визначення їх професійних кваліфікацій, так і національної системи кваліфікацій зага-
лом. Для вирішення означених вище проблем пропонується використати такий інституційно-правовий підхід, як розробка 
концептуального документа (Концепції) щодо визначення професійних кваліфікацій та сертифікації фахівців у сфері 
публічного управління. У Концепції мають бути виписані система підготовки фахівців у сфері публічного управління, 
склад уповноважених органів, їх компетенція, основи відповідної Галузевої рамки кваліфікацій тощо. Цей документ має 
пройти широке експертне обговорення громадськістю і бути основою відповідного законодавчого акта.

Ключові слова: інституційно-правове забезпечення, публічне управління, Концепція визначення професійних квалі-
фікацій та сертифікації фахівців у сфері публічного управління.
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стандарти освіти розробляються окремо для кожного 
освітнього рівня, затверджуються Кабінетом Міністрів 
України (крім стандартів у сфері вищої освіти) і підлягають 
перегляду та перезатвердженню не рідше ніж один раз на 
10 років (частина перша статті 15). Проте в умовах швид-
коплинних змін у соціально-трудових відносинах та системі 
освіти доцільно було б розробити і прийняти закон України, 
у якому чітко визначити порядок розробки (з визначенням 
відповідних уповноважених органів), затвердження, уве-
дення в дію, моніторингу та зміни Національної рамки ква-
ліфікацій відповідно до потреб часу.

Закон України «Про вищу освіту» [2] містить визна-
чення стандарту вищої освіти як сукупності вимог до 
змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчаль-
них закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої 
освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої 
освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в 
межах кожної спеціальності відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій і використовуються для визначення 
та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяль-
ності вищих навчальних закладів (наукових установ). 
Стандарт вищої освіти визначає серед вимог до освітньої 
програми вимоги професійних стандартів (у разі їх наяв-
ності). Проте, знову ж таки, відсутність системності у під-
ході до визначення кола відповідних суб’єктів створюють 
перепони для чіткого розуміння, а отже, реалізації дер-
жавної політики у сфері професійних стандартів. 

Закон України «Про професійний розвиток праців-
ників» [8] визначає поняття «професійного навчання 
працівників» та порядок його проходження (стаття 1, 
статті 6–10). Однак цей Закон України чітко не встанов-
лює цілісну систему професійного розвитку працівни-
ків, визначаючи в окремих статтях: суб’єктів управління 
у сфері професійного розвитку працівників; діяльність 
роботодавців у цій сфері; участь професійних спілок, 
організацій роботодавців, їх об’єднань у забезпеченні 
професійного розвитку працівників (статті 3–5).

Закон України «Про державну службу» [3] визначає, 
що одним із принципів державної служби є професіона-
лізм – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання 
посадових обов’язків, постійне підвищення державним 
службовцем рівня своєї професійної компетентності, 
вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіо-
нальною мовою або мовою національних меншин, визна-
ченою відповідно до закону (стаття 4). Проте навіть 
передбачаючи наявність професійних стандартів для 
державних службовців (пп. 8 ч. 3 статті 13), цей Закон  
України не містить системного підходу щодо забезпе-
чення означених стандартів. Зокрема, у цьому законодав-
чому акті не вказано, який орган на рівні держави визна-
чає професійні стандарти у сфері публічного управління.

Аналіз підстав розробки проектів законів України та їх 
текстів [4–6; 9–10] дає підстави стверджувати про необ-
хідність інституційно-правового забезпечення системи 
суспільних відносин, пов’язаних зі створенням, функціо-
нуванням, розвитком та використанням системи профе-
сійних кваліфікацій, у тому числі такої її галузевої складо-
вої, як публічне управління.

 Отже, аналіз чинних вітчизняних законодавчих актів 
у сфері системи професійних кваліфікацій, проектів зако-
нів України дають підстави стверджувати, що основними 
інституційно-правовими недоліками у вказаній сфері є:

– відсутність системного підходу до формування 
системи підготовки фахівців у сфері публічного управ-
ління в контексті визначення їх професійних кваліфікацій, 
так і загалом національної системи кваліфікацій;

– відсутність бачення цілісної структури системи, 
про яку йдеться;

– загалом низька ефективність системи підготовки 
та атестації (сертифікації) фахівців, що не дає змоги 
забезпечити систему публічного управління висококвалі-
фікованим персоналом;

– неефективна технічна система проведення тес-
тування, недостатній рівень спеціалізації, застаріла про-
грама перевірки знань;

– відсутність ефективного контролю з боку упов-
новажених органів з оцінювання та визнання / підтвер-
дження кваліфікацій за процесом та результатами під-
готовки й атестації фахівців і, як наслідок, неможливість 
аналізу ефективності цих процесів.

Викладене зумовлює необхідність залучення до вирі-
шення цієї проблеми інституційно-правового підходу 
з відповідною розробкою концептуального документа 
щодо визначення професійних кваліфікацій і сертифікації 
фахівців у сфері публічного управління (далі – Концепція). 

Отже, у рамках Концепції необхідно вирішити низку 
питань як науково-методологічного характеру (щодо 
понятійного апарату, принципів побудови системи про-
фесійних кваліфікацій у сфері публічного управління 
тощо), так і науково-практичного, а саме:

1) бачення прозорої системи підготовки та сертифі-
кації фахівців у сфері публічного управління із акцентом 
на професійні компетенції та заснованої на незалеж-
ній оцінці кандидатів згідно з кращими світовими прак-
тиками, що у підсумку має зробити працю державних 
службовців більш фаховою та ефективною (зокрема, 
створення Громадської ради з визначення професійних 
кваліфікацій державних службовців);

2) забезпечення зрозумілого, прозорого і недискри-
мінаційного порядку проведення оцінювання державних 
службовців (шляхом, наприклад, створення сертифікацій-
ного центру як акредитованої відповідно до закону орга-
нізації, що створює й реалізує інструменти оцінювання 
результатів навчання (набутих компетентностей) відпо-
відно до затверджених професійних стандартів, надає 
особі відповідну професійну кваліфікацію за результа-
тами оцінювання);

3) надання можливостей для громадськості до отри-
мання повноцінного відкритого доступу до інформації 
про хід та результати реформування системи професій-
них кваліфікацій у сфері публічного управління (зокрема, 
шляхом участі представників відповідних громадських 
організацій, наукових установ у діяльності вказаної вище 
Громадської ради з визначення професійних кваліфікацій 
державних службовців).

Водночас слід відзначити, що у контексті опрацю-
вання вказаних вище документів нами виділено низку 
питань, що потребують інституційно-правового вирі-
шення для системного забезпечення запровадження 
Концепції, серед яких виділяємо необхідність:

– законодавчого закріплення Національної рамки 
кваліфікацій окремим законодавчим актом, переліку ква-
ліфікаційних рівнів цієї рамки та короткого інтегрованого 
компетентнісного опису, а також однозначної прив’язки 
рівнів формальної освіти до кваліфікаційних рівнів, 
затверджених вказаною рамкою;

– легітимізації Національної системи кваліфіка-
цій, створення уповноважених організацій з оцінювання 
та визнання / підтвердження кваліфікацій (у науковій 
літературі йдеться, зокрема, про Національний центр 
кваліфікацій та його галузеву (міжгалузеву) структуру), 
інформаційного забезпечення системи освіти, реєстру 
кваліфікацій;

– визначення органу, уповноваженого на реалі-
зацію державної політики у сфері професійних квалі-
фікацій, статус і повноваження якого визначатимуться 
спеціальним законодавством про систему професійних 
кваліфікацій;

– визначення органу, уповноваженого на реаліза-
цію державної політики у системі професійних кваліфіка-
цій у сфері публічного управління;

– унормування належних змін у кодах видів еконо-
мічної діяльності в частині визначення у них такого виду 
економічної діяльності, як «публічне управління та адміні-
стрування»;

– визначення реалізації засад державно-громад-
ського партнерства в управлінні освітою, зокрема роз-
ширення повноважень і відповідальності громадськості 
щодо забезпечення якості освіти, визначення змісту 
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освіти, управління закладами освіти та системою освіти 
загалом, у тому числі шляхом визначення у переліку 
принципів і засад освітньої політики принципів державно-
громадського управління, державно-громадського парт-
нерства, державно-приватного партнерства;

– внесення у подальшому змін до Положення про 
Національну академію державного управління при 
Президентові України в частині створення і функціону-
вання в її складі спеціального підрозділу як сертифіка-
ційного центру;

– упровадження методології та методичних реко-
мендацій щодо розроблення стандартів освітньої діяль-
ності, стандартів вищої освіти з метою підвищення якості 
освіти та конкурентоспроможності випускників з ураху-
ванням, зокрема, Національної рамки кваліфікацій, 
Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у 
Європейському просторі вищої освіти (EQAVET), реко-
мендацій щодо реалізації компетентнісного підходу у 
вищій освіті за проектом Європейської Комісії «Налашту-
вання освітніх структур в Європі» (Тюнінг), Міжнародної 
стандартної класифікації освіти; 

– унормування положення про порядок формування 
реєстру експертів із питань освіти за галузями знань для 
потреб формування галузевих експертних рад Націо-
нального агентства із забезпечення якості вищої освіти, 
Науково-методичної ради та науково-методичних комісій 
Міністерства освіти і науки України, інших видів експерт-
ної діяльності у сфері вищої освіти.

Висновки
Аналіз низки вітчизняних законодавчих актів у сфері 

системи професійних кваліфікацій, проектів Законів 
України засвідчує наявність у вітчизняному інституційно-
правовому забезпеченні професіоналізації фахівців 
сфери публічного управління проблемних моментів. 

До кола цих проблем входять:
– відсутність системного підходу до формування як 

системи підготовки фахівців у сфері публічного управління 
в контексті визначення їх професійних кваліфікацій та сер-
тифікації, так і загалом національної системи кваліфікацій;

– відсутність бачення цілісної структури системи, 
про яку йдеться;

– загалом низька ефективність системи підготовки та 
атестації фахівців, що не дає змоги забезпечити систему 
публічного управління висококваліфікованим персоналом;

– неефективна технічна система проведення тес-
тування, недостатній рівень спеціалізації, застаріла про-
грама перевірки знань;

– відсутність ефективного контролю з боку уповно-
важених органів з оцінювання та визнання та / або під-
твердження кваліфікацій за процесом та результатами 
підготовки і атестації фахівців і, як наслідок, неможли-
вість аналізу ефективності цих процесів.

Для практичного вирішення означених вище проблем 
пропонується використати такий інституційно-правовий 
підхід, як розробка концептуального документа (Концеп-
ції) щодо визначення професійних кваліфікацій та серти-
фікації фахівців у сфері публічного управління, в якому на 
основі системного підходу:

1) запропонувати бачення прозорої системи підго-
товки та сертифікації фахівців у сфері публічного управ-
ління із акцентом на професійні компетенції та заснованої 
на незалежній оцінці кандидатів згідно з кращими світо-
вими практиками, що у підсумку має зробити працю дер-
жавних службовців більш фаховою та ефективною;

2) забезпечити зрозумілий, прозорий і недискриміна-
ційний порядок проведення оцінювання державних служ-
бовців;

3) надати можливість громадськості для отримання 
повноцінного відкритого доступу до інформації про пере-
біг та результати реформування системи професійних 
кваліфікацій у сфері публічного управління.

Для забезпечення підтримки Концепції, створення 
комфортної атмосфери її впровадження та ефективної 
реалізації цей документ має пройти широке експертне 
обговорення у суспільстві. У подальшому вбачається 
необхідність унормування положень Концепції у відповід-
ному законодавчому акті України з дотриманням законо-
давчої процедури.
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Maryna Kushnir
LEGAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT THE SYSTEM OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN THE FIELD OF 

PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THEIR DECISION

Summary
 The article investigates the institutional and legal support system of professional qualifications in Ukraine. Analysis of a num-

ber of national legislation shows that there are experts in the professionalization of the public administration of different problems. 
The circle of these problems includes: the lack of a systematic approach to the formation of the system of training in public admin-
istration in the context of determining their professional qualifications and certification, and overall national qualifications; lack of 
an integrated vision of the structure of the system in question; generally low efficiency of the training and certification of experts, 
which does not provide public administration system highly skilled personnel; inefficient technical system testing, low degree of 
specialization, outdated software testing; lack of effective control by the competent authorities of the assessment and recognition 
and / or proof of qualifications the process and results of training and certification experts and, consequently, the inability to ana-
lyze the effectiveness of these processes.
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Постановка проблеми та її актуальність
Стратегії розвитку регіонів світу на глобальному та 

регіональному рівнях відзначають туризм як перспективну 
сферу розвитку і не лише тому, що сфера демонструє 
сталі показники впевненого розвитку навіть у прогнозо-
ваному варіанті. Туризм сприяє зростанню зайнятості, 
диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і 
курортів пов’язана з діяльністю понад 50 галузей, підви-
щує інноваційність національного господарства. Туризм 
сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу, 
приводить до гармонізації відносин між різними країнами 
і народами, збереження екологічно безпечного довкілля. 
Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовніш-
ньої політики держави. Адже в умовах стрімкої зміни 
геополітичних реалій і проведенням антитерористичної 
операції (АТО) на території України та Донецької області 
зокрема, особливої актуальності набувають ребрендинг 
регіонів, підвищення якості надання послуг та реформу-
вання місцевого самоврядування, розбудови безпечного 
суспільства тощо. Успішне вирішення цих питань є запо-
рукою підсилення існуючих лідерських позицій регіону та 
формування стратегії використання потенціалу територій 
перспективних сфер економічного розвитку, залежать 
перспективи створення нових робочих місць, рівень та 
динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а 
в кінцевому підсумку – соціально-економічна стабільність 
у регіоні. Вирішенню окреслених проблем у Донецькому 
регіоні сприятиме розвиток туристичної сфери, а саме її 
секторальної складової. Обґрунтуванню даної тези при-
свячено дане дослідження.

Аналіз наукових праць з проблеми дослідження
Різні аспекти розвитку сфери туризму в регіональ-

ному аспекті висвітлено в роботах вітчизняних та зару-
біжних вчених. Здебільшого вони розглядають управ-
ління окремим туристичним підприємством і тільки у 
деяких працях висвітлюється питання інших рівнів органі-
зації та управління туризмом – регіональний, національ-
ний та міжнародний. Так, у монографії [1] проаналізо-
вано світовий досвід розвитку туризму та рекомендовані 

заходи регіонального значення. Питання різних аспектів 
регіоналізації туристської діяльності з урахуванням еко-
номічної, соціальної, екологічної складових за умов роз-
витку бренду території зібрано в колективній монографії 
Н. П. Мешко, В. Є. Редько, О. П. Крупський та ін. [2]. Регіо-
нальним аспектам розвитку туристичної галузі Львівської 
області, яка належить до регіону-лідера з відвідувань 
туристами, та складової частини туристичної сфери при-
свячено більше досліджень [3-4], ніж будь-якому регіо ну 
України. Проте перспективи розвитку секторальної скла-
дової державної стратегії розвитку туризму розкриті 
недостатньо і потребують подальшого опрацювання, що 
наголошує на актуальності обраної теми дослідження та 
підкреслює доцільність вивчення ролі держави у форму-
ванні лідерських позицій регіонів.

Мета статті – проаналізувати лідерський потенціал та 
окреслити перспективи розвитку секторальної складової 
державної стратегії розвитку туризму Донецького регіону.

Викладення матеріалу основного дослідження
Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації 

(WTO) Україна входить у число 15 країн-лідерів світу за 
обсягами залучення іноземних туристів. З огляду на лока-
цію, геополітичний вплив на міжнародній арені та ажіотаж 
довкола країни (хоч і викликаний негативними фактами) 
потенціал стати серйозним гравцем на європейському 
туристичному ринку в України дуже великий. Вітчизня-
ний туризм, як зазначають фахівці, може щорічно попов-
нювати державний і місцеві бюджети мінімум на 10 млрд 
дол. Тобто генерувати понад третину щорічних бюджет-
них надходжень, не говорячи вже про потенційний ефект 
для суміжних сфер. 

Міжнародний туризм досяг нового максимуму в 2015 р.:  
майже на 50 млн більше туристів подорожувало по 
закордонних напрямках порівняно з даними 2014 року. 
Кілька країн-донорів туристів очолили зростання тури-
стичних витрат у 2015 році, що стало наслідком поси-
лення національної валюти та економіки. З-поміж основ-
них країн-донорів Китай очолив зростання туристичних  

To solve the above problems it is proposed to use such a legal and institutional approach as a development concept paper 
(Concept) on the definition of professional qualifications and certification of specialists in the sphere of public management, which 
on the basis of system approach: 

1) to offer a vision of a transparent system of training and certification of specialists in the field of public administration with 
emphasis on professional competence and is based on independent assessment of candidates in accordance with the best inter-
national; 

2) to provide a clear, transparent and non-discriminatory procedure for the assessment of civil servants; 
3) to provide public access to obtaining full public access to information about the progress and results of reforming the system 

of professional qualifications in the field of public administration. 
To provide support for the Сoncept, creating a comfortable atmosphere for its implementation and the effective realization of 

this document should pass extensive expert discussion in society. In a further seen the need to transform the Concept of relevant 
legislation Ukraine in compliance with the legislative procedure.

Keywords: institutional and legal support, legal and institutional approach, public administration, Concept on the definition of 
professional qualifications and certification of specialists in the sphere of public management.
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РЕГІОН VS ЛІДЕР: 
ПЕРСПЕКТИВИ СЕКТОРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
У статті проаналізовано міжнародні тенденції розвитку туризму, визначено місце України на ринку туристичних 

послуг. На основі аналізу популярних серед туристів ресурсно-рекреаційних районів країни, Придніпровсько-Донецький 
визнано потенційно перспективним щодо розвитку секторальної складової державної стратегії розвитку туризму.
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витрат, чому сприяв високий рівень економічного зрос-
тання з 2004 року. Основними туристичними напрям-
ками, які виграли від економічного зростання Китаю, 
стали Японія і Таїланд в Азії, а також США та європейські 
країни. 

Країни-лідери з туристських витрат – Росія та Брази-
лія – в 2015 році продемонстрували зниження. Це стало 
відображенням непростої економічної ситуації в цих 
країнах та зниження курсу рубля і реала по відношенню 
майже до всіх інших валют [4].

Метою розвитку туризму в Україні є створення 
сприятливого організаційно-правового та економічного 
середовища для розвитку цієї галузі, формування кон-
курентоспроможного на світовому ринку вітчизняного 
туристичного продукту на підставі ефективного вико-
ристання природного та історико-культурного потенціалу 
України, забезпечення її соціально-економічних інтересів 
і екологічної безпеки. Туризм як вид діяльності не може 
існувати як окрема галузь економіки. 

Туристичний потенціал України на міжнародній арені 
досить високий: курорти та рекреаційні території в дер-
жаві становлять майже 9,1 млн га (15 % території), а екс-
плуатаційні запаси мінеральних вод забезпечують вико-
ристання їх в обсязі понад 64 тис. кубометрів на добу [5].

Історико-культурні ресурси України: на державному 
обліку в країні перебувають понад 130 тис. пам’яток, у 
тому числі понад 57 тис. пам’яток археології, понад 51 тис. 
пам’яток історії, майже 6 тис. пам’яток монументального 
мистецтва, понад 16 тис. пам’яток архітектури, містобу-
дування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних. 
Функціонують понад 60 історико-культурних заповідників, 
у тому числі близько 15 мають статус національних. У 
списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – сім вітчизняних 
об’єктів.

Однак для виведення сфери в лідери державне 
управління туристичною галуззю має спрямовуватись 
не лише на досягнення позитивного ефекту від продажу 
існуючого туристичного продукту та ресурсів, реалізації 
функцій туризму та усунення можливих загроз від впливу 
галузі, а й на оцінку рівня впливу відповідних чинників 
зовнішнього середовища, які сукупно повинні створювати 
сприятливі умови для розвитку туризму по всій території 
України. Для цього сформульовані та діють механізми 
державного регулювання в галузі туризму, що є сукуп-
ністю організаційно-економічних методів та інструментів, 
за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції 
для забезпечення сталого розвитку туризму [6, с. 7–8]. 

Суб’єктом державного управління в туристичній 
галузі, як і в будь-якій іншій сфері, є держава. Об’єктами 
державного управління можуть бути: 

– за галузевою ознакою – туристична галузь зага-
лом; 

– за географічною ознакою – туристично-рекреа-
ційний регіон; 

– за напрямом туристичної діяльності – окремий 
вид туризму; 

– за напрямом впливу – потреби туристів (реальних 
та потенційних). 

Об’єктами державного управління туристичною 
галуззю можуть бути також окремі явища і ситуації (в 
умовах розвитку сфери в Україні організаційний механізм 
має сприяти залученню в’їзних туристопотоків), а також 
відносини між конкретними суб’єктами – учасниками 
ринку туристичних послуг (наприклад між туристичними 
агентами і структурами з питань захисту навколишнього 
середовища) [6]. 

Лідерами за сукупністю об’єктів державного управ-
ління туристичною галуззю є лише 2 ресурсно-рекреа-
ційні райони України: 

– Карпатсько-Подільський ресурсно-рекреаційний 
район (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька). 
Ураховуючи гірське та передгірське розташування, 
особливості гірдрографічної мережі району, наявність 
спелеоб’єктів світового значення (печера Оптимістична) 
та значну закарстованість території (її площа становить 
27,4 тис. км2), подальшого розвитку набуватимуть пішо-

хідний, спелеотуризм і водні види туризму у літній сезон 
та гірськолижний – у зимовий, інтенсифікація викорис-
тання орографічних рекреаційних ресурсів (спорудження 
підйомників, бугельних трас, закладів розміщення). 

– Причорноморський ресурсно-рекреаційний район 
(АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області). 
Зважаючи на приморське розташування, подальшого 
розвитку набуватимуть круїзний морський туризм, 
яхтинг, інтенсифікація використання річкових (Нижній 
Дніпро, Південний Буг, Нижній Дунай) ландшафтів сприя-
тиме розширенню мережі маршрутів екотуризму [7].

Донецька область належить до Придніпровсько-
Донецького ресурсно-рекреаційного району (Дніпропе-
тровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луган-
ська області). 

Зважаючи на приморське та прирічкове розташу-
вання, розвинуту інфраструктуру тощо, але з огляду на 
сучасні політичні події на території регіону, він утратив 
минулі позиції лідера. Для його відтворення й подальшого 
розвитку необхідним є розвиток видів туризму, що нале-
жать до секторальних у прийнятій Кабінетом Міністрів 
України Стратегії розвитку туризму та курортів на період 
до 2026 року [8], яка визначає інтегрований підхід до фор-
мування і реалізації державної політики у сфері туризму 
та курортів.

Так, для подальшого розвитку набуватиме освоєння 
круїзний туризм [9], наприклад, Дніпровського «рекреа-
ційного коридору» або ресурсів Азовського моря, яхтинг, 
реконструкція та інтенсифікація берегової забудови (особ-
ливо це стосується приморських курортів). Тому, автори з 
огляду на децентралізацію рекомендують визнати круїз-
ний туризм пріоритетним на державному й регіональному 
рівнях; модернізувати інфраструктуру круїзного судно-
плавства в умовах міжнародної інтеграції, що сприятиме 
розвитку суміжних галузей регіональної економіки та 
впровадженню інновацій (готельний бізнес, громадське 
харчування, транспорт, суднобудування, судноремонт 
тощо); перерозподілити фінансування на підтримку сек-
тору туризму в регіонах найбільшого потенціалу [8]. 

Створення системи стратегічного планування 
розвит ку видів туризму на основі їх чіткої класифікації 
та визначення пріоритетних на державному та регіональ-
ному рівнях у Донецькій області безпосередньо, пропону-
ємо розвивати такі види секторального туризму: 

– етнічний та культурно-пізнавальний, що дасть 
змогу знизити соціальне напруження через сучасні події 
на Сході країни; 

– подієвий туризм, що залучатиме більшість молоді 
та бізнесу. Так, на маріупольський музичний фестиваль 
«MRPL City 2017» відкрито кастинг для молодих виконав-
ців «Young Hope» [10], який дасть можливість виступати 
на сцені разом із музикантами світового рівня та відві-
дати одне із 10 найнебезпечніших серед міст у рейтингу 
України – Маріуполь. Місто в регіоні посідає вагомі позиції 
та активно розвивається і є активним учасником проектів 
із будівництва окружної автодороги, транспортного хабу 
на базі Маріупольського аеропорту тощо для майбутньої 
Маріупольської агломерації. На базі Приморського парку 
Маріуполя заплановано створення дендропарку та екс-
периментального наукового майданчика, які мають стати 
центром із проведення досліджень з промислової бота-
ніки і інтродукції рослин на південному сході України.

Висновки
Політика міста в рамках децентралізації та регіональ-

ного розвитку, за умови співпраці держави й підтримки 
міжнародних організацій, дасть змогу вивести регіон у 
позиції лідера, в тому числі у сфері туризму та послуг і 
успішно реалізувати Стратегію [8] за таким напрямами, 
як розвиток туристичної інфраструктури та безпека 
туристів. Означені заходи дадуть змогу продовжити 
успішне формування позитивного туристичного іміджу 
держави на міжнародному туристичному ринку, створити 
цілісний бренд країни. Надалі вважаємо за необхідне 
впровадження єдиної туристично-інформаційної системи, 
дослідженню якої буде присвячено наступну роботу.
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Постановка проблеми та її актуальність
Кінець ІІ – початок ІІІ тисячоліть в управлінському сенсі 

можна без перебільшення назвати епохою «Відродження 
лідерства». Лідерство як першу за часом виникнення 
управлінську парадигму у процесі становлення класових 
суспільних відносин та домінування інтересів окремих 
соціальних груп над загальнолюдськими було витіснено 
адміністративним управлінням, а з часом – менеджмен-
том. При цьому суб’єкти управління опинилися над його 
об’єктом, знеосібленим у таких поняттях, як «трудові 
ресурси», «людський капітал» тощо. Проте на зламі тися-
чоліть дедалі більш очевидною ставала необхідність ура-
ховувати при здійсненні управлінської діяльності не лише 
соціальні, економічні, демографічні, етнонаціональні, а й 
суто «людські» аспекти й особливості тих, до кого при-
кладалися управлінські зусилля. Управлінські технології 
адміністрування та менеджменту виявилися малоефек-
тивними в демократичному суспільстві з високим рівнем 
гарантії прав, розвитку та ролі і значення особистості у 
виробництві й суспільному житті. Отже, бізнес і публічне 
управління були змушені повернутися обличчям до лідер-
ської управлінської парадигми, яка свого часу забезпе-
чила вихід людства на цивілізаційні шляхи розвитку. У 
зв’язку з цим дослідження діалектики лідерства та нових 

управлінських парадигм, які утверджувалися в процесі 
становлення публічних інститутів влади ранньокласових 
і класових суспільств має не лише пізнавальне, а й сус-
пільно-практичне значення.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
У цьому контексті трансформації лідерської управлін-

ської парадигми в процесі становлення царської влади в 
індійському суспільстві ведичної епохи досліджувалися 
лише побічно. Головна увага дослідників далекого [1–5] й 
близького [6–8] зарубіжжя, вітчизняних учених [9] зосеред-
жувалася переважно на аналізі процесів, які обумовлю-
вали становлення царської влади як політичного інституту. 
Лише в окремих роботах із історії політичної, економічної 
та управлінської думки виокремлюються й адміністра-
тивно-управлінські функції давньоіндійських правителів 
[10–14]. Проте їх зв’язок із лідерською управлінською 
парадигмою виведений за межі уваги дослідників.

Мета статті – проаналізувати вплив традицій і тради-
ційних вірувань стародавніх аріїв та інших етнічних груп 
на сприйняття ними царської влади. Дати відповідь на 
запитання: наскільки політичні та соціальні реалії ран-
ньокласового, станово організованого ведичного сус-
пільства стародавньої Індії змогли знівелювати значення 
лідерства в управлінні того часу?
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Summary
The article presents international trends of development of tourism industry, the place Ukraine in the tourism market. By 

analyzing popular tourist resource and recreational areas of the country, Dnieper-Donetsk region is considered potentially 
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ЛІДЕРСТВО В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ВЛАДИ 
В ІНДІЙСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВЕДИЧНОЇ ЕПОХИ (1500–600 рр. до н.е.)

У статті обґрунтовується теза про вплив лідерської управлінської парадигми, яка домінувала за родоплемінного ладу, 
на становлення інститутів влади ранньокласового суспільства ведичного періоду історії стародавньої Індії (1500–600 рр. 
до н.е.). Показується, що царська влада, яка тоді уособлювала державу, традиційно усвідомлювалася як послана богами 
для захисту й задоволення інтересів широкого загалу. Спроби давньоіндійських царів акцентувати увагу суспільства 
лише на божественній природі своєї влади не мали успіху. Традиція й релігія послідовно вимагали від них бути богопо-
дібними, насамперед у виконанні лідерських функцій, показувати приклад особистої мудрості та справедливості, відваги 
й сміливості, рішучості й послідовності. За інших обставин цар втрачав право на владу. Одних «зв’язків» із богами було 
недостатньо, щоб зберегти її. У зв’язку з цим доходимо висновку, що у рамках ведичного періоду лідерська управлінська 
парадигма залишалася домінуючою в публічному управлінні давньоіндійського суспільства. 

Ключові слова: лідерство, влада, лідерська управлінська парадигма, героїзм, справедливість, відповідальність.
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Виклад основного матеріалу
Територія сучасної Індії була центром формування 

одного з найдавніших осередків людської цивілізації. Уже 
у ІІІ тис. до н.е. тут існувала високорозвинута Харапська 
цивілізація. Проіснувавши до середини ІІ тис. до н.е., вона 
почала занепадати. Довершили ж її загибель племена 
аріїв, які на рубежі ІІ–І тис. до н.е. встановили контроль 
над територією Північної Індії. Про ідеологію й культуру 
аріїв та місцевих племен мундів і дравидів, які досить сут-
тєво впливали на них, розповідають найдавніші писемні 
пам’ятки – веди. Тому цей етап в історії Індії називають 
ведичним (1500–600 рр. до н.е.). 

Суспільство того часу було родоплемінним без чіткої 
диференції між управлінськими й культовими функціями. 
Зазвичай їх виконували ті общинники, які мали найбіль-
ший авторитет, а отже, визнання лідера. Це був час влади 
авторитету, лідерства. Лідерські позиції займали лише 
ті, хто завдяки власним здібностям чи набутому досвіду 
відігравали провідну роль у життєво важливих для колек-
тиву, роду сферах діяльності. Іншого шляху до влади, 
виконання управлінсько-розпорядчих функцій, ніж шлях 
лідера, визнаного суспільством, не було. Не було й меха-
нізмів узурпації влади всупереч колективу [10, с. 20–22].

Вони почали формуватися тоді, коли виникло патріар-
хальне рабство, а окремі общинники почали багатіти. На 
тлі складних стосунків аріїв із завойованим населенням 
це призвело до складання станово-кастової системи. 
Головними станами (варнами) були: священнослужителі 
(брахмани), воїни (кшатрії), землероби (вайшії), слуги 
(шудри). Перші володіли духовною, а другі – світською 
владою.

Як і в інших народів, за умов постійних війн, розкладу 
родоплемінного ладу й формування класів у суспільстві 
аріїв родоплемінні вожді поступово стають царями, а їх 
влада з виборної перетворюється у спадкову.

У стародавній Індії ці процеси розтяглися на кілька 
тисячоліть. Отже, нічого дивного в тому, що про їх почат-
кові етапи ми й сьогодні не маємо чітких даних. Лише 
слабкі відголоски дійшли до нас і про перші століття 
ос воєння арійськими племенами Північної Індії. Най-
більше їх у першій пам’ятці індійської культури – Piгведі, 
яка була кодифікована до початку І тис. до н.е. і надалі 
передавалася від покоління до покоління в усній тради-
ції [15–18]. У пізньоведичний період (ІХ–VІ ст. до н.е.) 
склалася «Атхарваведа» – зібрання заклинань, які пере-
дають світогляд ведичної епохи [19–21]. Еволюція погля-
дів на відносини влади – підкорення ідеалу лідера-воїна 
в межах ведичного періоду відображена й у «Махабха-
раті» та «Рамаяні» – давньоіндійських епічних пам’ятках 
середи ни І тис. до н.е. [22–27].

Веди – це зібрання релігійних і ритуальних текстів, які 
всебічно висвітлюють чи не найочевиднішу рису давньо-
індійського суспільства – його надзвичайну релігійність. 
Усе, що оточувало аріїв – земля, вода, небо, зорі, вогонь, 
каміння, дерево тощо мало своїх богів-творців і покро-
вителів. Так, як і окремі люди, роди, племена, їх успіхи 
й невдачі в тій чи тій сфері діяльності. Зокрема, гімни 
Piгведи – це уславлення подвигів давньоарійських богів 
(Агні, Індра, Мітра, Варуна, Сома, Сур’я, Савітар, Тушан, 
Марута, Ушас, Вішна, Яма, Творець, Мова і т.д.) та їх 
піклування про людей, їх добробут, соціальну захищеність 
і захист від ворогів, справедливий розподіл продуктів та 
інших благ, сімейну злагоду – власне про всі аспекти 
людського життя. І водночас вимога до людей дотриму-
ватися установлених богами норм поведінки в суспільстві 
та в їх стосунках із ними (обрядові дії, пожертви тощо).

Уже Piгведа фіксує поділ індійського суспільства на 
варни та його недоторканість, адже він також від волі 
богів: «Коли Пурушу розчленовували, На скільки частин 
розділили його? Що його рот, що руки, що стегна, що 
ноги називаються? / Його рот став брахманом, (Його) 
руки зробилися раджанья, (Те), що стегна його, – це вай-
шії, Із ніг народився шудра» [18, Х, 90, с. 11–12].

Цілком закономірно, що не обійшлося без волі богів і 
народження інституту влади, уособленнями якого стали 
царі – спочатку племінні вожді, потім – правителі племін-
них державних об’єднань, а в ІХ–VІІІ ст. до н.е. монархи 

(царі, раджі) більш-менш великих держав, які вели між 
собою безкінечні війни. В «Айтерея-брахмані», ведич-
ному тексті VІІІ–VІІ ст. до н.е., розповідається про війну 
богів із демонами, які приносили їм неймовірні страж-
дання. Тоді боги обрали раджау, який мав вести їх у бій. 
Обравши царем Сому, вони відразу ж досягли перемоги. 
Дещо пізніше «Тайтірія-брахмана» пропонує дещо іншу 
версію: переможені боги не обрали свого «главу», а 
запропонували жертву великому богу Праджапаті, який 
направив до них свого сина Індру, щоб той став їхнім 
царем. Так цар безсмертних, прототип усіх земних царів, 
отримав свій трон від «Володаря всього сущого», творця 
богів і людей.

Завдяки цьому правитель підіймався над простими 
смертними. Під час посвячення царя його наділяли боже-
ственною владою, ідентифікували з Індрою, «тому що він 
кшатрія і тому що він жрець, який здійснює жертвопри-
ношення» найвеличнішому богові Праджапаті. Він іден-
тифікувався також із богом Вішну. «Той, хто коронувався, 
наділявся великою владою – проголошував верховних 
жрець, звертаючись до богів, – він став тепер одним із 
вас; ви повинні його захистити» [28].

У Стародавній Індії цар уособлював собою державу. 
Його влада вважалася священною, а правління – посла-
ним богами. Це постійно підкреслювалося під час різно-
манітних обрядів на користь останніх. У «Махабхараті» й 
«Рамаяні» чи не найяскравішими фарбами описуються 
трагічні події, які були наслідком ослаблення чи відсут-
ності монархічної влади. Здавалося, тексти епічних поем 
малюють не політичну кризу, а кінець світу. Водночас 
дослідники історії Стародавньої Індії наголошують, що 
«самого по собі божественного походження царської 
влади було недостатньо… Головне завдання царя поля-
гало не в тому, щоб, уявивши себе божеством, робити 
все, що заманеться, а в тому, щоб докладати всіх зусиль 
для активного захисту людей» [29]. Тобто вони мали 
поводитися з ними так, як боги.

Перелік же «вимог» до богів, який втілювався у спо-
діваннях на них людей, був невичерпним. Так, Індра –  
утілення «грізної сили», «вищої сили», «найсильніший» –  
«Ніхто не досягнув тебе величчю» [16, І, 84]. Від його 
«люті здригалися обидва світи через велич (його) муж-
ності», «Без кого народи не перемагають, Кого ті, хто 
воює, кличуть на допомогу»; «Навіть гори бояться його 
люті» [16, ІІ, 12]. Індра «міцний подвійно, і (ніяким) силам 
не звести його»; «Індру Дхихана призначила для захо-
плення, Могутнього, високого, нестаріючого, юного, 
Переповненого непомірною силою…Усеперемагаючого, 
грізного, який дає силу» [17, VІ]. Утіленням кращих рис 
воїна, вождя, героя бачився арійцям також бог Агні – «цей 
наймужніший із мужів», «Адже він – сила духу, він – юний 
муж, він – той, хто приводить до мети» [16, І, 77].

Очевидно, що за умов постійних воєн, якими супро-
воджувалося захоплення аріями Індо-Гангзького межи-
річчя саме таким і мав бути цар, раджа, вождь – «як 
грізний страж, вбивця ворогів» [19, ІV, 8]. Не випадково 
дослідники «Махабхарати» й «Рамаяни» називають їх 
пам’ятками героїчного епосу, у яких оспівана героїчна 
епоха стародавніх аріїв і їх герої. Дійсно, у центрі обох 
епосів – ідеалізовані фігури легендарних богатирів і 
розповідь про велику битву героїв з антигероями. Сту-
пінь величі епічного героя – його воїнська доблесть, а 
найтиповіші риси – невгамовна жадоба слави, відвага, 
презирство до смерті, великодушність до противника, 
мужність, постійна турбота про власну честь і гідність, 
безкомпромісність до підлості, боягузтва, зрадництва. 
Водночас, наприклад, головний герой «Махабхарати» 
Юдхіштхіра – утілення дхарми, яка в давньоіндійській 
традиції об’єднувала закон, мораль, вищий обов’язок 
перед богами й людьми. Він віддає перевагу «смерті зі 
славою», а не безславному життю. Істинна цінність пере-
моги для нього в її моральному змісті. Отже, для нього 
немає проблеми вибору між особистим і спільним бла-
гом, підлістю і благородством, несправедливістю і спра-
ведливістю. Як зазначає П. Грінцер, «справжнім героєм 
епосу є Юдхіштхіра, який, не перевершуючи інших героїв 
у мужності й хоробрості, перевершує їх мудрістю й добро-
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чесністю, який «ніколи не діє, очікуючи плодів своїх діянь»  
[30, с. 6–17].

Не випадково арії звертаються до Агні із проханням: 
«Дай багатство, яке б супроводжували герої» [16, ІІ, 6]. 
Жрець – пурохіта, виконуючи обряд замовляння на пере-
могу над ворогами бачить царство володарів «багатим 
прекрасними героями. Хай буде їх влада неперехідною, 
переможною! Нехай підтримають їх задуми усі боги!... 
Нехай піднімається гамір від мужів, які виграють битву!... 
Рвіться вперед! Перемагайте, о мужі! Нехай будуть гріз-
ними ваші руки! Маючи гострі стріли, вбивайте (цих) 
безсилих з луками! Маючи грізну зброю, грізні руки (вби-
вайте цих) безсилих!» [19, ІІІ, 19].

Це саме читаємо і в замовлянні «На помазання на цар-
ство». Його виконавець звертається до царя: «Підійди, не 
відвертайся! Як грізний страж, убивця ворогів, Піднімись, 
який посилає друзів! Нехай боги тебе благословлять! [19, 
ІV, 8]. В іншому варіанті цього ж обряду також читаємо: 
«Твердий, непохитний, розбивай ворогів» Ворогуючих (з 
ними) підкори собі!» (Нехай) усі сторони світу (стануть) 
єдиномисленними, згідними! Тобі твердому». При цьому 
висловлюється сподівання, що так само як «Тверде небо, 
тверда земля, Твердий увесь світ живих, Тверді ці гори» 
буде «Твердим цей цар племен», а боги Варуна, Бріхас-
паті, Індра й Агні «зміцнюють панування» його [19, VІ, 88].

Сподівання на заступництво богів висловлюється і в 
замовлянні «На озброєння царя»: «Вразливі місця свої 
я прикриваю щитом. Сома-цар нехай одягне тебе в без-
смертя! Варуна нехай створить тобі (простір) ширший за 
широкий! Нехай зрадіють боги вслід тобі, перемагаю-
чому» [19, VІІ, 123].

Таким чином, цар мав забезпечити захист своїх під-
даних від зовнішніх ворогів, демонструючи риси справж-
нього героя, притаманні богам. І тоді Творець «як цар 
схвалить це царювання!» [19, ІV, 8].

За аналогією з обов’язками богів виписані й інші 
обов’язки царя, володаря, раджі: забезпечувати стабіль-
ність соціального ладу, дотримання звичаїв і законів, 
чистоту каст, охороняти основи моралі. Звичайно, і тут 
найважливіші «обов’язки» випадали на долю богів. Так, 
Індра – це «сидіння (вселенського) закону», він «запря-
гає в дишло богів закону» [16, І, 84]. Завдяки цьому «він, 
грізний переслідувач наших гріхів. Далеко проганяє гріхи 
невідомих зірок. Адже багато є винагород у закону. Піз-
нання закону розбиває (всі) хитросплетіння. Поклик 
закону пронизав глухі вуха Людини, пробуджуючи, пала-
ючи. У закону є тверді основи, багато яскравих див на 
подивування. Завдяки закону уявно приводяться до руху 
життєві сили» [16, ІV, 23]. Агні також бог, «який підтримує 
закон» [16, ІV, 10]. Таким арії хотіли бачити і свого воло-
даря. Тому й просили у Індри: «Нехай не отримає влади 
над нами злослівний, який бажає нашкодити!» [16, ІІ, 23].

До доброчесного ж царя вони звертаються з особли-
вим пієтетом: «Будь серед (нас)! Твердо стій непохитний! 
Нехай забажають тебе всі племена! Нехай не відпаде від 
тебе панування. Будь лише тут, не відступай, непохитний, 
як гора!» [18, Х, 173]. Царя закликають «вміло діяти!» 
«заради цих племен!», управляти якими «покликав його 
Індра» [16, ІІІ, 3].

А значить, так само, як і він, ще й охороняти правду та 
справедливість, допомагати знедоленим, бути щедрим до 
людей. Адже саме так діє Індра. У гімні «До Індри» чита-
ємо: «Хто надихає змученого, хто – хворого, хто – нуж-
денного бідного брахмана… Який володіє прекрасними 
губами – той, о люди, Індра! У нього в підкоренні коні, у 
нього корови… Хто завжди був противагою всього… Хто 
кожного, хто вчиняє великий гріх, вразив списом – не 
встиг той (це) усвідомити, хто зухвалому не прощає зух-
валість» [16, ІІ, 12]. Так само й Агні користувався особли-
вою шаною стародавніх аріїв ще й тому, що він був «бать-
ком і матір’ю для людей» [17, VІ,1]. Отож, вони й просили 
його разом із «кращими вождями» повести їх «до блага, 
до щасливого життя, до добра!» [16, І, 141].

Цілком очевидно, що гімн возвеличення царя Асаматі 
був написаний на його честь передусім тому, що «Він 
як мати, він як батько, Він як засіб до життя прийшов» 

[18, Х, 60]. Тому й у гімні «На постановлення царя» його 
владні повноваження і привілеї чітко обмежуються його 
обов’язками: «Спирайся на висоту, на вершину царства! 
Після цього, роздай нам блага! Нехай прийдуть до тебе 
родичі, закликаючи!.. Нехай будуть доброзичливими 
дружини (й) сини! Нехай побачиш ти, грізний, велику 
данину!.. Потім спрямуй думку на дарування благ! Після 
цього, грізний, роздавай нам блага… Вдесяте (десяти-
ліття життя) увійди тут, грізний, доброзичливий!» [18, ІІІ, 
4]. Цілком очевидно, що грізний – до ворогів, доброзич-
ливий – до підданих.

У «Гімні Щедрості» наголошується: «У того, хто дає, 
не виснажується багатство, А той, хто не дає, не зна-
ходить співчуваючого. Хто, маючи їжу для бідного, який 
прагне їжі, Убогого, який прийшов (просити), Робить 
душу каменем, хоча був прихильником (до нього) раніше, 
Той не знаходить співчуваючого. Лише той щедрий, хто 
подає бідному, який бродить в пошуках їжі, схудлому… 
Той не друг, хто не дає (своєї) їжі Другові, нерозлучному 
товаришеві… Нехай сильніший дарує нужденному… 
Адже багатства – як колеса колісниці: Вони котяться й 
їдуть від одного до іншого… Хто їсть один, один буває в 
біді» [18, Х, 117].

Зрозуміло, що передусім цар мав виявляти щедрість 
до богів. Із пожертв на їхню честь розпочиналася цере-
монія помазання на царство [3, ІІІ, 3]. «Господар дому» 
перший у жертвопринесенні й Митрі-Варуні» [16, І, 153].

Пов’язавши риси ідеального правителя з притаман-
ними рисами найбільш шанованих богів, стародавні веди 
не заперечували можливості обожнення самих царів: 
«Ідучи з поклонінням слідам бога, Ті, хто шукає слави, 
досягли непорушної слави. Вони придбали навіть жер-
товні імена» [17, VІ, 1]. Про це ж говориться і в гімні «На 
постановлення царя»: «До тебе прийшло царство. Зійди 
із блиском! Як господар племен, єдиний цар, засяй на 
сході! Нехай покличуть тебе, о цар, усі сторони світу! 
Нехай будеш ти тут гідним услужіння, гідним поклоніння» 
[19, ІІІ, 4].

Проте ключовим словом тут є не «поклоніння», а «гід-
ним». Не сам по собі зв’язок із богами відкривав дорогу 
до влади. Її здолати міг лише гідний поклоніння людей і 
прихильності богів. Тож, звертаючись до Агні, арійці про-
сять його допомогти, «щоб найбільш знаменитий із них 
(став) попереду. І (всі) наші заступники (стали) попе-
реду» [16, І, 94]. Не випадково навіть «убивця суперників, 
загарбник володінь, покровитель», який прагне «правити 
цими істотами й народом», підкреслює, що він приніс ті 
жертви, завдяки яким «Індра став сяючим, найвищим» 
[18, Х, 174]. У замовлянні «На відновлення царя» наголо-
шується, що Індра прикликає царя «заради цих племен», 
але приносить до них «сокіл здалеку гідного благання 
вигнанця, який бродить у чужих володіннях». Тут же зву-
чить заклик: «Зімкніться навколо нього, родичі!» Проте 
слідом іде й нагадування цареві: «Друзі (знову) обрали 
(тебе). Індра-Агні, Усі Боги підтримали Безпеку для тебе у 
племені» [19, ІІІ, 3].

Промовиста вже сама назва замовляння – «На від-
новлення царя». Отже, йдеться про володаря, який втра-
тив свій статус у силу тих чи інших причин, перебороти 
які не допомогло йому навіть заступництво богів. Воно ж, 
нагадаємо, було можливим, якщо його поведінка відпо-
відала вимогам до нього й богів і людей. Таким чином, 
«Махабхарата» виправдовує заколот проти царів-деспо-
тів чи відступників від ролі захисника підданих. Таких пра-
вителів вона не визнає істинними царями, порівнюючи їх 
зі скаженими собаками, гідними смерті. Рама, головний 
герой «Рамаяни», який доклав неймовірних зусиль, щоб 
визволити з неволі свою кохану дружину Сіту, змушений 
був відправити її в заслання. І лише тому, що його піддані 
висловили сумнів у доброчесності її поведінки. У самого 
Рами таких сумнівів не було. Проте по-іншому він учинити 
не міг, оскільки в його обов’язки входило робити те, що 
було до вподоби його підданим. Отже, першим кроком 
до царської влади була, усе ж, воля людей. «Нехай обе-
руть тебе племена на царствування», – наголошується в 
замовлянні «На постановлення царя» [19, ІІІ, 4]. 
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Висновки
Таким чином, у рамках ведичного періоду історії 

Індії домінуючою залишалася лідерська управлінська 
парадигма. Влада давньоіндійських царів ґрунтувалася 
насамперед на визнанні їх авторитету з боку підданих. 
«Зв’язків» із богами було недостатньо, аби зберегти її в 
разі його втрати. Правителів, від яких відверталися люди, 
залишали і їх боги.
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Olexiy Nestulya
LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF ROYAL POWER FORMATION IN VEDIC INDIAN SOCIETY EPOCH  

(1500–600 bc)

Summary
The article substantiates the thesis about the impact of leadership management paradigm dominating in the tribal system on 

the formation of government institutions of early class society of the Vedic period of history in ancient India (1500–600 BC). It is 
shown that the royal power, which then represented the state, was traditionally realized as given by gods to protect and meet the 
interests of the public. Attempts of the ancient Indian kings to focus public attention exclusively on the divine nature of their power 
failed. Tradition and religion consistently demanded the kings to be godlike, above all, in fulfilling the leadership functions, setting 
an example of personal wisdom and justice, bravery and courage, determination and consistency. Otherwise the king would lose 
his right to power. Only «connection» with the gods was not enough to hold power. In this regard, it is concluded that in the Vedic 
period the leadership management paradigm remained dominant in public administration of the ancient Indian society.

Keywords: leadership, authority, leadership management paradigm, heroism, justice, responsibility.



 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

62

Постановка проблеми та її актуальність
Успішність функціонування будь-якої соціально-еко-

номічної системи неможлива без оптимального вико-
ристання переваг, які криються у ефективній співпраці її 
учасників. Питання ефективної організаційної взаємодії 
розглядаються в різних ракурсах і з позицій різних струк-
турних аспектів, у тому числі і в контексті теорії лідерства. 
Історично склалося, що саме лідери стають суб’єктами 
організаційних змін і носіями нової ментальності. Однак 
набагато більше прикладів того, як привабливе стра-
тегічне бачення лідера так і не було реалізоване. І при-
чина не лише в тому, що воно не відповідало реальним 
ресурсним можливостям соціально-економічної системи. 
Знач но більше тут важила підтримка позиції лідера тими, 
хто втілював його стратегічні плани і наміри у життя. У 
багатьох випадках така підтримка була суто деклара-
тивна, а насправді супроводжувалася прихованим опо-
ром змінам. Наявність значного масиву прикладів такого 
опору і в практиці вітчизняного менеджменту робить 
актуальною проблему ефективного лідерства. Особли-
вого значення це набуває у системі державного управ-
ління в Україні, для якої характерна значна бюрократи-
зація, корумпованість основної маси чиновників та інші 
негативи, які спричиняють гальмування задекларованих 
владою реформ у різних сферах адміністрування соціаль-
ними та економічними процесами. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Дослідженням широкого кола питань, спрямованих на 

вивчення явища лідерства, займалися багато науковців, 
про що свідчить значна кількість зарубіжних та вітчизня-
них публікацій з цієї тематики. Серед авторів, що вивчали 
проблеми лідерства в менеджменті, слід назвати роботи 
М. Бекінгема, У. Беніса, К.  Бланшара, Д. Катца, Р. Стог-
діла та багатьох інших. Не заглиблюючись у витоки теорії 
лідерства, де під впливом різних груп дослідників виокре-
милося три основних підходи до вивчення цього явища (з 
позиції рис людини, людської поведінки та поведінково-
ситуаційного), і приймаючи їх за базу наступних дослі-
джень, можна стверджувати, що на рубежі ХХ–ХХІ сто - 
ліття основні положення теорії лідерства дедалі частіше 
стали використовуватися в управлінні організаціями з 
метою впливу на поведінку людей для подолання опору 
змінам. Окреме місце у цих дослідженнях займають 
питання лідерства в контексті гендерних аспектів – різ-
них підходів до керівництва (лідерства) з урахуванням 
чоловічої та жіночої психіки і характерних рис інтелекту, 
які формують відповідні стереотипи поведінки – гендерні 
стереотипи. 

Гендерні стереотипи як один із найцікавіших аспектів 
дослідження поведінки людей у соціумі протягом століть 
вивчалися багатьма науковцями, з-поміж них доцільно 
виділити науковий доробок У. Ліппмана, Т. Шибутані, 
В. Трусова, А. Бодалева та ін. В Україні ґрунтовні дослі-
дження гендерної тематики здійснюють І. Жеребкіна, 
І. Головашенко, І. Лебединська, Н. Чухим та ін., у т.ч. 

вивчають гендерні стереотипи і гендерні ролі Т. Вино-
градова, В. Семенов, П. Горностай та ін. Проте багатоас-
пектність гендерної проблеми потребує більш глибоких 
досліджень її проявів, особливо в контексті лідерства 
(керівництва), що досить актуально для вітчизняної прак-
тики управління, де чітко простежується гендерна нерів-
ність у формуванні управлінської ієрархії – що вищий 
рівень управління, то менше на ньому керівників жіночої 
статі. Причин такої нерівності багато, вони випливають 
із усталеності гендерних стереотипів, які завуальовано 
(чи навіть неприховано) впливають на рішення (мотиви) 
щодо просування по службі і не дають змоги повною 
мірою використати лідерський потенціал вітчизняного 
соціуму. Також актуальним із позицій гендерних стерео-
типів є дослідження мотиваційних особливостей співпраці 
лідерів і послідовників, що може стати основою побудови 
ефективних соціальних технологій управління, у т. ч. у 
системі органів державного управління. Сукупність цих 
питань і взаємозв’язок між ними, який має мотиваційне 
підґрунтя, зумовили мету даного дослідження.

Мета статті – узагальнення теоретичних основ та 
формування практичних рекомендацій для управління 
можливостями, які криються у гендерних стереотипах, 
властивих українській ментальності – для проектування 
таких соціальних технологій, які б давали змогу зменшу-
вати прихований опір змінам і збільшувати мотиваційний 
потенціал лідерства.

У розрізі поставленої мети визначено такі завдання: 
– виокремити ті положення теорії лідерства, які 

окреслюють особливості та поле співпраці керівників різ-
них рівнів і визначають їх лідерські позиції у ієрархії влад-
них стосунків;

– дослідити сутність та функції гендерних стерео-
типів і особливості їх формування в Україні та окреслити 
основні підходи до використання тих можливостей, які 
криються у гендерній гетерогенності персоналу;

– визначити, якого роду мотивації є домінуючими 
у відносинах лідер – послідовник у вітчизняному істеб-
лішменті і чи можуть вони створити мотиваційну основу 
ефективного лідерства у сфері державного управління з 
урахуванням гендерних аспектів. 

Виклад основного матеріалу
Проблема ефективного лідерства є актуальною для 

будь-яких соціальних утворень – чи то неприбуткова 
організація, чи підприємство, що працює у конкурент-
ному середовищі, чи соціально-економічні системи, що 
формуються на мезо- і макрорівні, які разом із еконо-
мічними завданнями вирішують проблеми соціального 
розвитку. Зміст, який вкладається у розуміння цього 
явища теорією управління, є багатогранним. Так, І. Кні-
кербокер виділяє контролюючий аспект лідерства: 
«Лідерство – це функціональні відносини, які виника-
ють, коли група висуває лідера для контролю за задо-
воленням її потреб» [1]. В. Беніс визначає лідерство 
як процес, за допомогою якого хтось досягає підпо-
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рядкування поведінки інших у потрібному напрямі [2].  
Д. Kaтц і Р. Канн визнають лідером людину, яка має 
програму дій і разом із групою прямує до запланованого 
[3]. Опираючись на основний акцент у цих визначеннях, 
можна стверджувати, що важливою ознакою лідерства 
є відносини домінування і підкорення, які виникають у 
ситуаціях зі значним рівнем невизначеності, коли чле-
нам групи складно дійти згоди у виборі напряму дій 
та способів досягнення бажаного результату. Можна 
стверджувати, що саме за цією ознакою будується 
нині управлінська вертикаль у нашій країні. Однак, як 

Очевидно, що проблему ефективного лідерства слід 
розглядати як із позицій здатності людини правильно 
визначати цілі, досягнення яких може принести най-
більшу користь для конкретного соціуму, так і з погляду 
здатності лідера спрямовувати дії інших у потрібному 
напрямі. Перше потребує стратегічного бачення у виборі 
шляхів подальшого розвитку даної групи, а друге – вмі-
лого адміністрування. Тому, узагальнюючи визначення 
цих та інших науковців, можна визначити лідера як особу, 
що має авторитет у певній соціальній групі і особисті риси 
якої дають змогу їй відігравати істотну роль у регулюванні 
взаємовідносин усередині неї та впливати на поведінку її 
членів у ситуаціях і процесах, які стосуються цієї групи, 
спрямовуючи їх дії у напрямі, який відповідає інтересам 
цієї групи. 

Більш розгорнуте трактування відмінностей між фор-
мальним керівником і лідером вважаємо за доцільне 
подати у контексті органів державного управління. При 
цьому, зважаючи на мотиваційну основу людської пове-
дінки, особливо виділимо ті аспекти, які підкреслюють, 
що вплив лідера формується у мотиваційному полі. 

1. Керівник спрямовує роботу інших і несе персо-
нальну відповідальність за її результати, вносить порядок 
і послідовність у роботу, що виконується. Взаємодію з під-
леглими він вибудовує переважно на фактах і в межах 
установлених цілей. Лідер надихає людей, надає енту-
зіазму, передаючи співробітникам своє бачення майбут-
нього і допомагаючи їм адаптуватися до нового. І якщо 
в першому випадку важливе знання деталей керованого 
процесу і різноманітних методів примушування, то для 
лідера – вміння переконувати і заохочувати – мотивувати 
через переконання. 

2. Керівники-адміністратори переважно пасивні 
щодо визначення цілей і частіше орієнтуються цілі, що 
кимось установлені. Лідери ж навпаки, самі визначають 
цілі і спрямовують зусилля своїх послідовників на їх реалі-
зацію. Зважаючи на те, що в органах державного управ-
ління керівники змінюються майже завжди зі зміною полі-
тичної влади, їх лідерські якості є вельми важливими для 
того, щоб переконати виконавчий апарат діяти відповідно 
до нових цілей – мотивувати через переконання.

3. Керівники-адміністратори схильні розробляти свої 
дії в деталях і в часі, планувати залучення і використання 
необхідних ресурсів для підтримання організаційної ефек-
тивності. Керівники-лідери досягають цілей, не заглиблю-

ючись в оперативні деталі і рутину, а покладаючись на 
професіоналізм послідовників, передаючи їм свою впев-
неність у правильності складених прогнозів і досяжності 
поставленої мети. Саме тому лідеру так важливо бути 
впевненому у професійних якостях своєї команди і дові-
ряти їй розробляти тактику реалізації рішень, мотивуючи 
і надихаючи своїх колег, а не прискіпливо контролюючи їх 
дії.

4. Керівники-адміністратори (менеджери) надають 
перевагу формальним стосункам у взаємодії із підле-
глими, вибудовуючи їх відповідно до ролей підлеглих у 
запрограмованому ланцюжку подій або у формальному 
процесі прийняття і реалізації рішень. Вони розгляда-
ють підлеглих як певну частину системи (механізму), 
яка призначена виконувати свою функцію, а себе від-
носять до особливого соціального інституту, який має 
вищий статус у суспільстві. У вітчизняному політичному 
середо вищі таке позиціонування працівників органів 
державного управління є дуже поширеним. Керівники 
державної сфери схильні частіше демонструвати свою 
статусну позицію, використовуючи символи, що втілюють 
вищий рівень державної влади, такі як державні прапори, 
портрети, фотографії вищих посадових осіб. Водночас 
керівники-лідери не пов’язують повагу до себе зі своїм 
статусом, будучи впевненими в тому, що їх авторитет 
не є результатом належності до так званої управлінської 
еліти, а ґрунтується на визнанні професіоналізму та 
ділових якостей. Такі керівники підтримують людей, що 
розуміють і поділяють їхні погляди та ідеї, враховують їх 
потреби, цінності та емоції. 

5. Використовуючи свій професіоналізм, різні здіб-
ності та вміння, керівники-адміністратори концентрують 
свої зусилля у сфері прийняття рішень; намагаються 
звузити набір способів вирішення проблеми; рішення 
часто приймаються на основі досвіду. Лідери шукають 
нові нестандартні способи ліпшого вирішення проблеми, 
беруть на себе ризик і відповідальність, отримуючи задо-
волення від того, що їх дії мають успіх. 

Таким чином, аналізуючи відмінності в поведінці 
керівника-адміністратора і керівника-лідера, можна 
помітити, що перша ґрунтується на формальній взаємо-
дії (формалізованих стосунках), друга – більшою мірою 
опирається і здобувається завдяки активній соціальній (і 
особливо неформальній) взаємодії, яка забезпечує так 
зване емоційне лідерство [5]. Завдяки цьому в системі 

свого часу підкреслили О. Віханський і О. Наумов [4], 
цього недостатньо для того, щоб забезпечити ефек-
тивне лідерство. Здатність до стратегічного бачення 
має доповнюватися таким поданням його своєму ото-
ченню, яке б викликало бажання людей наполегливо і 
з ентузіазмом працювати для досягнення поставлених 
цілей – саме на цьому ґрунтується вплив і влада лідера, 
його здатність згуртовувати навколо себе людей, роз-
ширювати коло послідовників. Звідси вони визначили й 
інші відмінності між соціальними функціями лідерства і 
адміністрування (менеджменту) (табл. 1).

Таблиця 1
Відмінності формального керівництва і лідерства

Керівник Лідер

Адміністратор Інноватор

Доручає Надихає

Працює за цілями інших Працює за своїми цілями

План – основа дій Бачення – основа дій

Покладається на систему Покладається на людей

Використовує аргументи Використовує емоції

Контролює Довіряє

Підтримує рух Дає імпульс рухові

Професіонал Ентузіаст

Приймає рішення Перетворює рішення у реальність

Робить справу правильно Робить правильну справу

Його поважають Його обожнюють
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міжособистісних і групових стосунків лідера задіяні не 
стільки відносини домінування і підпорядкування, скільки 
відносини заохочення і наслідування. Наслідування і під-
порядкування – це протилежні за мотиваційною напов-
неністю ознаки, які й відрізняють лідера та управлінця. 
Наслідування опирається на внутрішні мотиви послідов-
ників (які зазвичай відчуваються гостріше, є більш кон-
курентними, ніж зовнішні), підпорядкування – на зовнішні 
стимули, які швидше знаходяться у зоні примушування, а 
не в зоні заохочення. 

Про значний вплив лідера на мотивацію працівників 
зазначається і в багатьох сучасних наукових джерелах, 
які вказують на її ключову роль у забезпеченні ефектив-
ності організаційної взаємодії [6–8]. Однак мотиваційні 
аспекти у теорії лідерства важливо розглянути і з позицій 
гендерної проблематики – в контексті соціальних стерео-
типів. Соціальні стереотипи формуються відносно легко, 
оскільки соціалізація і культура породжують у нас низку 
очікувань щодо поведінки та рис інших людей. Люди 
керуються цими нормами та правилами для того, щоб 
відповідати певним ролям. До таких соціальних стерео-
типів відносяться і гендерні – уявлення про якості і норми 
поведінки чоловіків і жінок [9]; вони впливають на багато 
рішень, що приймаються у сфері управління. 

Гендерні відмінності у вітчизняному соціумі (робочому 
середовищі) є досить значними. Це можна бачити не тільки 
у структурі зайнятості, але і в межах однієї професії –  
чоловіки займають більше управлінських вищих посад, 
жінки мають менші шанси зробити кар’єру в управлінні 
і мусять докладати значно більше зусиль для того, щоб 
довести свою здатність керувати. І цьому є логічне пояс-
нення. Науковці відзначають, що під час професійної 
адаптації жінки передусім зважають на соціально-психо-
логічний аспект, тоді як чоловіки – на професійно-дієвий. 
Навіть здійснюючи однакову професійну діяльність, чоло-
віки і жінки по-різному до неї ставляться. У плануванні 
власної кар’єри жінки частіше орієнтовані на поточний 
стан справ, аніж на перспективу розвитку. Монополізація 
чоловіками влади – в сім’ї, в організаціях, установах і на 
підприємствах, у суспільстві – автоматично спричиняла 
за собою монополізацію ними функцій управління, що 
стало певним стереотипом у формуванні управлінської 
вертикалі [10, c. 89].

Вивчаючи гендерні стереотипи стосовно професійної 
діяльності, науковці поділили їх на три групи [11]. Перша 
група охоплює стереотипи, що формуються під впливом 
рис характеру, особливостей поведінки чоловіків і жінок – 
нормативне уявлення про соматичні, психічні, поведінкові 
якості, властиві чоловікам і жінкам. Чоловіки компетентні, 
домінантні, незалежні, агресивні, самовпевнені, схильні 
до логічних розмірковувань, здатні керувати своїми емо-
ціями. Жінки більш пасивні, залежні, надміру емоційні. 
Вони здебільшого зосереджуються на відносинах і не 
схильні до рішень, які можуть порушити гармонію орга-
нізаційних відносин. Друга група стереотипів стосується 
змісту праці чоловіків і жінок. Традиційною для жінок 
вважається діяльність обслуговуюча, виконавча; для 
чоловіків характерна інструментальна діяльність, творча, 
організуюча і керівна. Третя група стереотипів пов’язана 
з закріпленням сімейних і професійних обов’язків у спів-
відношенні зі статтю. Для чоловіків головні ролі – профе-
сійні; для жінок – сімейні. Щодо професійної реалізації, то 
саме гендерні стереотипи у багатьох випадках спричиня-
ють те, що в управлінській ієрархії у більшості вітчизняних 
підприємств домінують чоловіки. Адже вважається, що 
завдяки властивій чоловікам переважаючій ролі лівої пів-
кулі, яка відповідає за логічне мислення, чоловікам добре 
вдається бачити проблему в цілому, не зосереджуватися 
на дрібницях. Тому вони схильні до концептуального мис-
лення і так званого когнітивного лідерства [12].

Зважаючи на це, можна вважати правильними 
рішення керівників вітчизняних підприємств про те, що 
на вищі посади в управлінській ієрархії можуть претенду-
вати переважно чоловіки, а жінки, в силу своєї природи 
і соціальної функції «берегині домашнього вогнища», не 
можуть цілком віддаватись роботі, а отже, можуть бути 
лише «на других ролях». Однак світовий досвід свід-

чить, що сучасні жінки можуть також проявляти не тільки 
високу професійну компетентність, а й рішучість у бага-
тьох управлінських ситуаціях, що потребують оператив-
ності й лідерства. Тому гендерні відмінності у такому спів-
відношенні суспільно усталених ролей не мають братися 
до уваги і у вітчизняному менеджменті. 

Аналізуючи негативну роль гендерних стереотипів, 
дослідники відзначають, що вони діють як «збільшу-
вальне скло» [12; 13], коли відмінності між чоловіками і 
жінками підкреслюються набагато більшою мірою, ніж 
вони є насправді, до того ж, існує різна інтерпретація 
тієї самої події залежно від того, до якої статі належить 
учасник цієї події. Це призводить до того, що під впливом 
гендерних стереотипів гальмується розвиток тих якос-
тей особистості, що не відповідають даним стереотипам, 
навіть тоді, коли це не відповідає прагненням та бажан-
ням чоловіків і жінок. 

З-поміж інших можливих згубних наслідків впливу 
стереотипів на розвиток особистості та міжособистісну 
взаємодію слід відзначити такі: 

– небажання змінювати своє ставлення та пове-
дінку щодо стереотипних гендерних груп у спілкуванні; 

– зниження продуктивної взаємодії між представни-
ками різної статі; 

– формування невротичного сценарію розвитку 
особистості через необхідність відповідати стереотипним 
уявленням про гендерну групу, або навпаки, боротися з 
існуючими стереотипами. 

Проблема невизнання гендерної нерівності в Україні 
є наразі доволі актуальною, оскільки формує дисбаланс 
щодо можливостей самореалізації жінок – часто жінки 
з високим освітньо-професійним рівнем змушені реалі-
зовувати свою трудову активність на менш престижних 
посадах, що потребують нижчої кваліфікації, менше 
оплачуються та дають обмежені можливості кар’єрного 
просування.

Тобто українське суспільство не намагається відмо-
витися від стереотипного мислення щодо ролі жінок у 
суспільстві, постійно культивує пасивність і залежність 
жінок. Суспільна думка, яка контролюється чоловіками, 
не підтримує жінок, які мають амбіції і готові на рівних 
претендувати на участь у вирішенні проблем суспільства 
на вищих щаблях влади. Цим самим доводиться відсут-
ність реалізації закріплених на юридичному рівні прав 
про рівність між чоловіком та жінкою. Тому в Україні акту-
альним є формування позитивного ставлення до жінок, 
які обіймають керівні посади. Не секрет, що в суспільстві 
побутує стереотипне уявлення, що жінка-керівник – це 
значно гірше, ніж чоловік на керівній посаді, особливо у 
змішаних та чоловічих колективах. Понад половину чоло-
віків узагалі вважають, що успіх у професійній діяльності 
для жінки є неважливим [13].

Незважаючи на існуючі гендерні стереотипи, жінка 
у професійному середовищі може реалізувати себе не 
лише на вторинних ролях. Є багато прикладів успішності 
жінок у бізнесі і політичній кар’єрі. Загалом, стереотипи 
масової свідомості є складним бар’єром у становленні 
гендерної рівності в нашому суспільстві. А тому проблема 
гендерної нерівності є насамперед проблемою нашого 
мислення, яка має бути подолана. 

Висновки
Динамічне соціально-економічне зростання націо-

нальної економіки в умовах глобалізації залежить від 
того, наскільки ефективно використовується її людський 
капітал – особливо в контексті його інтелектуальної скла-
дової. 

Своєю чергою, інтелектуальний потенціал сучас-
ної людини найбільш ефективно реалізується у процесі 
спільної діяльності – коли відбувається обмін знаннями, 
знання прирощуються, накопичуються, перетворюються 
у нові продукти і послуги. І що сприятливіші умови для 
такої організаційної взаємодії, то ефективнішими будуть 
її результати. 

Такі умови закладаються і політикою керівників сто-
совно гендерної рівності. В гендерній гетерогенності 
слід шукати не проблеми, а можливості. І це є важливим 
завданням вітчизняного менеджменту – як використати 
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гендерні відмінності для підвищення ефективності спіль-
ної діяльності в робочих групах, щоб психологічні і ког-
нітивні можливості працівників чоловічої і жіночої статі 
використовувалися якомога повніше, доповнюючи і поси-
люючи одне одного (когнітивне лідерство доповнювалося 
емоційним). 

Авторська позиція полягає в тому, що вирішення 
цього завдання потребує цілеспрямованого розвитку 
відповідних ціннісних орієнтирів, які формують норми 
поведінки у трудовому колективі і є основою організацій-
ної (корпоративної) культури. Це і має бути предметом 
наступних досліджень.
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Valentyna Stadnyk
GENDER STEREOTYPES AND MOTIVATIONAL POTENTIAL OF LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary
Basic emphases in the definition of “leadership” have been pointed out. The fact that leaders’ influence is being formed within 

motivational field has been  emphasized. Features and cooperation field of managers of different levels and their leadership 
positions within the hierarchy of power relations have been defined. Differences between formal management and leadership in a 
context of state management have been highlighted. Key features of effective leadership have been examined and their emotional 
part has been defined. It has been pointed out that imitation and compliance are opposite features from the motivational point of view 
and they differ a leader from a manager. The problem of leadership has been examined from the positions of domestic mentality 
considering gender equality and gender stereotypes. It has been underlined that this problem appears because of prevailing of 
“domination-compliance” type of relations (typical for mindset of men) in domestic management practice. The necessity to expand 
the practice of encouragement and imitation in leadership has been emphasized. It has been reasoned that this would expand 
motivational basis of leadership, allow to combine cognitive and emotional leadership and make it more effective.

Keywords: leadership, imitation, compliance, motivational potential of a leader, cognitive leadership, emotional leadership, 
gender stereotypes.  
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КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ
У статті розкрито особливості використання коучингу як технології розвитку лідерства у сфері освіти. Розглянуто 

сутність, історію та основні підходи до визначення поняття «коучинг». Представлено новий інноваційний підхід до процесу 
навчання у закладі освіти, до особливостей міжособистісної взаємодії в системі «викладач–студент», «викладач–викла-
дач», «викладач–керівник», роль лідерського аспекту в цій взаємодії. Водночас застосування коучингу сприяє стимулю-
ванню творчого пошуку рішень, підтримці мотивації для досягнення цілей з метою мобілізації власних ресурсів, кількісні 
варіанти побудови індивідуальної освітньої траєкторії, досягнення поставлених цілей, розширення можливостей, спри-
яння професійному та особистісному розвитку. Відбувається розвиток професійної гнучкості й мобільності, і, нарешті, 
це одержання насолоди як від самої діяльності, так і від її результатів тощо. Це розвиває лідерські характеристики усіх 
учасників освітнього процесу.

Коучинг представлено як універсальний інструмент, який дає змогу ефективно працювати на суб’єкт-суб’єктному 
рівні. Це допомагає в процесі вміння керувати собою, своїм станом, своїми ресурсами, допомагати іншим у розвитку 
особистісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, розвивати ефективні комунікації, будувати конструктивні 
відносини з колегами, створювати і розвивати систему вищої освіти. Коучинг максимально ефективно працює на резуль-
тат вирішення актуальних завдань та розвитку лідерства.

Доведено важливість коучингу як технології розвитку лідерства у сфері освіти. Доцільним є впровадження коучин-
гових технологій на всіх рівнях системи вищої освіти України завдяки відповідній підготовці професійними фахівцями з 
коучингу.

Ключові слова: лідерство, лідерство для сфери освіти, коучинг, технологія коучингу, особистісний та професійний 
розвиток.
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Постановка проблеми та її актуальність
Сьогодні від суспільства до системи освіти існує запит 

на розвиток вільної, суспільно активної особистості, яка 
володіє лідерськими характеристиками й усвідомлює 
своє право вибору та вміє здійснювати цей вибір свідомо 
та відповідально. Актуальність даного питання обумов-
лена ще й тим, що якість сучасних процесів модернізації 
сфери освіти України багато в чому залежить від харак-
теру впровадження інноваційних процесів. Разом з тим це 
також визначається й особливостями тих нововведень, 
що використовуються самим інноваційним потенціа-
лом його педагогічного середовища. А це своєю чергою 
висуває нові вимоги до змісту та напрямів відповідної 
підготовки педагогічних працівників освітньої галузі на 
всіх рівнях завдяки відповідній підготовці професійними 
фахівцями з коучингу.

Слід зазначити, що лідерство є ключовим елемен-
том інноваційного процесу й розвитку культури в будь-
якій організації або команді. Особливо це стосується 
сфери освіти, яка спрямована на формування й розвиток 
со ціально-значущих якостей кожної людини як члена сус-
пільства й громадянина держави. При цьому ефективний 
лідер-студент, лідер-освітянин і лідер-керівник освітнього 
закладу досягає головних цілей в оптимальні терміни з 
максимальним ефектом.

Одним із таких процесів, на наш погляд, є технологія 
коучингу, яка є однією з технологій розвитку лідерства, а 
також створює умови для формування особистості май-
бутнього фахівця, здатного до реалізації своїх потенцій-
них можливостей, самостійного прийняття відповідаль-
них рішень у різних ситуаціях, прогнозуючи їх можливі 
наслідки. Також коучинг сприяє удосконаленню діяль-
ності викладача та керівника сфери освіти.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Узагальнюючи теоретичний аналіз наукових праць та 

матеріали досліджень, присвячені проблемі, слід сказати, 
що основні аспекти розкриття сутності коучингу знайшли 
своє відображення в таких аспектах: теоретичне підґрунтя 
(М. Аткінсон, У. Т. Голлві, М. Дауні та ін.), ефективність 
коучингових технологій (С. Канніо, С. Кові, Дж. Уітмор 
та ін.), прикладні особливості використання інструмен-
тів коучингу (Л. Марчініак, Т. Столцфуз, А. Цивінська та 
ін.), у т.ч. в освіті нашої країни (Т. Борова, О. Нежинська, 
В. Тименко та ін.). Також дослідженням особливостей 
лідерства приділяли увагу М. Бауер, Р. Ділтс, Дж. Уитмор 
та ін. Щодо питання використання коучингу як технології 
розвитку лідерства у сфері освіти, то воно раніше не було 
предметом досліджень.

Мета статті – висвітлення особливостей коучингу як 
технології розвитку лідерства у сфері освіти.

Виклад основного матеріалу
Варто зазначити, що коучинг спрямований на поліп-

шення життя людей у професійній та особистій сферах. 
На думку одного із засновників коучингу, У. Тімоті Голлві 
[5], коучинг – методика розкриття потенціалу особистості 
для максимізації власної продуктивності та ефективності. 
Коучинг більше допомагає особистості навчатися, ніж 
вчить. Це не тільки техніка, яка застосовується в пев-
них обставинах. Це метод управління, метод взаємодії з 
людьми, спосіб мислення.

Підхід, який запропонував Т. Голлві [5], насправді вже 
використовувався раніше, близько 2500 років тому дав-
ньогрецьким філософом Сократом, що вчив своїх учнів, 
яким чином поліпшити власне життя. У першу чергу за 
допомогою питань діагностував інтелектуальний потен-
ціал своїх учнів і підштовхував до роздумів про власне 
життя, а потім за допомогою відповідно сформульованих 
питань сприяв тому, що учні знаходили всередині себе 
відповіді, які сприяли їхньому особистісному розвитку. 
Головною особливістю було те, що він ніколи не давав 
учням готових рішень, наштовхуючи питаннями на само-
стійне знаходження відповідей на важливі та пріоритетні 
життєві запитання.

Слід розкрити та зауважити, що в перекладі з англій-
ської мови «coaching» (коучинг) означає тренерство, 
настанова. «To coach» – тренувати, підготувати до зма-

гань, або займатися репетиторством, підготовкою до 
екзамену. «Coach» (коуч) – приватний педагог, тренер, 
інструктор.

Належить особливо виділити та констатувати той 
факт, що на сьогодні існують різні течії трансляції коу-
чингу, але всесвітньо визнаною якістю коучингу є Між-
народна Федерація Коучингу (ICF) – перша професійна 
організація в світі, яка створила філософію та дала 
визначення коучингу, а також розробила стандарти етич-
них принципів і ключових професійних компетенцій, які 
зобов’язані дотримуватися та виконувати усі професійні 
коучі ICF. Доцільним є наголосити і на безпосередню при-
належність авторів даної публікації до цієї організації, як 
сертифікованих коучів акредитованих ICF.

Так, Мерілін Аткінсон підкреслює, що коучинг здій-
снює позитивні зміни за рахунок внутрішнього потенціалу 
людей, команд, організацій [1].

Коучинг – це розкриття потенціалу людини з метою 
максимального підвищення її ефективності. «Коучинг не 
вчить, а допомагає навчатися», – Сер Джон Уітмор [9].

У загальному сенсі, як зазначає Роберт Ділтс, коучинг –  
це процес, під час якого окремим людям і цілим колек-
тивам допомагають діяти продуктивно та максимально 
реалізовувати свої здібності. Він включає розкриття та 
використання сильних сторін людей, підтримку їх у подо-
ланні особистих бар’єрів і обмежень у досягненні кра-
щих результатів, а також підвищення результативності їх 
роботи в команді [6].

Коучинг – це система, яка сприяє формуванню ліде-
рів, оскільки він є елементом ефективного управління 
будь-яким процесом, взаємодії з усіма його учасниками. 
Завдяки коучингу розширюється сфера пізнання та 
горизонти бачення, підвищується ефективність та якість 
життя, відкриваються можливості розвитку [9]. А справ-
жній лідер – той, хто здатний заглянути в майбутнє та 
реалізувати побачене в сьогоденні.

«Лідерство починається з того, що людина знаходить 
в собі сміливість стати тим, ким вона здатна стати. Лідер-
ство передбачає безперервне навчання впродовж всього 
життя. Завдяки навчанню ми пізнаємо себе, навколиш-
ній світ і реальні проблеми навколо нас. До навчання 
слід ставитися як до процесу власного перетворення», – 
Х. Оуен, В. Ходжсон, Н. Газзар [8].

Варто зазначити, що лідер (від англ. leader – «особа, 
яка веде за собою») – це авторитетний член групи, якому 
вона надає право приймати найвідповідальніші рішення, 
що стосуються інтересів усієї групи. Лідер значною мірою 
залежний від групи, яка вимагає виражати та транслю-
вати інтереси групи. Лише за цієї умови послідовники не 
просто йдуть за своїм лідером, а й бажають іти за ним 
[8; 11].

Сучасний лідер визначається як людина, яка:
– мислить глобальними категоріями;
– передбачає потенційні можливості;
– створює загальне бачення майбутнього;
– сприяє розвитку здатностей людей, делегує їм 

повноваження;
– цінує в людях автентичність;
– розвиває командний підхід до роботи, почуття 

партнерства;
– вітає зміни, демонструє знання новітніх техноло-

гій;
– заохочує конструктивний виклик;
– забезпечує задоволення людей;
– досягає успіхів у змаганні з конкурентами;
– демонструє особисті досягнення, високий рівень 

компетенції;
– проявляє готовність до спільного керівництва;
– діє відповідно до проголошених цінностей, однак 

може змінювати ці цінності, якщо того вимагає ситуація.
Саме лідер покликаний сформулювати таку ідею або 

систему ідей, у яку готові повірити та яку готові прий-
няти. Щоб вести за собою та допомагати іншим мислити 
більш креативно та творчо, ефективним і одним із голов-
них інструментів коучингу, який варто використовувати 
лідеру, – це частіше ставити запитання, а не давати 
поради. Коли ставляться вдалі сильні запитання [13], які 



 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

67

допомагають як членам групи, колегам, так і будь-кому 
з учасників навчально-виховного процесу у сфері освіти, 
це дає можливість зупинитися та подумати над ходом 
своїх думок [3–4]. У цьому випадку ми спираємося на 
їхні (колег) знання, а не обмежуємо своїми власними 
знаннями, допомагаємо людям стати більш відкритими 
новому і побачити світ довкола по-іншому.

Ефективність лідера також залежить і від того, 
наскільки його стиль поведінки відповідає критеріям 
людей, яких він веде за собою. Знання принципів, згідно 
з якими члени команди оцінюють свого лідера, дає йому 
змогу бути гнучким у спілкуванні, а це означає використо-
вувати не загальний, а індивідуальний підхід до кожного 
зі співробітників, бути професіоналом з великої літери у 
своїй справі.

Як свідчать дослідження, ефективні лідери мають 
особливий набір компетенцій. Їх умовно можна розділити 
на три категорії:

1. Емоційний інтелект, який включає в себе пози-
тивне мислення, контроль над емоціями, орієнтацію на 
досягнення цілей.

2. Соціальний інтелект, що включає емпатію, вплив, 
вирішення конфліктів, коучинг, командну роботу.

3. Когнітивний інтелект, що складається із синхро-
нізації систем (уміння бачити світ як сукупність різних 
систем і можливість впливати на їх взаємодію), розпіз-
навання образів (навик пов’язувати, що відбувається в 
практично випадкових наборах даних).

Лідер – це в першу чергу чудовий психолог, коуч, здат-
ний створити атмосферу, що надихає людей і направляє 
вектор їх емоцій у русло творіння. Управління в стилі коу-
чинг дає змогу створити та підтримувати ефективні відно-
сини як у команді в цілому, так і з будь-яким із учасників 
навчального процесу у сфері освіти. Діалог в коучинго-
вому стилі стає продуктивнішим, коли лідером створений 
рапорт – тип зв’язку та зв’язок між людьми, який харак-
теризуються наявністю взаємних позитивних емоційних 
відносин і певною мірою взаєморозуміння, налашту-
вання на темп його мови, тон голосу, манеру жестикуля-
ції. Так відбувається «безоцінна оцінка». При глибокому 
рапорті відповідь на просте коучингове питання «А чого 
Ви по-справжньому хочете?» стає справжнім одкровен-
ням. Адже не так часто, наприклад, керівник запитує про 
це на глибинному щирому рівні, та навіть запитавши, не 
завжди вислуховує серйозно.

М. Бауер [2], відомий теоретик і практик з питань 
управління та лідерства, пропонує відмовитися від 
застарілої системи керівництва і до цього часу, на жаль, 
яскраво функціонуючої, яка побудована на авторитар-
ності, жорсткій ієрархії та вертикальному підпорядку-
ванні, замінивши її на спільноту лідерів і лідерських 
команд, де панує вміння слухати своїх працівників і чути 
їх. Лише така організаційна структура здатна розвинути 
у співробітниках найкращі якості, бажання працювати й 
креативно мислити.

Тут слід підкреслити, що коучинг для лідера в даному 
випадку є універсальним інструментом, який дає змогу 
розвинути компетенції людини в кожному з трьох напря-
мів її діяльності: ефективно працювати на рівні особис-
тості, тобто вміти керувати собою, своїм станом, своїми 
ресурсами; допомагати іншим у розвитку особистісного 
потенціалу, у підвищенні особистої ефективності; роз-
вивати ефективні комунікації, будувати конструктивні 
відносини з колегами; створювати і розвивати системи, 
які максимально ефективно працюють на результат вирі-
шення актуальних завдань.

Доцільним є тут навести чотири заповіді великого 
коуча М. Ландсберга [7]:

1. Лідер без команди – це не лідер.
2. Бос-автократ – це «вимираючий вид» керівника.
3. Десять хвилин, присвячені коучингу, заощадять 

цілу годину.
4. Знаєш, як завоювати довіру та впливати на  

людей – станеш великим коучем.
Життя бентежне та непередбачуване, а сфера освіти 

не є виключенням. Часто в педагогічній діяльності всі 
ми потрапляємо сьогодні із так званої зони комфорту в 

зону дискомфорту. В такому випадку класичні прийоми 
та методи вирішення проблеми вже не діють у швидко-
плинних трансформаційних освітніх процесах. Тут варто 
підкреслити, що лідери, які знають як вести розмову в 
зоні дискомфорту, є найкращими в сприянні розвит ку 
своїх співробітників або колег. Так, використовуючи 
коучинг у роботі з персоналом завдяки відповідним коу-
чинговим інструментам, таким, наприклад, як технологія 
«Колесо балансу», можна допомогти команді побачити 
будь-який проект з усіх боків, зрозуміти, що буде найкра-
щим результатом за кожною складовою цього проек ту, 
оцінити поточний стан справ, і, що більш важливо, визна-
чити вклад і значущість результатів кожного співробіт-
ника в кожному конкретному проекті. До того ж, ця тех-
ніка допомагає об’єднати усіх членів команди на рівні 
загальних цінностей [10, 12].

Далі для створення конкретного плану дій використо-
вується, наприклад, техніка «Стратегія Уолта Діснея» [4, 
10]. У процесі мозкового штурму в ролях Мрійника, Реа-
ліста й Критика у команди виробляється / народжується 
план та «інструкція» до дії, ефективність якої в рази пере-
вищує відомий усім у психолого-педагогічній діяльності 
та практиці SWOT-аналіз. У процесі такої роботи команда 
діє на рівні загального бачення, при цьому кожен член 
команди задоволений виконаною роботою і поспішає ско-
ріше реалізувати намічені кроки.

Наступним важливим моментом є те, що потрібно 
звернути увагу і на емоційний аспект лідера, а саме: на 
емоційні компетенції, які дають змогу ефективно управ-
ляти соціально-психологічним кліматом і реалізуються у 
власній роботі через емоційну компетентність. Під емоцій-
ною компетентністю мається на увазі здатність суб’єкта 
розуміти і виражати власні емоції та почуття і почуття 
інших людей, здатність управляти своїми емоція ми й 
емоціями інших людей у взаємодії з ними. Таким чином, 
ефективний лідер завжди є професіоналом і прикладом 
для своїх підопічних або колег-освітян, а також ідеальним 
образом у процесі формування особистості молодого 
фахівця-студента у навчально-виховному процесі сфери 
освіти, ефективно сприяє їх особистісному та професій-
ному розвитку й саморозвитку.

Висновки
Отже, в результаті проведеного дослідження обґрун-

товано, що використання коучингу як технології розвитку 
лідерства у сфері освіти є універсальним засобом, який 
дає змогу ефективно працювати на суб’єкт-суб’єктному 
рівні, вміти допомагати собі й іншим у розвитку особис-
тісного потенціалу, у підвищенні особистої ефективності, 
розвивати ефективні комунікації, будувати конструктивні 
відносини з колегами, досягати поставлених цілей, роз-
ширювати можливості та горизонти бачення, разом з цим 
розвивати лідерські якості інших, тим самим забезпечу-
ючи ефективність діяльності закладу освіти загалом. В 
означеному контексті підготовку студентів, педагогічних 
працівників та керівників освітньої галузі можна забезпе-
чити завдяки проведенню відповідного навчання профе-
сійними фахівцями.
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Volodymyr Tymenko, Olena Nezhynska 
COACHING AS A TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP IN EDUCATION

Summary
The article reveals the peculiarities of using coaching of education leadership. Reflected the essence, history and main 

approaches to the definition of «coaching».
The authors present a new innovative approach to learning in the institution of education, modern image of the teacher of 

education leadership, the relationship between teacher and student, teacher and teacher, teacher and head, leadership role in 
these interactions. At the same time application of coaching helps stimulating creative solutions, support for achieving the goals of 
motivations for mobilizing their own resources quantitative options for individual educational trajectory, achieving goals, empower-
ment, promotion of professional and personal development. There is a development of professional mobility and flexibility, and 
finally it’s getting pleasure from both: the activity and its results. And it develops the leadership characteristics of all participants of 
the educational process.

It has been proven that coaching is a versatile tool that allows you to work effectively on the subject-subject level. It helps in the 
process of self-management and it also assist you in the development of personal potential: to improve personal effectiveness, to 
develop effective communication, to build positive relationships, to develop higher education system. Coaching works as efficiently 
as possible on the outcome of the decision of actual tasks and development of the leadership.

So justified the importance of the coaching as a technology development of the leadership in education. It seemed the intro-
duction of coaching at all levels of higher education system of Ukraine. It maybe through to corresponding preparation professional 
specialists in coaching.

Keywords: leadership, education leadership, coaching, coaching technology, personal and professional development.
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Постановка проблеми та її актуальність
У сучасних умовах розвитку економіки України ресто-

ранний бізнес зазнає великих змін. Виникає необхідність 
переосмислення його місця та ролі у розвиткові націо-
нальної економіки; використання нової управлінської 
парадигми – зміни парадигми менеджменту на пара-
дигму лідерства. 

Особливість функціонування ресторанного бізнесу 
в Україні на сьогодні визначається передусім економіч-
ним та соціальним становищем населення. Ефективність 
діяльності будь-якого підприємства ресторанного госпо-
дарства залежить від багатьох чинників, серед яких: кон-
курентоспроможність, специфіка та технологія створення 
бренда, що забезпечує високу лояльність споживачів, 
визначення стратегії, перспектив розвитку, ведення 
розумної економічної діяльності підприємства.

Проблема лідерства під час ведення бізнесу остан-
нім часом стає предметом все більш прискіпливої уваги 
керівників та об’єктом дослідження наукової спільноти. 
Вчені розглядають проблематику лідерства з точки зору 
соціальної діагностики особистості, економічної пове-
дінки, впливу різноманітних чинників на формування про-
фесійних компетенцій особистості та ін. 

Активний розвиток ресторанного господарства, 
посилення конкуренції в галузі вимагає від підприємств 
пошуку ефективних підходів до управління, а отже, пере-
хід на якісно нову лідерську парадигму управління є необ-
хідним. 

Ця проблематика відображена у працях таких науков-
ців: М. Бєляцький [5], П. Друкер [8; 9], Ван Д. Ваген [7],  
О. Нестуля, С. Нестуля [15; 16] та ін. 

Лідерство з точки зору впливу зовнішніх факторів на 
формування професійно компетентісної особистості роз-
глядають: Р. Блейк [6], В. Врум [23; 24], Ф. Йєттон [23],  
Т. Мітчелл [22], Д. Моутон [6], Р. Хаус [21; 22], А. Яго [24].

Питання ролі та значення людського фактору в сис-
темі управління ресторанним бізнесом вивчають як зару-
біжні так і українські науковці, серед них: Кр. Егертон-
Томас [20], Ф. Котлер [13], Дж. Уокер [19], А. Аветісова 
[1], В. Антонова [2], Л. Балабанова [3], В. Карсекіен [12],  
А. Мазаракі [14], М. Пересічний [17], Г. П’ятницька [18] та ін.

Метою даного дослідження є вивчення впливу 
лідерства на розвиток ресторанного бізнесу та визна-
чення, які саме і яким чином особистісні лідерські якості 
персоналу впливають на розвиток підприємств ресторан-
ного господарства. 

Виклад основного матеріалу
В основі лідерської позиції працівника завжди зна-

ходяться його особистісні характеристики та професійні 
компетенції. Тому, якщо вивчати лідерство у ресторан-
ному бізнесі, насамперед необхідно розпочинати дослі-

дження з визначення особистісних характеристик персо-
налу. Від їхньої особистої налаштованості на лідерство 
залежить і лідерство конкретного підприємства в галузі. 

Ресторанний бізнес працює на задоволення потреб 
споживача. При відвідуванні підприємства ресторанного 
господарства, споживач має отримати високий рівень 
обслуговування, а відповідно і високий рівень задово-
лення своїх потреб, що призведе до зростання добробуту 
підприємства. 

Розвиток лідерських якостей персоналу підприємств 
ресторанного господарства та їх застосування у прак-
тичній діяльності, на наш погляд, суттєво впливає на такі 
сфери діяльності підприємства:

1) економічну (показує яким чином прояв лідерських 
якостей персоналу впливає на фінансово-економічну 
діяльність підприємства: позитивно чи негативно);

2) організаційну (динаміка змін в організаційній 
структурі підприємства, нововведення, інноваційні під-
ходи до обслуговування споживачів та організації робо-
чого часу персоналу);

3) соціальну (вплив від прояву лідерських якостей 
персоналу на соціопсихологічний клімат у колективі, 
питання співпраці в колективі, вміння брати на себе відпо-
відальність за власні дії та дії своєї команди, можливість 
уникнення конфліктів тощо).

Природу лідерства часто визначають як здатність 
впливати на послідовників та можливість пробуджувати 
у них бажання працювати з метою досягнення цілей орга-
нізації [5, с. 301].

Про вагомість впливу лідерства на процес управління 
свідчить і таке визначення, яке дає П. Друкер: «Менедж-
мент – це мистецтво досягати необхідного, а лідерство – 
це мистецтво визначати, чого саме необхідно досягати» 
[9, с. 41].

Багато науковців намагалися виокремити набір осо-
бистісних якостей, якими має володіти лідер. Серед таких 
якостей, наприклад, М. Бєляцкий виділяє: інтелект, від-
повідальність, чітке бачення майбутнього, націленість 
на результат, вміння ризикувати, вміння співпереживати 
оточуючим, новаторство, щирість, широкий світогляд, 
вміння слухати, сміливість, адекватна оцінка власних 
здіб ностей, допомога підлеглим у придбанні досвіду і 
подолання страху, ставлення до колег як до джерела 
ідей, орієнтованість на потреби клієнта, готовність до 
невдач, гарний настрій, рішучість дій [5, с. 301].

У. Байхем пропонує особистісні якості лідера 
об’єднати у чотири підгрупи:

– навички міжособистісного спілкування: вміння 
спілкуватися, здійснення впливу на оточуючих, налаго-
дження стратегічно важливих стосунків, орієнтація на 
потреби споживача;

РОЗДІЛ 3
РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
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ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ
Стаття присвячена актуальним проблемам лідерства в управлінні ресторанним бізнесом. У статті висвітлено питання 

впливу лідерства на розвиток ресторанного господарства. Виділено сфери діяльності відповідних підприємств, на які 
лідерство чинить найбільш суттєвий вплив. Здійснена спроба систематизації набору особистісних якостей, якими має 
володіти лідер для ефективного управління закладами ресторанного господарства. 
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– навички лідерства: вміння знаходити та розвивати 
таланти, навчання та інструктаж персоналу, розподіл та 
делегування обов’язків, вміння переконувати оточуючих, 
формування ефективної команди, постійне прагнення до 
змін;

– особисті якості: адекватна самооцінка, швидка 
адаптація, енергійність, прагнення навчатися і постійно 
розвиватися, позитивний характер, вміння відчувати 
зміни;

– бізнес-навички: навички до ведення бізнесу, 
ділова проникливість, стратегічне бачення, мобілізація 
ресурсів, швидке прийняття рішень [4, с. 74].

Р. Дафт наділяє лідера наступними особистісними 
якостями: створення образу майбутнього та розроблення 
стратегії, концентрація уваги на майбутніх результатах 
діяльності, формування корпоративної культури, усунення 
кордонів, концентрація уваги на людях, використання 
особистісної влади, використання ролі наставника, поміч-
ника, прислуги, емоційні зв’язки (сердечність), відкритість 
(широкий кругозір), вміння слухати співрозмовника (спіл-
кування), нонконформізм (сміливість), адекватна оцінка 
власних якостей (характер), ініціатива змін, формування 
культури, в якій найбільше цінується чесність [10, с. 20].

Для підвищення ефективності діяльності процесу 
управління ресторанним бізнесом, необхідно проводити 
постійну роботу із персоналом. Адже для працівників 
сфери послуг вкрай важливим є розвиток таких лідер-
ських якостей як: 

– привітність;
– доброзичливість;
– відкритість;
– комунікабельність;
– відповідальність; 
– швидке прийняття рішень;
– сміливість.
У наслідок таких якостей можна будувати спілкування 

не лише з відвідувачами (споживачами), але й завдяки їм 
може бути побудована дружня, доброзичлива атмосфера 
в колективі.  

Сучасні керівники розуміють, що для поліпшення 
фінансової діяльності підприємства необхідно розвивати 
лідерські якості персоналу. Адже управління на основі 
лідерства дозволяє сформувати у співробітників бачення 
майбутнього і задати фокус докладання зусиль, створити 
необхідний рівень енергії та мобілізації співробітників, 
умови, в яких співробітники хочуть бути частиною сис-
теми, а не просто працювати на неї [11, с. 6].

Проаналізувавши дослідження різних науковців з при-
воду виокремлення певних особистісних якостей, якими 

має володіти лідер, приходимо до висновку, що сьогодні 
немає єдиного переліку таких якостей. Проаналізувавши 
наукові джерела [4; 5; 10] та запропонувавши власне 
бачення, якими саме особистісними якостями має воло-
діти персонал, який працює у ресторанному бізнесі, про-
понуємо розмежувати особистісні лідерських якостей на 
три категорії: 

– інтелектуальні здібності, риси характеру особис-
тості і набуті вміння. На наш погляд, риси характеру – це 
вроджені задатки, які людина отримує у спадок (гене-
тична спадковість);

– набуті вміння – це такі особистісні якості, які можна 
тренувати за допомогою безперервного навчання, прохо-
дження тренінгів, відвідування різноманітних семінарів та 
лекцій, курсів підвищення кваліфікації;

– інтелектуальні здібності – це природні задатки та 
вміння вчитися протягом усього життя і бажання розви-
ватися, рости «над собою» (див. табл.). 

Отже, управлінці ресторанного бізнесу повинні усві-
домити, що в динамічному сьогоденні для ефективного 
управління підприємством необхідно відходити від заста-
рілої системи короткочасного перспективного плану-
вання, детального визначення етапів та шляхів реалізації 
цілей з подальшим розподіленням ресурсів для їхньої 
реалізації. Необхідно переходити до конструктивних 
організаційних змін, вибору курсу розвитку (створення 
бажаного образу підприємства у віддаленому майбут-
ньому), розроблення та впровадження стратегій для вті-
лення цього образу в життя [16, с. 25].

Висновки
Підприємство ресторанного господарства, яке має 

висококваліфікований самодостатній персонал і керів-
ництво якого займається не тільки фінансовою стабіль-
ністю, але й особистісним розвитком лідерських якостей 
підлеглих, буде успішно розвиватися, діяти та приносити 
фінансове благополуччя.

Кожен із керівників, який братиме на себе сміливість 
розвивати свої лідерські якості особисто і підлеглих, вико-
ристовувати лідерську парадигму в управлінні бізнесом, 
буде сприяти завоюванню і надалі утриманню лідируючих 
позицій свого підприємства на ринку послуг.
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Olena Babenko
 LEADERSHIP OF THE RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT

Summary
The article is devoted to actual problems of leadership in management of restaurant business. The article highlights the impact 

of leadership in developing the sector of restaurant entrepreneurship. The areas of relevant companies of restaurant industry, 
which leadership has the most significant effect are highlighted. The attempt to systematize a set of personal qualities that a leader 
should have is accomplished.

Keywords: leadership, leadership in personnel management, personal leadership qualities, restaurant busines.

УДК: 37.035: 378: 330.1 (045) БІЛА Світлана,
доктор наук з державного управління, професор,

професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, 
Національний авіаційний університет

РОЛЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ – ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА БІЗНЕСУ  

У ХХІ СТОЛІТТІ
У статті розглянуто сутність соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) як ідеології лідерства бізнесу у ХХІ ст. Визна-

чено базові ознаки, соціальні та екологічні критерії ведення бізнесу та інвестування, пріоритети сталого розвитку в ідеоло-
гії СВБ. Особлива увага приділяється впливу СВБ на формування позитивного іміджу, визначення перспектив зростання  
конкурентоспроможності фірми, що керується у своїй діяльності ідеологією СВБ. Наведено приклади результативності 
СВБ. У статті розглянуто інструменти державної фінансової підтримки фірм, що використовують СВБ. Зазначено, що 
фірми, які прийняли ідеологію СВБ, беруть на себе лідерські зобов’язання сприяння сталому розвитку, підвищеної від-
повідальності у сфері політики зайнятості, гарантування високої якості та безпеки продукції (послуг) для споживачів.

Досліджено роль університетів, вищої школи у популяризації ідеології соціальної відповідальності бізнесу як основи 
лідерства та конкурентоспроможності бізнесу у ХХІ ст. Обґрунтовано роль університетів як локомотивів просування інно-
ваційних ідей суспільного розвитку та популяризаторів ідеології СВБ для бізнесу. Визначено переваги, які несе з собою 
СВБ для бізнесу, суспільства та для держави. Наголошується, що сучасні університети є лідерами у просвітницькій, 
комунікативній діяльності щодо популяризації ідеології СВБ серед бізнесу, громадянського суспільства. Популяризація 
в системі вищої школи ідеології СВБ серед молоді, у громадянському суспільстві, у бізнес-середовищі у довгостроковому 
часовому періоді призведе до зміни поведінки співробітників фірми, бізнесменів та спрямує їх професійну діяльність на 
впровадження принципів сталого розвитку, доброчинності, соціальної відповідальності, що є основою лідерства суб’єктів 
господарювання у всіх сферах суспільної та підприємницької діяльності. 

Ключові слова: лідерство; бізнес; ідеологія; соціальна відповідальність бізнесу; університет; сталий розвиток; якість 
та безпека; доброчинність; позитивний імідж.



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 б

із
не

су

72

Постановка проблеми та її актуальність
Бізнес завжди прагне зайняти лідерські позиції в сус-

пільстві. Бізнес тісно пов’язаний з інноваціями, пошуком 
нових ніш на регіональному, національному та світовому 
ринку. Бізнес прагне впровадити новітні технології, закрі-
питися на вже освоєних ринках та розширити сферу свого 
впливу на нові ринки задля максимізації прибутку. Вод-
ночас, на відміну від практики бізнес-господарювання у 
ХІХ – періоду до 80-х років ХХ ст., коли виключно кількісні 
показники нарощування обсягів виробництва, продажів 
та збільшення маси прибутку визначали тактику та стра-
тегію поведінки всіх успішних бізнес-структур, у ХХІ ст.,  
під впливом глобалізації, така ситуація кардинально змі-
нюється. Поряд з позитивними наслідками впливу гло-
балізаційних процесів: стрімкого розвитку технологій, 
інноваційного оновлення сфери виробництва та послуг; 
зростання доходів та вільного руху ресурсів, капіталів, 
робочої сили; дотримання цінності свободи слова та 
демократичних засад розбудови суспільства – глобалі-
зація привнесла для світу низку системних соціально-
економічних проблем. Серед них: посилення соціальної 
стратифікації як у межах окремо взятої країни, так і на 
міждержавному рівні; загострення екологічних проблем – 
від глобального потепління, зміни клімату до пов’язаних 
з цим проблем дефіциту питної води, неврожаїв, голоду; 
щорічне збільшення кількості мігрантів, кліматичних 
біженців; збільшення кількості військових конфліктів 
тощо. Для людської цивілізації у ХХІ ст. гостро постала 
енергетична проблема та постійне зростання цін на при-
родні ресурси (у т.ч. на енергоресурси). Все це вкрай нега-
тивно позначається на доходах домашніх господарств, на 
рівні життя населення, загострюючи проблему бідності. 
Особливо це актуально для країн, що розвиваються. Так, 
за оцінками ООН, на початку 2017 р. в Україні понад 60% 
населення перебуває за межею бідності [1].

Традиційна, сформована на державному рівні (станом 
на кінець ХХ – на початок ХХІ ст.) система соціального 
захисту населення, складовою якої є мінімальна заро-
бітна плата, погодинна оплата праці, солідарна система 
пенсійного забезпечення, система пільг, субсидій, дота-
цій – все більше «пробуксовує» внаслідок структурних 
змін економіки та недосконалості державної соціальної 
політики. Соціальні проблеми загострюються в усіх кра-
їнах світу, що потребує негайних спільних заходів дер-
жави, бізнесу, громадянського суспільства, урядових та 
неурядових інституцій по їх вирішенню. Про це, зокрема, 
йдеться в офіційному документі ООН «Перетворення 
нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року» [2]. ООН визначає 17 цілей у галузі 
сталого розвитку, тісно пов’язуючи між собою такі цілі як 
«ліквідацію злиденності в усіх її формах» (Ціль 1), «забез-
печення всеохоплюючої та справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання впродовж усього життя 
для всіх» (Ціль 4), «сприяння послідовному, всеохоплюю-
чому та сталому економічному зростанню, повній та про-
дуктивній зайнятості та достойній роботі для всіх» (Ціль 
8), «прийняття термінових заходів по боротьбі зі змінами 
клімату та його наслідками» (Ціль 13), «зміцнення засо-
бів здійснення та активізації роботи в рамках Глобаль-
ного партнерства в інтересах сталого розвитку» (Ціль 
17). Поряд з державою, саме бізнесу, бізнес-структурам 
всіх рівнів (від потужних ТНК до малого та середнього 
бізнесу) відводиться надзвичайно важливе місце у вирі-
шенні системних соціальних проблем розвитку людської 
цивілізації. Адже саме бізнес, маючи фінансові ресурси 
та управлінський досвід, спроможний оптимально підійти 
до вирішення гострих соціально-економічних проблем 
суспільства – від зменшення безробіття до покращення 
екологічної ситуації. У розвинутих країнах світу існує 
апробований дієвий інструмент – корпоративна соціальна 
відповідальність бізнесу (CSR, Corporate Social Responsi-
bility). В Україні більш поширеним є використання терміну 
СВБ (соціальна відповідальність бізнесу).

Ідеологія СВБ, яка у суспільстві все частіше ототож-
нюється з ідеологією лідерства у бізнесі, впроваджується 
у практику господарювання не стихійно. Цьому сприяє 
держава та система вищої освіти, університети, які ціле-

спрямовано популяризують ідеологію СВБ у процесі під-
готовки студентів, майбутніх молодих фахівців еконо-
мічних спеціальностей, а також споріднених з бізнесом 
професій. Така постановка проблеми свідчить про акту-
альність та вагоме практичне значення дослідження теми 
статті – визначення ролі вищої школи у популяризації ідей 
СВБ, що у ХХІ ст. стає фундаментом, основою лідерства 
бізнесу на регіональних та національних ринках, на рівні 
світового господарства в цілому.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Сутність концепції «Corporate Social Responsibil-

ity» (CSR) у світовій науковій літературі детально пред-
ставлена у дослідженнях Пола А. Ардженті [3], у роботі 
колективу авторів Андреас Раше, Джеремі Мун, Метте 
Морсінг [4]. Синергетичний ефект впровадження CSR 
у бізнес-практику, стратегічні пріоритети її розвитку в 
сучасних соціально-економічних системах розглянув 
Девід Чендлер [5; 6]. Організаційно-правові форми існу-
вання CSR у світовій бізнес-практиці, найкращі приклади 
застосування CSR у системі менеджменту з метою вирі-
шення гострих соціально-екологічних проблем суспіль-
ного розвитку дослідили Марк Дж. Епштейн, Адріана 
Райс Буховач [7]. Роль CSR у вирішенні глобальних проб-
лем людської цивілізації, зв’язок CSR з економікою та 
публічним управлінням висвітлив Кійотеру Цуцуї [8]. CSR 
мультинаціональних корпорацій з огляду на дотримання 
суспільних інтересів та протидії корупції (під час вза-
ємодії бізнес-структур та державних інституцій) дослідив  
Dr. Адефолаке О. Адейєйє [9]. Правові аспекти засто-
сування CSR, їх зв’язок з дотриманням прав людини та 
розбудовою правової держави проаналізував Олуфемі 
Емао [10]. Досвід країн ЄС щодо впровадження CSR у 
діяльності бізнесу для вирішення соціальних проблем 
суспільства, вплив європейських університетів на ці про-
цеси дослідили А. Хабіш, М. Вегнер, Дж. Йонкер, Р. Шмід-
петер [11]. Поряд з термінологією CSR, що є загально-
прийнятою в іноземних джерелах, в українській науковій 
літературі загальновживаним є термін «соціальна від-
повідальність бізнесу» (СВБ) [12]. Це пов’язано з тим, 
що транснаціональний та міжнародний «корпоративний 
бізнес» для України є менш розповсюдженим на ринку 
товарів та послуг ніж просто «бізнес» (великий, серед-
ній, малий), а отже, і термін СВБ є більш зрозумілим 
для українських підприємців, науковців, громадян. Роз-
повсюдження ідей, популяризація переваг та здобутків 
СВБ у суспільстві, як правило, відбувається завдяки PR 
компаніям бізнес-структур та роботі ЗМІ, які популяризу-
ють соціальну діяльність, соціальний ефект застосування 
продукції фірм, створюють позитивний імідж компанії в 
суспільстві. Поряд з цим у ХХІ ст. неухильно зростає роль 
університетів, вищих навчальних закладів, які здатні віді-
гравати провідну роль у розповсюдженні ідеології СВБ 
при підготовці студентів – майбутніх найманих робітників 
та власників фірм, бізнес-корпорацій. Університети у ХХІ 
ст. стають «трансляторами» нових ідей розвитку бізнесу, 
що розглядається як фундамент лідерства для малих, 
середніх та великих фірм на ринку. СВБ – це інструмент, 
що частково делегує соціальну функцію держави бізнесу, 
робить бізнес координатором вирішення соціальних, еко-
логічних та цивілізаційних проблем суспільного розвитку, 
сприяє задоволенню суспільного інтересу громади та 
населення країни.

Мета статті
Метою статті є визначення сутності «соціальної від-

повідальності бізнесу» (СВБ), дослідження ролі СВБ 
у формуванні лідерства бізнесу в процесі вирішення 
ак туальних соціально-економічних проблем розвитку 
країни, окремих соціальних та глобальних проблем існу-
вання людської цивілізації. Особлива увага у статті при-
діляється системному висвітленню ролі вищої школи, уні-
верситетів у популяризації та впровадженні ідеології СВБ 
як фундаменту лідерства бізнесу у бізнес-середовищі та 
у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу
Із середини 80-х років ХХ ст. у світовій практиці гос-

подарювання питання «корпоративної соціальної відпові-
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дальності» (CSR), а в інтерпретації українських вчених –  
«соціальної відповідальності бізнесу» (СВБ) – надалі у 
статті буде використовуватися цей термін, набувають про-
відного значення для зростання конкурентоспроможності 
та лідерства бізнесу на національному, регіональному та 
світовому ринку. Конкурентна стратегія фірми все більше 
орієнтується на принципи СВБ, оскільки дотримання соці-
альних орієнтирів та цілей сталого роз витку, вирішення 
актуальних проблем розвитку суспільства не тільки 
формують позитивний імідж бізнес-структур, але й допо-
магають державі вирішити низку соціальних питань за 
рахунок фінансової підтримки бізнесу. Зазначимо, що в 
країнах ЄС серед ознак соціально-орієнтованої ринкової 
економіки, поряд з розвиненою системою соціального 
захисту населення, називають і обов’язкову умову – 
практичне впровадження бізнесом принципів соціальної 
відповідальності (СВБ). 

У науковій літературі не існує єдиного, уніфікованого 
трактування сутності соціальної відповідальності бізнесу 
(СВБ). Найчастіше під СВБ розуміють практику враху-
вання (на добровільних засадах) соціальних та екологіч-
них наслідків ведення бізнесу у повсякденній діяльності 
фірми; залучення до цього процесу різноманітних «груп 
впливу»: представників університетів та регіональних 
ВНЗ, «некомерційних громадських організацій», волон-
терів, ЗМІ, міжнародних експертів, різноманітних міжна-
родних інституцій, представників професійних асоціацій, 
урядових організацій.

На практиці, найчастіше СВБ (на рівні фірми) реа-
лізується через впровадження соціальних та екологічних 
критеріїв при інвестуванні, веденні бізнесу. СВБ пов’язано 
з відповідальним управлінням інфраструктурою і логісти-
кою бізнес-процесів, з орієнтацією на сталий розвиток, 
вирішення соціальних проблем, благодійництво. СВБ орі-
єнтовано на врахування та впровадження у бізнес-прак-
тику систем охорони навколишнього середовища, у тому 
числі за міжнародним стандартом ISO 14001. СВБ перед-
бачає розробку і впровадження корпоративної культури, 
орієнтованої на дотримання принципів сталого розвитку 
як на рівні фірми, так і за її межами, у тому числі через 
навчання, підвищення кваліфікації співробітників фірми. 
СВБ передбачає спонсорство і благодійність фірми. 

У міжнародному бізнесі стає правилом («гарним 
тоном») щорічно, за підсумками СВБ оприлюднювати звіт 
фірми. Приклад – Sustainability Report (2014–2015) фірми 
Coca-Cola Company. У доповіді представлено підсумки 
дотримання базових пріоритетів СВБ: «Active Healthy 
Living, Human Rights, Women’s Economic Empowerment, 
Sustainable Packaging, Climate Protection, Sustainable 
Agriculture, Product & Ingredient Safety, Water Stewardship» 
та ін. [13]. Фірми, що використовують ідеологію СВБ, тісно 
співпрацюють з ВНЗ, університетами, зокрема й під час 
організації виробничої практики студентів, а найкращих 
студентів запрошують на постійну роботу. В країнах ЄС 
таке співробітництво отримало назву «дуальна освіта» 
(освіта, що тісно пов’язана з бізнес-практикою).

СВБ у розвинених країнах світу має державну інсти-
туційну та фінансову підтримку. Зокрема, шляхом ство-
рення цільових програм фінансування (національних, 
регіональних, муніципальних). Інструментами фінансу-
вання стає випуск «зелених облігацій», надання гран-
тів, пільгових цільових кредитів для реалізації проектів 
СВБ. СВБ широко застосовує низку сучасних механіз-
мів фінансування: венчурне фінансування; залучення 
«бізнес-ангелів»; інвестиційні фонди зі сталим фокусом; 
краудфандинг; зелені облігації; зелені кредити; соці-
ально-відповідальні інвестиції; грантові програми; зеле-
ний банкінг; програми фінансування малого та серед-
нього бізнесу; змішане фінансування. З практикою СВБ 
у розвинутих країнах світу тісно пов’язані «SRI» – соці-
альне відповідальне інвестування (Socially (sustainable) 
Responsible Investment) та «ESG» («environmental, social, 
and corporate governance»), що представляє собою еколо-
гічний та соціальний вплив (спрямованість) державного 
(публічного) управління.

Серед характерних ознак СВБ науковці та практики 
відзначають наступне. СВБ ґрунтується на обов’яз-

ковому врахуванні як соціальних, так і екологічних 
аспектів, що свідчить про орієнтацію бізнесу на досяг-
нення цілей сталого розвитку, дотримання принципів 
збалансованості економічних, соціальних та екологічних 
цілей розвитку суспільства. Лідерство бізнесу в напрямі 
дотримання принципів сталого розвитку позитивно 
сприймається суспільством. Тому СВБ це не тимчасова, 
а постійна, невід’ємна складова бізнес-стратегії фірми, 
розрахована на довгостроковий період. СВБ є добро-
вільним. СВБ передбачає налагодження постійної кому-
нікації з внутрішніми та зовнішніми «групами впливу», 
у т.ч. співробітниками фірми, клієнтами, громадами, 
громадськими організаціями, державними інституціями, 
університетами.

Для будь-якої фірми (бізнес-структури), діяльність якої 
ґрунтується на СВБ, обов’язковими є наступні принципи 
роботи. Легальна бізнес-діяльність та повноцінна сплата 
податків. Фірма має дотримуватись всіх вимог законо-
давства (національного та міжнародного), дотримува-
тись захисту прав інтелектуальної власності. Продукція 
(послуги) фірми мають бути якісними та безпечними, 
гарантувати безпеку для споживача та навколишнього 
природнього середовища. СВБ передбачає відповідаль-
ність фірми на ринку праці: недопущення дискримінації 
по найму на роботу та по оплаті праці; недопущення дитя-
чої праці, насильницького примусу людини до роботи; 
реалізацію корпоративних програм підвищення квалі-
фікації співробітників фірми (за рахунок коштів фірми). 
СВБ передбачає, що фірма дбає про здоров’я працівни-
ків, гарантує відпочинок, забезпечує харчування, дбає 
про членів родини (про дітей) співробітників. Для СВБ 
притаманна розробка та впровадження корпоративних 
програм морального стимулювання персоналу, реаліза-
ція благодійних і спонсорських проектів. СВБ ставить за 
мету формування позитивної суспільної думки про біз-
нес, про якість та безпеку продукції (послуг) фірми.

Лідерство бізнес-структури на ринку у ХХІ ст. без-
посередньо залежить від того, яким чином фірма дбає 
про якість, безпеку споживачів. Така вимога є складо-
вою СВБ. Наведемо приклад. Американський товаро-
виробник електромобілей Tesla у квітні 2017 р. відзиває 
з ринку близько 53000 електрокарів (кроссоверів Model 
X та седанів Model S), що зійшли з конвеєра за період з 
лютого по жовтень 2016 р. Серед причин у Tesla назива-
ють те, що фірма самостійно знайшла дефект деталі у 
системі ручного гальма. Попереджаючи ризики настання 
аварії, Tesla прийняла рішення відізвати вже продані спо-
живачам авто, але цим зберегти імідж безпечної фірми, 
що дбає про клієнтів. Таке рішення у короткостроковому 
періоді призводить до фінансових втрат, але у довгостро-
ковому часовому періоді позитивно впливає на імідж та 
доходи фірми. Довіра клієнтів – гарантія лідерства фірми 
на ринку, гарантія майбутніх прибутків. Тільки за перші 
три місяці 2017 року Tesla Motors продала 25 тисяч авто-
мобілів. Отже, СВБ – це умова ведення цивілізованого 
бізнесу, що гарантовано приносить фірмі стабільні імі-
джові та фінансові дивіденди. Приклад поведінки компа-
нії Ілона Маска «Tesla» є наочним прикладом СВБ, який 
доцільно популяризувати в університетах при підготовці 
студентів за спеціальністю бізнес, маркетинг, менедж-
мент, міжнародний бізнес та ін. [14].

На противагу наведеному вище позитивному при-
кладу дотримання СВБ, у квітні 2017 р., за інформацією 
Associated Press, набув обертів «дизельний скандал» з 
німецькою фірмою Volkswagen. Суд США у м. Детройті 
зобов’язав фірму Volkswagen заплатити штраф у роз-
мірі 2,8 млрд дол. США за недостовірність результатів 
«у тестах по викидам», за порушення екологічного зако-
нодавства США. За рішенням суду, біля 424 тис. авто 
Volkswagen, що були продані у США з 2009 по 2015 рр. 
підпадають під рішення суду. Після «дизельного скан-
далу» фірма додатково повинна відшкодувати 1,5 млрд 
дол. США за врегулювання громадянських позовів та 11 
млрд. дол. США як компенсації покупцям [15]. За таких 
звинувачень Volkswagen може «пов’язнути» у довготри-
валих судових процесах, які вкрай негативно позначаться 
на іміджі фірми, на її конкурентних позиціях на світовому 
ринку.
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Університети, як локомотиви просування інновацій-
них ідей суспільного розвитку та популяризатори концеп-
ції сталого розвитку, при проведенні учбового процесу 
мають наголошувати на перевагах, які несе з собою СВБ 
для бізнесу, для суспільства та для держави. Лідерство 
бізнес-структур у царині СВБ приносить вагомі соціальні 
дивіденди. Так, для бізнесу впровадження ідеології СВБ 
гарантовано забезпечить фірмі низку конкурентних пере-
ваг: полегшить доступ до інвестицій та до нових рин-
ків. Адже фірма, яка дбає про споживачів, гарантовано 
збільшить збут продукції (послуг), а отже, інвестори такої 
фірми гарантовано отримають прибутки. Бізнес, що 
впроваджує ідеологію СВБ, збільшує обсяги продажів 
та прибутків. В основі цього продумані та оптимізовані 
процеси прийняття рішень, управління ризиками, еконо-
мія операційних та трансакційних (у т.ч. судових) витрат, 
зростання продуктивності та якості виробництва. СВБ 
традиційно поєднана з ефективною кадровою політикою, 
із залученням людського капіталу. Зокрема, багато сту-
дентів, які проходять виробничу практику на фірмах, які 
дотримуються ідеології СВБ, отримують запрошення на 
роботу, що вирішує питання «першого робочого місця» 
для молодих фахівців. Бізнес, що дотримується СВБ, має 
міцну репутацію, гарантовану лояльність споживачів, що 
позитивно позначається на збуті та приносить фірмі ста-
більні дивіденди. 

Для суспільства впровадження бізнес-структурами 
ідеології СВБ гарантує підвищення рівня екологічної без-
пеки, ефективності і заощадливого ставлення бізнесу до 
використання природних ресурсів. СВБ сприяє співпраці 
бізнесу з місцевими громадами, що позитивно познача-
ється на показниках рівня якості та безпеки життя людей. 
СВБ дозволяє вирішувати питання зайнятості на місце-
вому рівні (адже фірми орієнтуються на створенні нових 
робочих місць, у т.ч. для людей з обмеженими можли-
востями). СВБ зорієнтована на отримання позитивних 
со ціальних наслідків економічної та ринкової інтеграції, 
на адаптацію умов праці до нової економічної ситуації. 
СВБ орієнтована на тісне співробітництво з соціальними 
партнерами, неурядовими організаціями, місцевою вла-
дою та органами місцевого самоврядування. СВБ орієн-
тована на тісну співпрацю з сектором соціальних послуг, 
на спонсорство та благодійність. СВБ у ХХІ ст. частково 
починає виконувати соціальну функцію держави. Такі 
тенденції співставні з діяльністю університетів, які розпо-
всюджують ідеологію соціалізації суспільства, доброчин-
ності та сталого розвитку. 

Для держави поширення практики соціальної відпові-
дальності бізнесу сприяє розбудові державно-приватного 
партнерства, у т.ч. з метою реалізації як регіональних, так 
і загальнонаціональних проектів. Насамперед йдеться 
про розбудову інфраструктурних об’єктів: транспорт-
ної інфраструктури, об’єктів соціальної інфраструктури 
(школи, лікарні, бібліотеки, музеї). СВБ є «містком» співп-
раці між приватним та державним секторами з метою 
реалізації загальнодержавних та регіональних стратегій 
соціально-економічного розвитку, зокрема, з метою вирі-
шення завдань енергозбереження, активізації інновацій-
ного розвитку тощо.

Синергетичний ефект розвитку СВБ прослідковується 
у тому, що фірма інвестує в людський капітал, у збере-
ження навколишнього середовища. Досвід інвестування 
в екологічно чисті технології, відновлювану енергетику 
є яскравим прикладом реалізації СВБ. Так, за 2015 р.  
інвестиції бізнесу у розвиток відновлюваної енергетики 
у світі перевищили інвестиції у видобуток традиційних 
видів палива. Після 2010 р. у світі спостерігаються пози-
тивні тренди щодо розвитку відновлюваної енергетики 
як такої, що сприяє вирішенню проблеми глобального 
потепління та зменшує викиди СО2. В Україні створені 
дієві стимули для розвитку відновлюваної енергетики. 
Застосовується «зелений» тариф. Потенціал відновлюва-
ної енергетики в Україні передбачає розвиток сонячної, 
вітрової електроенергетики, малих ГЕС, електростан-
цій на біомасі / біогазі; у сфері теплопостачання йдеться 
про використання брикетів, пелетів, щепи; у сфері тран-
спорту – про використання біоетанолу, біодизелю. На 

це зорієнтований як великий, так середній і малий біз-
нес. Перспективним для малого та середнього бізнесу в 
Україні є штучне вирощування в регіонах енергетичних 
порід деревини. Україна має понад 4 млн га землі, що 
непридатна для аграрного виробництва. Натомість, на 
такій землі можуть гарно рости енергетична тополя та 
енергетична верба. У Львівській, Волинській, Київській, 
Житомирській, Рівненській, Сумській та інших областях 
України перспективно вирощувати енергетичні породи 
деревини. Такий бізнес має ознаки соціальної відпові-
дальності, адже зорієнтований на сталий розвиток, роз-
виток відновлюваної енергетики. Ринок біогазових уста-
новок в Україні перебуває на початковій стадії, у 2016 р.  
їх було лише 10 (для порівняння – у Німеччині понад 
11000). За прогнозами, на цілі розвитку відновлюваної 
енергетики в Україні до 2020 року може бути залучено 
до 16 млрд євро інвестицій. Для бізнес-структур у сфері 
розвитку відновлюваної енергетики перспективними в 
Україні визнано біоенергетику, у т.ч. біогазові станції, 
що виробляють тепло і електроенергію з біогазу, з від-
ходів сільськогосподарського виробництва, з біологічних 
відходів тваринництва та птахівництва. У цій сфері може 
бути створено багато нових робочих місць, що важливо 
для зменшення безробіття в сільській місцевості. Бізнес, 
пов’язаний з розвитком відновлюваної енергетики, – це 
СВБ, що сприятиме створенню нових робочих місць, реа-
лізації Стратегії сталого розвитку України до 2020 р. [16]. 

Висновки
У ХХІ ст. СВБ найчастіше застосовується великими 

(багатонаціональними) компаніями (ТНК, МНК). Разом 
з тим, практика застосування СВБ є перспективною для 
підприємств усіх типів та всіх сфер діяльності – особливо 
для малого та середнього бізнесу, на мікропідприємствах, 
оскільки саме на цьому рівні створюється найбільша кіль-
кість нових робочих місць. Фірми, які приймають ідеологію 
СВБ, беруть на себе довгострокові зобов’язання стосовно 
сприяння сталому розвитку, відповідальності у сфері полі-
тики зайнятості, забезпечення високої якості та безпеки 
продукції (послуг) для споживачів. 

Економічний вплив соціальної відповідальності біз-
несу можна поділити на прямі та непрямі наслідки. До 
прямих наслідків застосування ідеології СВБ належить 
партнерство бізнесу та держави у сфері вирішення 
соціальних проблем; впровадження принципів сталого 
розвитку, активізація «зеленого бізнесу», створення 
нових робочих місць, залучення молоді та жінок до біз-
несу тощо. До непрямих наслідків впровадження СВБ 
належить створення позитивного іміджу фірми на націо-
нальному та міжнародному ринку, залучення інвестицій 
до бізнес-структур та зростання їх конкурентоспромож-
ності, що сприяє економічному зростанню країни та 
добробуту громадян.

Університети мають активізувати просвітницьку, 
комунікативну діяльність з бізнес-партнерами, пред-
ставниками громадянського суспільства з метою попу-
ляризації та впровадження ідеології СВБ. В Україні 
роботу у цьому напрямі вже розпочато. У 2017 р. прий-
нято Український Пакт заради молоді-2020 «Співпраця 
компаній та навчальних закладів», що є продовженням 
європейських традицій СВБ. До 2020 року передбачено 
розробити та затвердити понад 300 партнерських про-
ектів між бізнесом та університетами, освітнім сектором 
України, що дозволить створити понад 10 000 місць для 
стажування та першого робочого місця молоді [17]. Ідео-
логію СВБ університети мають активно розповсюджу-
вати серед молоді, студентства, серед усіх вікових груп 
населення в системі «освіта впродовж життя» (LLL). 
Перші знання про СВБ молодь може отримувати під час 
шкільної освіти. Ідеологію СВБ доцільно розглядати як 
невід’ємну складову національної ідеї в Україні. Популя-
ризація університетами, у системі вищої школи ідеології 
СВБ серед молоді, у громадянському суспільстві, у біз-
нес-середовищі у довгостроковому часовому періоді при-
зведе до зміни поведінки співробітників фірми, бізнес-
структур, всіх виробників та споживачів, громадян країни, 
сприятиме їх орієнтації на дотримання принципів сталого 
розвитку, доброчинності, соціальної відповідальності у 
всіх сферах діяльності. 
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Bila Svitlana
THE ROLE OF HIGHER SCHOOL IN POPULARIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

IDEOLOGY AS THE BASIS FOR BUSINESS LEADERSHIP IN XXI CENTURY

Summary
The core of corporate social responsibility (CSR) as an ideology of business leadership in XXI century is examined in 

the article. The basic estimates, social and environmental criteria of doing business and investing, priorities of sustainable 
development in CSR ideology are defined. The special attention is paid to the CSR effect on positive image formation, 
identification of business competitiveness growth prospects in case if they employ CSR ideology. The examples of CSR 
effectiveness are given. The article takes a good look at the tools of state financial support applied to the businesses which 
introduce CSR in their activity. It is noted that businesses ideologizing CSR undertake commitments of a leader as for promoting 
sustainable development, enhanced responsibility in employment policy, commodities’ high quality and safety guaranteeing for 
customers.

The role of universities, higher educational establishments in popularization of CSR ideology as the basis for business 
leadership in XXI century is investigated. The role of universities as engines of sustainable development innovative ideas promotion 
and CSR ideology popularizers for businesses is stipulated. The advantages of CSR for businesses, society and state are defined. 
It is emphasized that up-to-date universities are the leaders in educational and communicative activity concerning popularization of 
CSR ideology in business and civil society. Such popularization of CSR ideology in higher educational system among the youth, 
civil society, business environment will lead to changes in business employers’ and employees’ behavior, direct their professional 
activity at introducing of sustainable development principles, social responsibility and well-doing as the basis for entities leadership 
in all spheres of society and entrepreneurship  in long-term period.

Keywords: leadership, business, ideology, corporate social responsibility, university, sustainable development, quality and 
safety, well-doing, positive image.
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Постановка проблеми та її актуальність
Входження України до глобалізованого світового про-

стору, становлення в державі громадянського суспільства 
потребує фахівців нового типу, які володіють високим 
рівнем організаційних, комунікативних, проектних ком-
петенцій, здатні швидко реагувати на сучасні виклики, 
управляти процесом, створювати та організовувати висо-
копрофесійну мобільну команду. Перехід нашої країни 
до нового постіндустріального типу – економіки знань на 
передні шпальта висуває вимоги до ефективного вико-
ристання основного ресурсу цього укладу економіки – 
новим знанням, де інтелектуальний капітал матеріалізу-
ються у вигляді нематеріальних активів, ноу-хау тощо.

Моніторинг досягнутого рівня розвитку будь-якої 
краї ни, послідовного становлення економіки знань здій-
снюється за різними міжнародними методиками з початку 
2000-х років [1]. Так, у 2012 р. за результатами розра-
хунків Світового банку серед 146 країн світу Україна за 
індексом економіки знань посіла 56 місце з показником 
5,73. У порівнянні: рейтинг Росії – 55 місце, з індексом 
5,75, Македонія – 57 місце, з індексом 5,65 [2]. Методика 
оцінки цього рейтингу базується на розрахунку 4-х субін-
дексів: 1-й – економічного та інституційного режиму (інди-
катори цього субіндексу: тарифні та нетарифні бар’єри; 
якість регуляторної системи; верховенство закону); 2-й –  
освіти (індикатори: середня кількість років навчання у 
школі; охоплення середньою освітою (%); охоплення 
вищою освітою (%); 3-й – інновацій (індикатори: сума 
роялті та ліцензійних відрахувань у розрахунку на 1 млн 
осіб населення; кількість патентів, що видані USPTO 
(патентним відомством США), у розрахунку на 1 млн осіб 
населення; кількість комп’ютерів у розрахунку на 1000 осіб  
населення); 4-й – інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) (індикатори: кількість телефонів (стаціонарних та 
мобільних) у розрахунку на 1000 осіб населення; кількість 
комп’ютерів у розрахунку на 1000 осіб населення; кіль-
кість користувачів Інтернету у розрахунку на 1000 осіб 
населення) [3; 4].

Зважаючи на те, що розрахунок індексу економіки 
знань базується на врахуванні досягнень трьох галузей 
знань: освіти та людських ресурсів, інноваційної системи 
й інформаційної інфраструктури, то можна констатувати, 
що загальне відставання України в області розвит ку еко-
номіки знань можна зменшити завдяки пошуку та впро-

вадженню ефективних моделей, механізмів та інстру-
ментів інтелектуального забезпечення інноваційного 
розвитку країни та її ринкових суб’єктів, включаючи під-
приємництво.

Все це обумовлює необхідність інтелектуалізації 
всіх сфер діяльності, в тому числі освітньої, де найбільш 
затребуваним все частіше виступає інтелектуальний 
продукт (ноу-хау, програмне забезпечення, методика, 
технологія) і високотехнологічний продукт, нові знання, 
які генерують випускники освітніх закладів – нове поко-
ління лідерів у всіх сферах діяльності: від виробництва до 
надання послуг, організації нових видів діяльності, іннова-
ційно-дослідницької роботи, знаменуючи розвиток нового 
типу підприємництва – інтелектуального.

Інтелектуалізація всіх сфер діяльності створює умови 
для зростання ролі освіти як основи формування і роз-
витку інтелектуальних ресурсів, створення і трансферу 
нових знань в економіку. Система освіти неминуче стає 
ближче до підприємництва, інтегрується з ним, що сприяє 
більш ефективному обміну знаннями, впровадженню 
більш досконалих наукових методів виробництва, зрос-
танню освіченості і духовності підприємництва. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
У загальному вигляді проблемам лідерства як однієї 

з головних функцій менеджера присвячені роботи таких 
науковців, як Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел,  
В. Дранник [5; 6]. Дослідження значення лідерства для 
розвитку будь-якого підприємства, організації надає 
можливість подальшого пошуку в цьому напрямі. Визна-
ченню інноваційних технологій продуктивності люд-
ського потенціалу присвячені роботи Л. Борщ, І. Бондар,  
В. Токарева [7; 8]. Ідентифікації системного лідер-
ства в глобальній економіці, підвищенню ефективності 
лідерства як інструменту стратегічного управління – 
роботи О. Бурміч, О. Мармази [9; 10]. Дослідженню ролі 
харизматичного лідерства як фактор успіху сталого  
розвитку – роботи Г. Старовойтової, В. Герасимчук [11; 
12]. Безліч досліджень присвячені сутності економіки 
знань, досвіду взаємодії університетів і підприємництва, 
підготовці інноваційних підприємців (роботи В. Кременя, 
С. Калашнікової, В. Огнев’юк [13; 14; 15]), фінансової під-
тримці цієї взаємодії – роботи С. Салиги, В. Гельман [16].

Пропоновані в наукових дослідженнях підходи до 
формування конкурентоспроможності в умовах еко-
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ОСВІТНЬО�ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ
У статті визначається умови виникнення інноваційно-інтелектуального лідерства у формуванні та розвитку освітньо-

підприємницької екосистеми. На базі освітньо-підприємницької екосистеми необхідно створення мікрокластерів, де поєд-
нується інноваційний розвиток регіонального підприємництва, підготовка інтелектуальних ресурсів (компетентних управ-
лінських кадрів, здатних до навчання і самонавчання) та надання широкого спектру інтелектуальних послуг (навчання 
персоналу, аудиторські, маркетингові, управлінські та інші консалтингові послуги) підприємствам малого бізнесу, вклю-
ченим в оболонку кластера. Мікрокластери мають виражений фокусний характер і сприяють інноваційному розвитку 
підприємницьких структур невисокотехнологічного сектора.

Інноваційно-інтелектуальне лідерство в оболонці кластеру втілюється у використанні ланцюжку трансферу знань на 
базі концепції «потрійного випередження». Первинне проявляється у випередженні темпів зростання якості і швидкості 
генерації нових знань над темпами зростання якості і швидкості формування інтелектуальних продуктів кластера. Вто-
ринне – у ставленні до виробництва кінцевих інтелектуальних продуктів кластера (у вигляді портфеля консультацій, семі-
нарів і т. п.). Третинне – у перевищенні пропозиції кінцевих інтелектуальних продуктів споживачам за якістю і темпами 
(швидкості) над якістю і темами їх розвитку. 

Ключові слова: інноваційно-інтелектуальне лідерство; освітньо-підприємницька екосистема; мікрокластер.
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номіки знань по ряду позицій представляються дис-
кусійним. Недостатньо методологічних розробок, що 
стосуються специфіки регулювання складних систем 
міжсуб’єктної взаємодії (кластерів, мереж), до яких відно-
ситься система освітньо-підприємницької взаємодії. Від-
сутні роботи, орієнтовані на пошук конкретних механізмів 
реалізації трансферу знань з сектора науки і освіти в під-
приємницький сектор, використання інноваційно-інтелек-
туального лідерства у формуванні та розвитку освітньо-
підприємницької екосистеми.

Мета статті. Метою даного дослідження є розвиток 
теоретико-методичних положень щодо розробки, кон-
цептуального моделювання і регулювання інноваційно-
інтелектуального лідерства в освітньо-підприємницькій 
екосистемі.

Виклад основного матеріалу
Інтелектуальне лідерство у будь-якій системі: органі-

зації, підприємстві, території – це статус, позиція, поло-
ження в професійній сфері, що дозволяють диктувати 
«правила гри» на ринку інтелектуального капіталу і впли-
вати на поведінку економічних суб’єктів, спонукаючи їх 
відтворювати нові знання і сприяти процесу комерціалі-
зації інновацій, активізувати креативне мислення і інно-
ваційна поведінка працівників [6, с. 13]. Лідерство в «сис-
темі лідерських відносин» представляє собою групу з 
представників різних вертикально-горизонтальних мікро-
мережевих спільнот. 

Ідеальним є такий стан, коли вся система охоплена 
єдиною «лідерською мережею» на чолі з креативною 
елітою і представниками вищого керівництва, що воло-
діють лідерськими якостями. Завдяки створенню лідер-
ської мережі формується лідерський тип корпоративного 
управління, який складається в цілеспрямованому фор-
муванні і функціонуванні відповідної системи, елементи 
якої максимально сприяють обміну знаннями та ефек-
тивному функціонуванню інноваційних процесів. Окремі 
підсистеми лідерської мережі у вигляді команд здатні 
до самостійних активних дій, відрізняються готовністю 
співпрацювати, генерувати ідеї, приймати спільні цілі 
та рішення, схильністю до навчання і самонавчання, до 
обміну інформацією, до виконання поліфункцій, обумов-
лених використанням спеціальних знань, орієнтацією не 
тільки на результат, а й на процес, що і забезпечує досяг-
нення кращих результатів [7, с. 421].

Лідерські мережі мають конкурентні переваги, які 
дозволяють генерувати додану вартість у певному виді 
діяльності, реалізація яких базується на трикутнику 
базових стратегій (мінімізації витрат, підвищення якості 
діяльності та інтелектуального лідерства): об’єднання 
внутрішніх досліджень організації із зовнішніми ідеями 
(використання відкритих інновацій); розширене відтво-
рення знань з метою створення нового в ситуації висо-
кої невизначеності; формування інноваційної поведінки 
і мислення за допомогою ефективної взаємодії фахів-
ців з різних предметних областей [9, с. 136]. Ефективне 
використання цих специфічних конкурентних переваг 
дозволяє не тільки раціонально використовувати інтелек-
туальні ресурси організації, а й сприяє досягненню орга-
нізацією інтелектуального лідерства [10, с. 289–297].

Розглянемо ці положення відповідно існуючої в нашій 
країні освітньо-підприємницької екосистеми. Під орга-
нізаційно-функціональним забезпеченням інноваційно-
інтелектуального лідерства освітньо-підприємницької 
екосистеми розуміється безперервний процес відтво-
рення інтелектуальних ресурсів країни (освітня складова 
екосистеми), а також генерування, обміну і розподілу 
знань (взаємодія освіти з бізнесом), структурованих в 
теоретико-методичному, інституційно-структурному і тех-
нолого-практичному аспектах, між суб’єктами системи 
(взаємодія трикутника знань: освіта – інновації – бізнес), 
що знаходяться на різних її рівнях (макро-, мезо-, мікро- і 
нано-), що забезпечує базу для розвитку конкуренто-
спроможності підприємницьких структур (рис. 1). Виділені 
структурні аспекти концептуальної моделі освітньо-під-
приємницької екосистеми розкривають зміст теоретико-
методичного забезпечення, інституційно-структурний 
склад суб’єктів та їх функції в системі, а також технолого-

практичні механізми та інструменти функціонування еко-
системи.

Функціонування освітньо-підприємницької екосис-
теми передбачає організацію і самоорганізацію безпе-
рервних зустрічних інформаційно-освітніх потоків у сис-
темі «освіта – наука – підприємництво – держава», що 
сприяє розвитку компетенцій та конкурентоспроможності 
всіх учасників процесу інноваційного розвитку на всіх рів-
нях взаємодії. На рис. 1 показано, що в якості основних 
учасників визначені суб’єкти системи освіти і науки (вузи, 
наукові структури), система підприємництва (великий, 
середній і малий бізнес), держава та її інститути. Інтелек-
туальне підприємництво розглядається як результат інте-
грації науки та підприємництва і канал трансферу знань 
між ними.

Модель організована по мережевому принципу 
і передбачає розвиток горизонтальних зв’язків між 
суб’єктами, які сприяють узгодженню їх діяльності через 
реалізацію різного роду і рівня спільних проектів з роз-
витку інтелектуальних ресурсів, обміну знаннями та їх 
впровадження в діяльність всіх суб’єктів освітньо-під-
приємницької екосистеми. Всі середовища (природно-
екологічна, інформаційно-освітня, соціокультурна, соціа-
льно-економічна) показані як відкриті (контури розірвані 
праворуч). Поширення поля інтелектуальних ресурсів 
суспільства також позначено як відкрита система. Лише 
частина елементів, відображених в інституціональному 
контурі моделі, мають цілком окреслені межі (вузи, нау-
кові та владні структури, бізнес-структури). Разом з тим, 
їх кордони рухливі і прагнуть до «розмивання» в еконо-
міці знань.

Взаємозв’язки елементів моделі з зовнішнім середо-
вищем подано спрощеними, переважно односторонніми. 
Гомоморфізм моделі відображається у вигляді впливу на 
всі складові екосистеми з боку природно-екологічного 
середовища (стрілки праворуч на рис. 1). Динамічність 
систем (в сенсі циклічності) відображена поруч з кон-
турами і стрілками: 1) інституціональним; 2) контуром 
можливостей реалізації потреб; 3) безліччю контурів цир-
куляції матеріальних і нематеріальних ресурсів між інсти-
тутами.

Механізм реалізації моделі передбачає створення 
різного роду партнерств, некомерційних організацій з 
представництвом суб’єктів екосистеми, націлених на 
вирішення завдань розвитку інтелектуальних ресурсів, 
ефективний трансфер знань, що сприятиме зростанню 
активності і масштабів інноваційного підприємництва, 
формування інноваційної культури на всіх рівнях системи.

Запропонована концепція освітньо-підприємницької 
екосистеми полягає в необхідності створення державою 
умов для ефективної взаємодії системи освіти і науки 
з системою підприємництва для активізації зустрічних 
інформаційно-освітніх потоків за рахунок: ефектив-
ного регулювання складноорганізованого середовища і 
«запуску» процесів самоорганізації суб’єктів екосистеми; 
активізації процесів, що сприяють розвитку інтелектуаль-
ного підприємництва при ВНЗ (розвитку законодавчо-
правової бази університетського підприємництва). Освіт-
ньо-підприємницька екосистема є складною, відкритою, 
нелінійною системою, самоорганізаційного типу, управ-
ління якою може здійснюватися з позицій синергетики.

Основним суб’єктом, що запускає процеси самоор-
ганізації освітньо-підприємницької екосистеми завдяки 
зміні параметрів середовища, є держава. Процеси зміни 
параметрів середовища фактично представляють собою 
процеси регулювання системи, які і запускають цілеспря-
мовану самоорганізацію суб’єктів. Здійснюючи регулюючі 
дії на середовище, держава повинна проводити консуль-
тації з представниками інших суб’єктів екосистеми – під-
приємництва, освіти, науки. Це може бути реалізовано 
через використання механізмів мережевої координації. 
Координаційні ради мають працювати на принципах 
керуючих підсистем стратегічних мереж. Вони виробля-
ють стратегічні орієнтири, що визначають загальні цілі і 
стратегії їх досягнення, визначають загальні «правила 
гри» (інститути), які допомагають координувати спільну 
діяльність всіх суб’єктів.
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Умовні позначки: світлі стрілки – матеріальні, чорні – інформаційно-психологічні потоки

Рис. 1. Універсальна модель освітньо-підприємницької екосистеми на макрорівні 
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У сфері взаємодії вищої освіти і підприємництва в 
умовах несформованої інноваційної системи центрами 
інноваційного розвитку, інноваційно–інтелектуальними 
лідерами, потенційними «точками зростання» економіки 
мають стати університети, оскільки ВНЗ мають досить 
високий науковий потенціал і потенціал інноваційних 
розробок, провідні регіональні ВНЗ, що орієнтовані на 
підготовку фахівців для місцевої економіки, добре зна-
ють локальні потреби і здатні зорієнтувати нові прикладні 
розробки на їх задоволення. ВНЗ – інтелектуальні цен-
три, здатні забезпечити зв’язок пошукових і прикладних 
досліджень з підготовкою фахівців, навіть в умовах кризи 
університети здатні акумулювати і відтворювати інтелек-
туальний потенціал країни, знаходити інноваційні форми 
інтеграції науково-освітньої діяльності та взаємовигідної 
кооперації з підприємництвом.

Найефективнішим напрямом комерціалізації наукових 
досліджень і освіти є розвиток інтелектуального підпри-
ємництва, створення наукомістких МП, центрів розвитку 
технологій, технопарків та кластерів у вигляді регіональних 
мікрокластерів на базі університетів. Отримання універси-
тетами статусу національного дослідницького університету 
підштовхує їх до генерації моделей нових форм взаємодії 
науки, освіти і бізнесу. Прикладом створення такого мікро-
кластеру на базі ВНЗ є створення галузевого кластеру лег-
кої промисловості на базі Київського національного універ-
ситету технологій та дизайну (КНУТД) (рис. 2).

Мета створення мікрокластерів на базі освітньо-під-
приємницької екосистеми – інноваційний розвиток регіо-
нального підприємництва шляхом підготовки інтелек-
туальних ресурсів (компетентних управлінських кадрів, 

здатних до навчання і самонавчання), а також надання 
широкого спектру інтелектуальних послуг (навчання пер-
соналу, аудиторські, маркетингові, управлінські та інші 
консалтингові послуги) підприємствам малого бізнесу, 
включеним в оболонку кластера.

Мікрокластери мають виражений фокусний харак-
тер і сприяють інноваційному розвитку підприємницьких 
структур невисокотехнологічного сектора. Мікрокластери 
фактично представляють собою сукупність профілюючих 
кафедр (факультетів), науково-дослідницьких, проек-
тних відділів, тренінгових, коучингових підрозділів, фак-
тично займаються інтелектуальним підприємництвом, 
а механізм їх функціонування забезпечується: єдністю 
керівництва університету, факультетів, профілюючих 
наукових відділів, підрозділів підприємницьких структур; 
масовим суміщенням роботи викладачів у підприємниць-
ких структурах на основі використання інноваційних типів 
зайнятості; активним залученням талановитих студентів–
старшокурсників до роботи на підприємствах кластера в 
режимі скороченого робочого часу, а також проходжен-
ням ними практики. Ядро кластера – джерело креативних 
активів (здібностей до інновацій). 

Інноваційно-інтелектуальне лідерство у формуванні 
та розвитку освітньо-підприємницької екосистеми втілю-
ється у використанні ланцюжку трансферу знань на базі 
концепції «потрійного випередження»: темпи зростання 
якості і швидкість генерації нового знання (за рахунок 
випереджальних за темпами обсягів НДР і зростання 
кваліфікації ППС кафедри – працівників ВНЗ) виперед-
жає темпи зростання якості і швидкість формування 
інтелектуальних продуктів кластера, що забезпечують, 

Рис. 2. Модель формування мережевої взаємодії освітньо-підприємницької екосистеми на базі  
Київського національного університету технологій та дизайну
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своєю чергою, «вторинне випередження» щодо вироб-
ництва кінцевих інтелектуальних продуктів кластера (у 
вигляді портфеля консультацій, семінарів і т. п.). Пропо-
зиція кінцевих інтелектуальних продуктів споживачам за 
якістю і темпами (швидкості) перевищує якість і темпи їх 
розвитку («первинне випередження»), інакше продукти 
не будуть затребувані. 

Висновки
Таким чином, для досягнення інноваційно-інтелекту-

ального лідерства у формуванні та розвитку освітньо-під-
приємницької екосистеми необхідно мати: мережевий 
тип організаційної структури та можливість швидкої реак-
ції на зміни зовнішнього середовища; наявність страте-
гії розвитку, орієнтованої на розробку випереджальних 
інновацій, та впровадження сучасних методів управління; 
сформованість корпоративного інтелектуального капі-
талу, спрямованого на розвиток креативного мислення 
та інноваційної поведінки працівників організації; інно-
ваційну корпоративну культуру; позитивну репутацію 
організації; відкриту систему інформації, що забезпечує 
інформаційну підтримку та безпеку інноваційної діяль-
ності.
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Liudmyla Hanushchak-Yefimenko, Valeriia Shcherbak
USING INNOVATIVE AND INTELLECTUAL LEADERSHIP IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF EDUCA-

TIONAL AND ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM

Summary
The article examines the contextual conditions for the emergence of innovative and intellectual leadership in the formation 

and development of educational and entrepreneurial ecosystem. It is argued that microclusters created within educational 
and entrepreneurial ecosystem that combine innovative development of regional entrepreneurship, building intellectual capital 
(qualified management staff with relevant competences, capable of learning and self-education) and the provision of a wide range 
of intellectual services (personnel training, auditing, marketing, managerial and other consulting services) to small businesses 
embedded in a cluster shell. The evident microcluster focusing will promote the innovative development of business structures 
in the low-tech sectors. The innovative and intellectual leadership in the cluster shell is embodied in the implementation of the 
knowledge transfer chain based on the concept of «triple advance». The primary advance translates into the proactive growth in 
quality and speed of new knowledge generation over the growth rate, quality and speed of intellectual products accumulation in the 
cluster. The secondary advance is the lead in relation to finished intellectual products generated within the cluster (in the form of 
consultancy, seminars portfolio, etc.). The tertiary advance refers to the excess of supply of intellectual products to end consumers 
in terms of quality and pace (speed) over their quality and growth rates.

Keywords: innovative and intellectual leadership, educational and entrepreneurial ecosystem, microclusters.
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Постановка проблеми та її актуальність
Суттєвою проблемою розвитку євроінтегрованого 

суспільства є невідповідність деяких аспектів націо-
нальної системи освіти новітнім вимогам до соціалі-
зації індивіда. Це питання є ключовим для практики 
навчання й виховання нового покоління. У зв’язку з 
цим висуваються такі психологічні вимоги до загаль-
ної освіти сучасного випускника вищого технічного 
навчального закладу:

– почуття власної гідності;
– громадянськість;
– толерантність;
– орієнтація на соціальне й професійне самовиз-

начення й самореалізацію;
– здатність самостійно приймати рішення і нести 

відповідальність;
– сформованість культури спілкування, комуніка-

тивної компетентності.
Таким чином, культура спілкування, комунікативна 

компетентність постають не лише особистісними 
властивостями гармонійного розвитку особистості, а й 
набувають державного значення та виступають чинни-
ками успішної професійної реалізації випускника.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні 
сутності та складових культури спілкування як ваго-
мої складової лідерства майбутнього професіонала. 
Реалізація мети полягає у висвітленні теоретичних під-
ходів щодо вивчення культури спілкування; аналізу її 
індивідуальних та соціально-психологічних складових, 
ролі у формуванні професіоналізму випускників вищих 
технічних навчальних закладів.

У науковій літературі тлумачення поняття «спілку-
вання» є дуалістичним, де з одного боку, це контекст 
людської життєдіяльності, з іншого – суспільної онто-
логії. Тому досить часто у психологічній науці природа 
спілкування розкривається як інтер- та інтраіндивідний 
процес (або його взаємозв’язки мотиваційної, пер-
цептивної, конативної, емоційної, ситуаційної складо - 
вих [7]. 

Семантично слово «спілкування» має як найменш 
три групи значень – створення спільноти, цілісності, 
об’єднання або обмін інформацією чи взаємопроник-
нення [3].

Безперечно, спілкування як культура виступає про-
дуктом загальнолюдської культури й впливає на фор-
мування цього продукту, водночас є формою й суттю. 

Людина у процесі спілкування може виступати в 
різних ролях: 

– як персоналізована особистість, вона засвоює 
норми, цінності, технології спілкування у процесі соціа-
лізації; 

– як користувач, вона керується її нормами, пра-
вилами, типовими засобами самоідентифікації й само-
реалізації у практичній діяльності; 

– як транслятор, передає інформацію про її 
норми, цінності, взірці іншим людям [6, с. 81–82].

Відповідно до цього, цілями спілкування виступає 
психологічний контакт або психологічні взаємовідно-
сини партнерів. Звідти модальними мотивами даного 
процесу є задоволення від процесу спілкування або 
з’ясування відношень, а диктальними мотивами – 
предметна взаємодія, що пов’язується з наданням 
інформації з метою спонукання до дії, бажання змінити 
погляди, здійснити емоційну підтримку партнера [5].

Таким чином можна сказати, що спілкування упро-
зорює як культуру окремої особистості, так і мікро- й 
макрогрупи, особливості процесу пізнання, форму-
вання особистості, її відношення до себе, світу. Саме 
в цьому й полягає головне положення, що культура 
спілкування виступає основним чинником ефективної 
професійної реалізації лідера, звісно, і його життєвої 
успішності. 

Проведений аналіз літератури дозволяє ствер-
джувати, що основними чинниками, які впливають на 
оновлення сучасної вищої технічної освіти є, по-перше, 
відповідність змісту та якості підготовки основним тен-
денціям розвитку ринку праці і, по-друге, формування  
компетенції спеціаліста, тобто, лідерства, відповідаль-
ності, комунікабельності, бажання та уміння працю-
вати, а також, професійні компетенції, що дозволяють 
реалізувати основний принцип сучасності – «освіта 
через усе життя».

Виклад основного матеріалу
Проблема формування комунікативної компетент-

ності студента виступає важливою частиною широкої 
та складної проблеми формування професійно-зна-
чущих якостей. Культуру спілкування ми розуміємо 
як сукупність достатньо сформованих її структурних 
компонентів:

– знання у сфері комунікативних дисциплін (пси-
хологія, педагогіка, конфліктологія, логіка, риторика, 
культура мовлення й тощо);

– сформовані лідерські якості (активність, ініціа-
тивність, схильність до домінування);

– комунікативні та організаторські здібності;
– здатність до емпатії;
– розвинутий самоконтроль;
– культура вербальної й невербальної взаємодії.
Певна річ, кожний з компонентів відтворює низку 

умінь: комунікативні й організаторські уміння, уміння 
регулювати свою поведінку, уміння ініціювати приєм-
ний психологічний клімат, прогнозувати розвиток між-
особистісних взаємин, уміння відчувати, співчувати, 
здійснювати емоційну підтримку іншим. 

Відтак, проблема формування комунікативної ком-
петентності студента є ще більш актуальною у зв’язку 
із зміною парадигми у сучасній освіті, де формування 
культури спілкування та лідерських якостей майбут-
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нього спеціаліста повинні виступати метою сучасної 
освіти.

Провідними ідеями розвитку особистісно-орієнто-
ваних психолого-педагогічних технологій є:

– перехід від пояснення до розуміння;
– від монологу до діалогу;
– від соціального контролю до розвитку;
– від керування до самоспрямування;
– одне з основних завдань педагогічного процесу 
–  спілкування, взаєморозуміння зі студентом.
У цілому компетентність у спілкуванні пов’язана з 

оволодінням не якоюсь однією позицією, як найефек-
тивнішою, а з адекватним пристосуванням до їх різно-
манітності. 

Саме тому сучасний фахівець має бути різноплано-
вим у володінні психологічними позиціями, засобами, 
що допомагають реалізуватися у комунікації, бути 
адекватним та мобільним у перцептивних, комуніка-
тивних, інтерактивних сторонах процесу спілкування.

Означена здатність обумовлюється рівнем комуні-
кативної культури, що припускає наявність наступних 
здібностей:

– можливості прогнозувати комунікативну ситуа-
цію, яка повинна виникнути (М. С. Каган, О. М. Еткінд);

– програмувати процес спілкування, спираючись 
на особливість комунікативної ситуації (І. Я. Лернер,  
Н. Ф. Тализіна); 

– здійснювати соціально-психологічне управ-
ління процесами спілкування в комунікативній ситуації  
(О. Л. Журавлєв, В. Ф. Рубахін, О. В. Филипов,  
К. В. Шорохова).

При такому підході до характеристики комунікатив-
ної компетентності доцільно розглянути спілкування як 
системно-інтегрований процес, що має наступні скла-
дові [4]:

– комунікативно-діагностичну (діагностика соціо-
психологічної ситуації в умовах майбутньої комуніка-
тивної діяльності, виявлення можливих соціальних, 
соціально-психологічних та інших протиріч, із якими 
можливо має зіштовхнутися особистість у спілкуванні);

– комунікативно-програмуючу (підготовка про-
грами спілкування, розробка текстів для спілкування, 
вибір стилю, позиції й дистанції спілкування);

– комунікативно-організаційну (організація уваги 
партнерів спілкування, стимулювання їхньої комуніка-
тивної активності тощо);

– комунікативно-виконавську (діагноз комуніка-
тивної ситуації, в якій розгортається спілкування осо-
бистості, прогноз розвитку цієї ситуації, що здійсню-
ється завдяки заздалегідь осмисленій індивідуальній 
програмі спілкування).

Означені складові виступають комунікативною 
майстерністю особистості, що припускає уміння 
знай ти адекватну за темою спілкування комунікативну 
структуру, реалізувати комунікативний задум безпосе-
редньо в спілкуванні, тобто продемонструвати комуні-
кативно-виконавську техніку спілкування.

У комунікативній майстерності особистості виявля-
ються її навички і, насамперед, психологічне саморе-
гулювання як керування власною психофізичною орга-
нікою, унаслідок чого особистість досягає адекватної 
виконавської діяльності.

Досить важливим у цьому процесі є емоційно-
психологічна саморегуляція, що виявляється в умінні 
гостро, активно реагувати на зміни обстановки спіл-
кування, перебудовувати спілкування з урахуванням 
зміни емоційного настрою партнерів. 

Перцептивні навички особистості виявляються в 
умінні керувати своїм сприйняттям і організовувати 
його: вірно оцінювати соціально-психологічну нала-
штованість партнерів по спілкуванню; установлювати 
необхідний контакт; за першим враженням прогнозу-
вати спілкування. Вони дозволяють особистості вірно 
оцінювати емоційно-психологічні реакції партнерів 
спілкування і навіть прогнозувати ці реакції, уникаючи 
тих, котрі перешкоджають досягати мети спілкування.

Експресивні навички комунікативно-виконавської 
діяльності зумовлюються системою умінь, що створю-
ють єдність голосових, мімічних, візуальних і фізіолого-
психологічних процесів.

Із сказаного постає, що комунікативна компетент-
ність створюється зі знання норм і правил спілкування, 

володіння його технологіями, й водночас є складовою 
частиною більш широкого поняття «комунікативний 
потенціал особистості» [4].

На нашу думку, можна говорити про культуру спіл-
кування особистості як про систему якостей, що вклю-
чає:

– креативність;
– культуру мовної дії;
– культуру самонастроюванню на спілкування й 

психоемоційної регуляції власного стану;
– культуру жестів і пластики рухів;
– культуру сприйняття комунікативних дій парт-

нера спілкування;
– культуру емоцій.
Вищезазначене дає можливість сказати, що досвід 

спілкування займає особливе місце в структурі кому-
нікативної компетентності особистості. З одного боку, 
він соціальний і включає інтеріоризовані норми й цін-
ності культури, з іншого боку – індивідуальний, оскільки 
ґрунтується на індивідуальних комунікативних здібнос-
тях і психологічних подіях, зв’язаних із спілкуванням у 
житті особистості. Тобто, культура спілкування є необ-
хідною умовою успішної професійної реалізації лідера.

Джерела розвитку культури спілкування знахо-
димо у особистісно-орієнтованих психолого-педаго-
гічних технологіях діалогової концепції М. М. Бахтіна –  
В. С. Біблера [1; 2]. В основі таких технологій лежить 
ідея:

– переходу від пояснення до розуміння;
– від монологу до діалогу;
– від соціального контролю до розвитку;
– від керування до самоспрямування;
– одне з основних завдань педагогічного процесу 
–  спілкування, взаєморозуміння із студентом.
Висновки
Культура спілкування лідера створюється у полі 

загальної культури, відчуває вплив макрогрупи, але вона 
є інтегрованим досвідом спільноти й індивідуального 
досвіду окремих індивідів, що створюють цю спільноту, 
концентрованим соціальним інтелектом цієї спільноти, 
викарбовується дуалістичний характер природи цього 
поняття. Тобто вона є відображенням окремих індивіду-
альних культур, водночас, здійснює вплив на розвиток 
цих культур.

Культура спілкування включає соціально-психоло-
гічну компетентність, що увійшла разом із поняттями 
«соціальний інтелект», «комунікативний потенціал» до 
системного розгляду внутрішніх засобів регуляції спілку-
вання. 

Специфіка взаємодії лідера з іншими людьми здій-
снюється саме у спілкуванні, а її успішність цілком зале-
жить від культури його використання, адже саме мовна 
культура, освіченість й досвід є тим активом лідера, що 
має чи не найбільше значення для оптимізації його лідер-
ських якостей. 

Одним із перспективних напрямів розвитку вищої 
освіти в сучасних умовах стає питання вивчення куль-
тури спілкування, що виступає однією з основних складо-
вих лідерського потенціалу майбутніх фахівців технічної 
галузі.
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Постановка проблеми та її актуальність
Важливою частиною професійної діяльності лідера 

є управління людьми або управління людськими ресур-
сами. Функція керівництва (leading) включає мотивування 
підлеглих, напрям активності інших, відбір ефективних 
каналів комунікації, розв’язання конфліктів. Відповідно 
до цієї функції лідеру необхідно розвивати свої соціальні 
навички (people skills), щоб навчати, мотивувати і дисци-
плінувати членів команди.

Лідерство можна розглядати як здатність представити 
бачення мети таким чином, щоб інші захотіли досягнути 
її. Для цього лідер має вміти правильно будувати відно-
сини з іншими людьми й ефективно керувати ресурсами.

Лідерство – це не тільки природні якості, а й сума 
набутих знань і навичок. Лідерські здібності можна і 
потрібно розвивати. Вони можуть бути корисними в бага-
тьох життєвих ситуаціях, у тому числі і поза контекстом 
професійних обов’язків. 

Широкий набір функцій лідера передбачає наявність 
певного стилю мислення. Багато завдань лідер вирішує 
за допомогою взаємодії з людьми. Здатність адекватно 
сприймати ситуацію спілкування, розуміти відносини, 
які сформувалися у процесі взаємодії, усвідомлювати 
власний вплив на процес спілкування, розуміти причини 
труднощів, що виникають – усе це не прості завдання, які 
стоять перед лідером. У даній статті розглядатимуться 
комунікативні технології та техніки як інструменти мис-
лення лідера.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Соціально-психологічна компетентність лідера – 

наявність сукупності знань і набору здібностей. Серед них 
Г. Бакірова виділяє такі: 

1) здатність розуміти самого себе (що передбачає 
усвідомлення власних мотивів, можливостей у сфері спіл-
кування, поведінкових патернів); 

2) здатність розуміти інших людей (що передба-
чає розуміння потреб, мотивів, особливостей поведінки 
тощо); 

3) здатність розуміти взаємовідносини інших людей; 
4) здатність прогнозувати міжособистісні ситуації [2].
У рамках комунікативної психології успішно розроб-

ляються професійні інструменти спілкування. Німецька 
психологічна школа комунікації спирається на ідеї Карла 
Бюлера, Пауля Вацлавіка, Карла Роджерса і Альфреда 
Адлера, але головна її цінність – орієнтація на практичне 
застосування. Роботи Фрідеманн Шульца фон Туна, 
засновника Інституту комунікації розкривають унікальні 
комунікативні моделі. Універсальна модель «Чотири 
вуха» пояснює проблему розуміння / нерозуміння між 
людьми. В адекватності передачі і розуміння повідо-
млення полягає одна з головних проблем комунікації, 
яку зміг вирішити Фрідеманн Шульц фон Тун. За основу 
комунікативної моделі він взяв квадрат. Ядро моделі 
«Чотири вуха» – це диференціація висловлювань, які роз-
глядаються з погляду як відправника, так і одержувача. 
Кожне повідомлення надсилається і приймається на чоти-
рьох рівнях. Воно завжди містить предметну (фактичну) 
інформацію, інформацію про того, хто говорить (самороз-
криття, емоції), інформацію про відношення між тим, хто 
говорить і адресатом, а також інформацію – заклик [6].

Актуальні комунікативні технології, які можна засвої ти 
і застосовувати в роботі, можуть бути ефективним інстру-
ментом мислення лідера в умовах багатозадачності і 
обмеженості часового ресурсу.
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the aid of use of personality-oriented psycho-pedagogical technologies.

Keywords: communication culture, leadership potential, practical and cognitive requirements of graduate, social and 
psychology competence.

УДК 316.46.008.1:316.774  ЄМЕЛЬЯНОВА Ганна,
спеціаліст Центру лідерства,

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІДЕРСТВА: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
Важливою частиною професійної діяльності лідера є управління людськими ресурсами. Функція керівництва (leading) 

включає мотивування підлеглих, відбір ефективних каналів комунікації, вирішення конфліктів. Відповідно до цієї функ-
ції лідеру необхідно розвивати свої соціальні навички (people skills), щоб навчати, мотивувати і дисциплінувати членів 
команди. Комунікативні здібності лідера, те, наскільки добре він здатний відправляти і приймати різноманітні інформа-
ційні повідомлення, багато в чому визначають його успішність у професійній сфері. Мета статті: розглянути комунікативні 
технології як засіб розвитку соціально-психологічної компетентності сучасного лідера.

Соціально-психологічна компетентність – це основа лідерства. Вона включає в себе: 1) здатність розуміти самого 
себе; 2) здатність розуміти інших людей; 3) здатність розуміти взаємовідносини інших людей; 4) здатність прогнозувати 
міжособистісні ситуації. Актуальні комунікативні технології можуть бути ефективним інструментом мислення лідера в 
умовах багатозадачності і обмеженості часового ресурсу.

У статті розглянуто піраміду логічних рівнів Ділтса як одного з інструментів коучингу. Основний сенс використання 
піраміди Ділтса полягає в тому, що будь-який контекст, будь-яке питання, будь-яку проблему можна розглянути і описати 
крізь призму п’яти рівнів сприйняття. Це дає можливість повноцінно проаналізувати всі сильні і слабкі сторони як індивіда, 
так і організації, з метою зміни тих сфер, які заважають продуктивному функціонуванню. 

У статті модель комунікації («комунікативний квадрат») Шульца фон Туна розглянута як ефективний інструмент розу-
міння іншої людини. Комунікація відбувається на багатьох рівнях (предметний рівень / рівень відносини / рівень призову /  
самовираження). Уміння лідера розглядати будь-яке повідомлення в контексті «комунікативного квадрата» допомагає 
уникнути неясності в комунікації, правильно інтерпретувати інформацію. Ця модель пояснює суть комунікативних про-
цесів, у які включені співрозмовники. Для лідера соціально-психологічна компетентність – це здатність мотивувати діяль-
ність співробітників у досягненні організаційних цілей.

Ключові слова: соціально-психологічна компетентність, лідерство, мотивація, комунікація, комунікативна компетент-
ність, коучинг, піраміда логічних рівнів, модель комунікації.
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Іншим інструментом може бути піраміда логічних рів-
нів Ділтса. На її основі побудована модель ієрархії лідер-
ства, яка дає змогу провести аналіз різних рівнів фокусу 
уваги лідера відповідно до певної ієрархії. 

Модель ієрархії лідерства описує зв’язок місії лідера 
щодо групи та типу розв’язуваних завдань. Виділяють 
такі рівні лідерства:

1. Лідерство на рівні оточення. Фокус уваги такого 
лідера – на зовнішніх факторах або умовах діяльності. Це 
найпростіший рівень лідерства, для його реалізації може 
бути досить наявності у ведучого більшого контролю над 
ресурсами, ніж у інших членів групи. 

2. Лідерство на рівні поведінки орієнтоване на вдо-
сконалення конкретних поведінкових навичок членів 
групи шляхом виявлення та закріплення успішних дій 
щодо поставленої мети. Лідер – це експерт у даному виді 
діяльності, він знає, що і як потрібно робити. На цьому 
рівні формується експертне лідерство.

3. Лідерство на рівні здібностей розвиває загальні 
пізнавальні здібності, а не просто допомагає відпрацьо-
вувати конкретні навички у конкретних ситуаціях. Лідер 
є «експертом по життю» та пропонує людям переносити 
свої навички на нові контексти та формувати корисні 
стратегії мислення і поведінки.

4. Лідерство на рівні переконань та цінностей фор-
мує у людей переконання й цінності, які сприяють або, 
навпаки, перешкоджають успішній поведінці. Позитивний 
лідер допомагає людям подолати внутрішній опір, зміц-
нює віру в себе та свої можливості. Лідер такого рівня 
не стільки вирішує проблему, скільки надихає на її вирі-
шення.

5. Лідерство на рівні ідентичності націлене на роз-
криття та визнання ідентичності та внутрішнього потен-
ціалу людей. Такий лідер підтримує цінність і значущість 
людей, дає їм право на помилку та впевненість у собі, 
мотивує до саморозкриття та самореалізації, приносить 
«внутрішній дозвіл», щоб іти вперед, бути собою, вирішу-
вати проблеми. Такий лідер приймає особистість іншої 
людини, підтримує її на глибинному рівні.

6. Лідерство на рівні місії забезпечує розширення 
меж системи, яка усвідомлюється людьми як власна 
«сфера впливу». Такий лідер дає можливість позитивно 
задуматися над сенсом і метою свого життя, розширює 
межі бачення світу.  

Мета статті – розглянути комунікативні технології як 
засіб розвитку соціально-психологічної компетентності 
сучасного лідера.

Виклад основного матеріалу
Перший крок до успішного лідерства – навчитися 

розуміти себе. Щоб розібратися у сильних і слабких сто-
ронах своєї поведінки і свого характеру потрібен час. 
Але для цього необхідна робота, оскільки вона допома-
гає краще виконувати свої професійні обов’язки, краще 
розуміти інших людей. Для успішної комунікації у профе-
сійній сфері необхідно вміти оцінювати як власне, так і 
чуже уявлення про себе – лідер повинен знати їх і вміти 
керувати ними.

Зворотний зв’язок допомагає лідеру зрозуміти, як під-
леглі ставляться до нього, як розуміють та оцінюють його 
вчинки. Самооцінка вимагає від лідеру бути чесним по 
відношенню до самого себе. Необхідно усвідомити свої 
сильні і слабкі сторони як лідера, як людину, яка відпо-
відає не тільки за результат, а й за підлеглих.

Розвиток і удосконалення лідерських якостей має 
базуватися на вивченні фактичної поведінки. Цю роботу 
можна почати з того, щоб записати на папері по п’ять 
позитивних і негативних характеристик своєї поведінки 
як лідера. Десять таких якостей мають легко спасти на 
думку. Якщо написано менше, це означає, що потрібно 
навчитися краще розуміти себе, якщо понад десять, то це 
може свідчити про брак практики і досвіду. Можна також 
проаналізувати погляди колег та їхні переконання щодо 
вашої поведінки як лідера (завжди корисно спробувати 
уявити точку зору іншої людини). Оцінка позитивних і 
негативних сторін лідерської поведінки створює підґрунтя 
для її вдосконалення. Але найкраще діяти так, щоб змі-
нити лідерську поведінку з урахуванням тих якостей, які 

лідер вже має, тобто навіть не змінюючи, а поліпшуючи 
притаманний певній людині стиль лідерства.

Коли людина точно з’ясовує, яка ж саме риса її харак-
теру дає змогу їй добре триматися у різних складних 
ситуаціях, це дає підстави із впевненістю розраховувати 
на те, що і в майбутньому вона триматиметься так само 
добре. Розуміння цього дає змогу збільшити впевненість 
у собі і своїх силах. Такий аналіз допомагає також ста-
білізувати поведінку, оскільки людина бачить, що деякі 
здібності і можливості, необхідні для успішного лідерства, 
вона вже має. 

Особистий розвиток означає постійне вдосконалення 
своїх сильних сторін і вміння керувати слабкими. Лідери, 
які вміють ефективно організувати самих себе, поліпшу-
ють свої лідерські вміння, працюючи з іншими людьми. 
І позитивний, і негативний зворотний зв’язки надають 
цінну інформацію і допомагають з’ясувати, як ваші підле-
глі ставляться до вашої поведінки. 

Кожна людина як особистість має унікальний набір 
рис характеру та здібностей. Від того, наскільки ці якості 
визнані іншими людьми, залежить те, як легко лідер здо-
буває повагу і довіру. Сильні особистості мають мужність 
визнати свої помилки і недоліки, а інколи подолати свій 
страх для того, щоб зрозуміти їх.

Розуміння інших людей, їх поведінки – важлива риса 
лідера. Члени команди мають різну мотивацію. Лідер 
організує членів команди на досягнення певної мети, так 
як він бачить і уявляє її, але при цьому обов’язково вра-
ховує особливості характеру і погляди кожного її члена. 
Заходи, які мають довготривалий вплив на поведінку 
людей, базуються на врахуванні поглядів і потреб членів 
команди.

Якщо команду розглядати як цілісну систему, що пра-
цює на досягнення певної мети, то задоволення потреб 
одного члена команди безпосередньо впливає і на поліп-
шення роботи всієї команди в цілому. Коли лідери розу-
міють, що мотивує їх колег, це дає їм змогу представити 
мету таким чином, щоб інші захотіли досягнути її.

Те, що всі люди різні, робить команди сильними. Для 
того, щоб керувати, необхідно розуміти мотиви людської 
поведінки. Одним із перших вивчати людські мотивації 
почав Абрахам Маслоу [5].

Він запропонував п’ятирівневу класифікацію (або 
ієрархію) потреб. Базове розуміння того, як впливають 
потреби на мотивацію і поведінку людей, є необхідним 
для ефективного лідерства. Це ключовий момент для 
того, щоб знати, як найкраще використовувати сильні 
сторони своїх підлеглих і як допомагати їм подолати їхні 
слабкості.

Як стверджує А. Маслоу, психологічні потреби станов-
лять частину внутрішньої будови людської істоти. Вони 
можуть розглядатися як дефіцит, який слід оптимально 
ліквідувати за допомогою навколишнього світу, щоб 
уникнути хвороби і суб’єктивно поганого самопочуття. Ці 
потреби можна назвати основними ..., оскільки: а) індивід, 
який відчуває в чомусь потребу постійно жадає її задово-
лення; б) незадоволеність призводить до захворювання і 
«усихання» індивіда; в) задоволення має терапевтичний 
ефект, лікуючи індивіда від хвороби, яка викликана дефі-
цитом… [5].

З погляду Маслоу, людина володіє дуже склад-
ною ієрархічною та еволюційною системою цінностей. 
«Людина вважає абсолютною, найголовнішою цінністю, 
синонімом самого життя ту потребу з ієрархії потреб, 
бажання задовольнити яку домінує в ньому в даний час… 
Основні потреби (або цінності) можуть розглядатися 
як всього лише сходинки, що ведуть до самоактуаліза-
ції, яка може включати в себе і задоволення основних 
потреб» [5, с. 190–191].

Лідери, які приділяють належну увагу потребам інших, 
завжди відводять певний час на те, щоб пояснити їм, яким 
чином вирішення виробничих завдань принесе користь 
не тільки компанії в цілому, але й приведе до підвищення 
задоволення від роботи кожного співробітника, поліпшить 
командну роботу, підвищить безпеку і добробут.

Таким чином, лідери повинні знати і розуміти природу 
власної поведінки, а також вміти так вплинути на своїх 
колег, щоб вони захотіли виконувати завдання.
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Для цього необхідно розуміти і виявляти чинники, які 
мотивують поведінку співробітника. Одним із ефективних 
інструментів для цього може бути піраміда логічних рівнів 
Ділтса. Цей метод був адаптований для консультативної 
роботи в рамках нейролінгвістичного програмування. 
Основний сенс використання піраміди Ділтса полягає в 
тому, що «будь-який контекст, будь-яке питання, будь-яку 
проблему можна розглянути і описати через призму як 
мінімум п’яти рівнів сприйняття» [3, с. 82]. Це дає мож-
ливість повноцінно проаналізувати всі сильні і слабкі 
сторони з метою зміни тих сфер, які заважають продук-
тивному функціонуванню. Система логічних рівнів стала 
вельми популярна в бізнес-консультуванні та коучингу. 
Цей інструмент можна застосовувати, коли є розуміння 
того, що співробітник зайшов у глухий кут або у нього 
немає впевненості у власних силах для вирішення того 
чи іншого завдання. 

Розглянемо детально, яким чином можна використо-
вувати піраміду логічних рівнів для зміни не тільки пове-
дінки людини, але і для усвідомлення переконань, які 
мотивують досягнення цілей.

Для аналізу беруться шість логічних рівнів: перший 
рівень – оточення. Цей рівень описує середовище прожи-
вання людини, обстановку і людей, які знаходяться поруч. 
Це те, з чим ми стикаємося у своїй повсякденній діяль-
ності. Це також умови праці. Для аналізу потрібно відпові-
сти на запитання: «Яке оточення для вас важливе?» або 
«Що найцінніше для вас в обстановці і колегах?» Ми не 
вибираємо рідних і близьких нам людей, але професійне 
середовище ми свідомо обираємо. Якщо нас принципово 
не влаштовує колектив і умови праці, то необхідно вирі-
шити для себе, чи є можливість їх змінити.

Для лідера важливо розуміти, наскільки люди, які пра-
цюють у колективі представляють команду, яка працює 
на результат. Тут не останню роль відіграє ступінь довіри 
і підтримка один одного, які сформувалися всередині 
команди.

Другий рівень – рівень поведінки (дії) – це діяльність 
людини. Рівень поведінки – це в тому числі і правила 
поведінки. Так як дії виробляються над чимось (з чимось, 
десь або колись), цей логічний рівень включає в себе, як 
невід’ємну складову, нижній рівень – оточення.

Прохання, вимоги, а також переважна кількість служ-
бової маніпуляції (накази керівництва щось зробити, вка-
зівки тощо) знаходяться на цих двох логічних рівнях. 

Для лідера важливо розуміти, що повторювана пове-
дінка (у тому числі і негативна) означає, що проблема 
знаходиться на рівні цінностей. Виник конфлікт цінностей 
і людина висловлює цю суперечність найбільш знайомим 
йому способом на рівні патерна поведінки.

На цих двох рівнях – поведінки та оточення – відбува-
ється наше життя, тут знаходиться те, до чого в підсумку 
зводиться більшість наших цілей (отримання задово-
лення, переживання емоцій, спілкування, гроші, робота, 
вивчення чогось цікавого).

Здібності – це рівень джерел і напрямки руху, рівень 
досвіду, який стоїть за нашим безпосереднім сприйнят-
тям оточення.

На цьому рівні об’єднуються різні алгоритми і страте-
гії, які стоять за поведінкою і відповідають на запитання 
«Як?». Здібності обумовлюють вибір поведінки.

«Переконання – це надзвичайно стійкі схеми мис-
лення у свідомості людини, на які дуже важко впливати. 
За кожним переконанням стоїть певний узагальнений 
досвід, який або від чогось охороняє, або несе в собі 
якусь несвідому вигоду. Людина вже не пам’ятає, на 
основі якого досвіду виникло його переконання, котре 
обмежує, але від самого переконання він позбавитися не 
в змозі» [3, с. 91–92].

Саме цінності диктують нам поведінку і стиль життя, 
оскільки саме вони змушують нас вибирати і розвивати в 
собі саме ті чи інші здібності або можливості.

Цінності людини формуються з розвитком його осо-
бистості і одночасно під впливом соціуму. На переко-
нання Н. Владиславової, високопрофесійного тренера з 
нейролінгвістичного програмування, «для кар’єри інди-
віда добре, коли вони хоча б в якійсь мірі збігаються: тоді 

людина може бути досить успішний у даному соціумі ... 
Коли людина повністю ототожнює себе з якоюсь певною 
системою або соціальним середовищем, то межі його 
особистості розмиті і її, по суті, немає» [3, с. 90].

Для лідера важливо розуміти, що певний ступінь неу-
згодженості на рівні цінностей – це нормальне положення 
справ у команді, це сприяє розвитку.

Піраміда логічних рівнів як інструмент аналізу ефек-
тивна також для індивідуальної роботи лідера для більш 
точного розуміння власних можливостей і обмежень.

Для того, щоб робота була ефективною, необхідно 
усвідомити свої цінності, підходи до роботи, зрозуміти 
свій внесок як лідера в розвиток команди, організації в 
цілому, усвідомити потреби в розвитку корпоративної 
культури та корпоративних компетенцій.

Для цього можна виконати таке завдання. На аркуші 
намалюйте піраміду логічних рівнів і відповідно до їх 
опису заповніть кожен рівень. Процедуру роботи з пірамі-
дою оберіть самі: або знизу вгору (аналітична збірка піра-
міди), або зверху вниз (синтетична робота з пірамідою). 

Необхідно пам’ятати про те, що верхні рівні пов’язані з 
нижніми відносинами управління, тобто невеликий вплив 
на вищерозміщений рівень дає змогу істотно змінити 
нижній.

Успішне лідерство залежить від комунікативних здіб-
ностей лідера – від уміння слухати і вміння говорити. Ці 
вміння потрібно застосовувати для того, щоб побудувати 
взаємозалежні стосунки в колективі. Добре ставлення до 
помічників і підлеглих є однією з вимог до лідера. Добро-
зичливі стосунки і атмосфера взаємної поваги в колек-
тиві приносить задоволення від роботи. 

Вся робота і соціальний обмін залежать від комуні-
кації. Лише спілкуючись можна обмінюватися ідеями, 
відчуттями і ресурсами. На комунікацію впливають емо-
ції, мотивації, досвід, рівень інтелектуального розвитку, 
суперництво, а також багато інших факторів.

Під поняттям «комунікативна компетентність» розу-
міють суму знань; вербальних (речових) і невербальних 
(немовленнєвих) умінь і навичок спілкування, а також 
ситуативну адаптивність (здатність пристосовуватися до 
ситуації) [2, с. 20].

Структура поведінки успішного комунікатора інтен-
сивно вивчається в межах комунікативної психології. 

Про вміння слухати сказано багато, але при цьому 
вміння слухати є досить рідкісним. До нього входить і 
вміння слухати, тобто вміння чути саме співрозмовника, а 
не свої міркування з приводу сказаного ним, і вміння слу-
хати так, щоб співрозмовник хотів розповідати, говорив 
відкрито [1]. Для лідера вміння слухати означає встано-
вити контакт і розташувати до себе підлеглого, зрозуміти 
його точку зору, і за необхідності вміти вплинути на його 
погляди.

Спілкування є базовою професійною компетенцією 
лідера. Розглянемо модель комунікації Шульца фон Туна. 
Ця модель пояснює глибинну суть комунікативних проце-
сів, в які включені співрозмовники. Одним із ефективних 
інструментів розуміння іншої людини може бути «кому-
нікативний квадрат» як модель будь-якого висловлю-
вання. Фрідеманн Шульц фон Тун аналізуючи «анатомію 
повідомлення» дійшов висновку, що «одне і те ж повідо-
млення в один і той же час містить в собі безліч послань. 
Це фундаментальний факт нашого життя, з яким ми як 
відправники та одержувачі стикаємося неминуче» [6,  
с. 16]. Він запропонував розглядати будь-яке повідо-
млення у вигляді комунікативного квадрата.

Коли ми спілкуємося один з одним, ми обмінюємося 
висловлюваннями. Будь-яке висловлювання містить 
чотири виміри. Передаючи повідомлення, відправник 
транслює фактичну інформацію, одночасно надаючи 
інформацію про самого себе. Крім того, відправник 
висловлює своє ставлення до одержувача так, що той 
відчуває, як з ним поводяться. Також він намагається 
впливати на мислення, почуття і вчинки іншої людини.

Таким чином, кожен вислів у явному або неявному 
вигляді включає в себе:

1) змістовну інформацію; 
2) самопред’явлення, вираження своїх емоцій; 
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3) визначення ставлення до подій або до партнера; 
4) заклик до певних дій (пропозиція, що робити далі). 
Ці чотири аспекти можуть передаватися експліцитно 

або імпліцитно [6].
Оскільки у спілкуванні одночасно задіяні чотири 

рівні, чотири сторони повідомлення, то відправник пови-
нен володіти всіма цими сторонами, щоб уникнути спо-
творення свого повідомлення. Однобічне володіння тим 
чи іншим аспектом призводить до комунікативних пору-
шень. Залежно від того, до якої сторони повідомлення 
одержувач повідомлення схильний більше прислухатися, 
змінюватиметься сприйняття ним інформації, тому дуже 
важливо навчитися сприймати «чотирма вухами». Вико-
ристовуючи метафору Фрідеманн Шульц фон Туна, той, 
хто говорить, повідомляє чотири типи інформації за допо-
могою чотирьох різних ротів, а той, хто слухає, сприймає 
їх за допомогою чотирьох різних вух [6].

Виділення цих чотирьох видів сполучення у висловлю-
ваннях учасників допомагає прояснити будь-яку комуні-
кацію. «Однобоке володіння тим чи іншим аспектом веде 
до комунікативних порушень» [6, с. 23]. 

У кожній комунікації є «кодування» інформації – це те, 
що відправляється до одержувача, і є «декодування» –  
те, що одержувач розшифровує при отриманні інформа-
ції. Результат декодування залежить від очікувань, побо-
ювань, попереднього досвіду, тобто від усієї його особис-
тості. Може статися і так, що деякі послання взагалі не 
дійдуть або дійдуть у спотвореному вигляді. Тут спрацює 
приказка: ми чуємо те, що хочемо почути ... Фрідеманн 
Шульц фон Тун попереджає: «Непорозуміння – це най-
природніший, що є у світі, вони закономірно вимальо-
вуються вже з квадратури повідомлення» [6, с. 43]. При 
цьому він описує три фактори, які часто є джерелом 
перешкод. Першим він виділяє самоконцепцію, тобто 
образ самого себе, який є у одержувача (той, хто про 
себе невисокої думки, схильний інтерпретувати інформа-
цію таким чином, що вона підтверджує його негативізм). 
Другий фактор – образ одержувача, який є у відправника 
(це схильність приписувати іншому наші очікування про 
нього). Третій фактор – феномен кореляційних послань 
(коли на одному комунікативному рівні одержувач прий-
має послання правильно, а на інших – інтерпретації 
засновані на попередньому досвіді, соціальних установ-
ках тощо, але не обов’язково будуть відповідати поточній 
ситуації).

У зв’язку з цим комунікативна компетентність лідера, 
з одного боку, означає вміння однозначно передавати 
зміст повідомлення, виділяючи той аспект із чотирьох, 
який актуальний у даній ситуації. З другого боку – це 
здатність розуміти або уточнювати, яка тематика є голов-
ною для того, хто говорить.

Іншим важливим моментом якісного слухання є точне 
підстроювання під співрозмовника, тобто встановлення 
рапорту. Здатність викликати по відношенню до себе 
несвідому довіру і симпатію з боку партнера або групи 
партнерів по комунікації – це не тільки природний дар, 
але і певна технологія встановлення рапорту, яку можна 
застосовувати свідомо.

Підлаштування жестів, виразу обличчя і очей, темпу 
мовлення, словника і цінностей, дихання – усе це створює 
відчуття єдності і поліпшує контакт у спілкуванні. 

Найефективніший засіб для створення рапорту – це 
пейсінг. Пейсінг (у переносному сенсі) означає тримати 
дзеркало перед будь-ким. Люди схильні симпатизувати 
тим, хто на них схожий, і не хочуть сперечатися з тими, 
хто їм подобається. Найкраще ми спілкуємося з людьми, 
які дивляться на світ так само, як ми, у яких такі самі сим-
патії і антипатії. У психології під пейсінгом розуміється 
будь-яка форма «відображення» іншої людини, тобто 
створення обстановки, у якій все, що він бачить, чує або 
відчуває, представляється йому правильним, справедли-
вим, це прагнення показати співрозмовнику, що ми розу-
міємо його почуття, його «модель світу» [1]. 

Пейсінг відбувається абсолютно несвідомо, коли 
присутня симпатія, тобто коли існує рапорт. Але пейсінг 
можна застосовувати і свідомо як специфічну техніку 
досягнення рапорту, в ситуації, коли лідеру необхідно за 

короткий час викликати довіру у співрозмовника і пере-
конати у власному погляді.

Створення ситуації рапорту допомагає сконцентру-
ватися на схожості, на тому загальному, що об’єднує. 
Це своєю чергою допомагає зняти опір, протиставлення, 
недовіру, скепсис, страх та інші негативні емоції. 

У діловому спілкуванні, як і в особистому, вміння слу-
хати, занурюючись у думки і почуття співрозмовника, під-
тримуючи хід його думок і поділяючи його почуття – іноді 
важливіше, ніж уміння переконувати. Якщо ви протягом 
усієї розмови зацікавлено мовчали, лише зрідка ставлячи 
уточнюючі питання і колись повторюючи думки колеги, 
щоб їх краще зрозуміти, то таким чином ви швидше зна-
йдете однодумця.

З погляду комунікативної психології, навіть якщо 
людина спілкується переважно на рівні фактичного 
змісту, все одно в цьому повідомленні є частка самороз-
криття (приховані почуття і установки). Уміння їх зрозу-
міти і відобразити – це вміння відчути світ інших людей і 
водночас побачити цей світ їхніми очима, проявити емпа-
тію. 

У менеджменті багато уваги приділяється стилям 
управління. Ефективні лідери проявляють гнучкість, вирі-
шуючи, який стиль лідерства є найоптимальнішим для 
їхньої команди у кожному окремому випадку. Дискусії, 
обговорення і отримання зворотного зв’язку є необхід-
ними елементами успішної роботи команди, дають змогу 
лідеру вчитися у своїх колег. Ігнорування чи недбайливе 
ставлення до різних поглядів у межах групи є ознаками 
слабкого лідера. Лідер, якому притаманні впевненість, 
допитливість, терплячість, обов’язково стимулюватиме 
дебати і обговорення. Він дасть змогу висловитися кож-
ному члену команди і лише після цього закриє дискусію.

При цьому необхідно зважати на рівень розвитку 
групи. Пол Герзі і Кен Бленчард виділяють чотири стадії 
у розвитку будь-якої групи [4]. Перша стадія починається, 
коли групу сформовано. Роль лідера у цій ситуації має 
бути директивною для того, щоб зрушити з місця. Після 
того, як всі члени групи отримають чіткі посадові інструк-
ції, познайомляться між собою, мета лідера – міцні сто-
сунки у групі. На третій стадії лідер наголошує на важ-
ливості розподілу обов’язків і відповідальності у групі, а 
також обговорення питань щодо проекту. На цій стадії у 
членів групи поступово розвивається відчуття взаємоза-
лежності. На четвертій стадії лідер поводиться, як коуч 
для інших членів групи, які починають самостійно працю-
вати над проектом: це стадія зрілості групи. Ця чотирьох-
рівнева модель допомагає вирішити, який стиль лідер-
ства найкращий для групи.

У багатьох сучасних компаніях від керівника очіку-
ють уміння проводити коучинг зі співробітниками. Ідея 
коучингу полягає в тому, що людина від природи має 
потенціал, який не реалізується нею повною мірою. Ось 
чому мета коучингу – не переробляти людину, а розкри-
вати її потенціал. Лідер у ролі коуча не дає готових порад 
і рекомендацій, а допомагає співробітнику знайти власні 
рішення актуальних виробничих проблем. Він повинен 
сприйматися як підтримка, а не як загроза. «Коучинг – 
це розкриття потенціалу людини з метою максимального 
підвищення її ефективності. Коучинг не вчить, а сприяє 
навчанню і розвитку» (Тімоті Голві).

Перевага коучингу перед іншими формами впливу 
полягає в тому, що… «коучинг є найбільш реальним засо-
бом запобігання «рецидивів колишньої поведінки», які 
проявляються у 90 % учасників управлінських тренінгів. 
Закріплення отриманих на тренінгу навчань і доведення 
їх до звичних форм діяльності можливо тільки на основі 
коучингу»… [4, с. 10].

Коучинг є одним із тих інструментів, які можуть бути 
використані з метою допомогти у розвитку інших. Для 
лідера це – визначення тих умінь, над якими треба попра-
цювати у певний момент часу для того, щоб розкрити 
здібності підлеглого і забезпечити досягнення ним цілей 
бізнесу.

В основі коучингу – запитання менеджера до під-
леглого. У відповідь на запитання, що ставляться за 
правилами коучингу, підлеглий усвідомлює всі аспекти 
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завдання і необхідних дій. Ця ясність дає йому змогу 
бути впевненим в успішному виконанні завдання і, таким 
чином, прийняти відповідальність за свої дії.

Слухаючи відповіді на свої запитання, що ставляться 
за правилами коучингу, менеджер, своєю чергою, знає 
не тільки план дій, але і хід думок підлеглого, який привів 
до цього плану. Він набагато краще інформований, ніж у 
разі інструктування підлеглого, і тому краще контролює 
справи. 

У коучингу діалог і взаємодія перестають бути загроз-
ливими, вони підтримують і направляють до досягнення 
мети. У цьому випадку не буде змін у поведінці співро-
бітників при відсутності менеджера. Таким чином, коу-
чинг забезпечує менеджера реальним, а не ілюзорним 
контро лем, а підлеглого – реальною, а не ілюзорною від-
повідальністю.

Коучинг – це стиль менеджменту трансформованої 
культури, і якщо стиль змінюється від директивного до 
коучингу, то організаційна культура теж почне змінюва-
тися. Ці зміни можна відстежити за такими параметрами: 
ієрархія поступається місцем підтримці; осуд замінюється 
чесної оцінкою; зовнішні мотивації замінюються само-
мотивацією; індивідуальні цілі і дії поступаються місцем 
утворенню команди; метою стає не задоволення началь-
ника, а якісне виконання завдання; секретність і цензура 
замінюються на відкритість і чесність; тиск роботи пере-
творюється у виклик від роботи; виробляється здатність 
до довгострокового стратегічного мислення.

У коучингу особистісна ефективність насамперед 
пов’язана з такими поняттями, як усвідомленість і відпо-
відальність як підлеглого, так і лідера.

Висновки
Таким чином, лідерство передбачає розвиток як влас-

них компетенцій, так і розвиток професійних і особистіс-
них якісних характеристик персоналу. 

У статті розглянута піраміда логічних рівнів Ділтса 
як інструмент мислення лідера. Піраміда логічних рівнів 
допомагає усвідомити справжній стан як окремої людини, 
так і групи. Як один з інструментів коучингу – піраміда 
допомагає лідеру розкрити потенціал людини з метою 
максимального підвищення його ефективності. 

Щоб бути ефективним лідером, треба не тільки гра-
мотно взаємодіяти з підлеглими, тобто володіти комуніка-
тивною компетентністю, але і вміти ефективно впливати 
на персонал. Соціально-психологічна компетентність 
лідера, те, наскільки добре він здатний відправляти і прий-
мати різного роду інформаційні повідомлення, багато в 
чому визначають його успішність у професійній сфері.
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Anna Yemelianova
SOCIAL COMPETENCIES OF LEADERSHIP: COMMUNICATIVE ASPECT

Summary
An important part of the professional activity of a leader is people management and human resource management. The 

leadership (leading) function includes people motivating, coordination of the others’ activity, selection of efficient communication 
channels, conflict resolution. In accordance with this function a leader has to develop his / her social skills (people skills) in order 
to teach, motivate and discipline team members.

Communication skills of a leader demonstrate his ability to send and receive all kinds of informational messages, in many ways 
define his / her success in the professional field.

The purpose of the article is to consider communicative technologies as a means of development of social and psychological 
competence of a modern leader.

Social and psychological competence is a foundation of leadership. It includes: 1) an ability to understand oneself; 2) an ability 
to understand other people; 3) an ability to understand relationship of other people; 4) an ability to forecast intersocial situations.

Current communicative technologies can be an efficient tool of a leader’s thinking under the conditions of multitasking and 
limitation of timing budget.

The article considers Dilts’ Pyramid of Logical Levels as one of the tools of coaching. The main purpose of using Dilts’ Pyramid 
consists in that any context, any issue, any problem can be considered and described through the prism of at least five levels of 
perception. This enables adequately analyzing all strengths and weaknesses in order to change those spheres, which prevent 
from efficient functioning. 

The article also examines communication model by Schulz von Thun (“Communicative Square”) as an efficient tool of under-
standing another person. Communication is carried out at many levels (objective level / level of attitude / level of call / self-actu-
alization). First of all, this points to the differences in self-perception and perception of other people. A leader’s skill to consider 
any message in terms of “communicative square”, helps to avoid ambiguity in communication, to interpret information correctly. 
This model explains the essence of communicative processes, the conversation partners are involved in. Communication allows 
to impart knowledge (for example, to explain subject content), to take care of interpersonal contacts and, therefore, to create an 
efficient team. For a leader social and psychological competence is an ability to motivate work of colleagues in reaching organi-
zational objectives.

Keywords: social and psychological competence, leadership, communication, communicative competence, coaching, 
Pyramid of Logical Levels, communication model.
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Постановка проблеми та її актуальність
Загальновизнаним є той факт, що в сучасному світі 

значення освіти, як найважливішого чинника формування 
нової якості економіки й суспільства, постійно зростає, 
разом із зростанням ролі людського капіталу. Освіта стає 
своєрідним інструментом для гарантованого вирішення 
чисельних глобальних проблем сучасного світу. Тому 
світове співтовариство об’єднує зусилля у сфері освіти, 
розвиває не лише національні, але й регіональні, транс-
національні освітньо-наукові простори, формує глобальну 
освітню стратегію людства, незалежно від країни наро-
дження та проживання людини, типу та рівня отримання 
нею освіти. 

В умовах світових глобалізаційних процесів протягом 
останніх десятиріч спостерігається значна активізація між-
народної діяльності щодо освітніх послуг, особливо у сфері 
вищої освіти. Саме тому актуальності набувають дослі-
дження світових тенденцій розвитку міжнародного ринку 
освітніх послуг, особливостей та місця на цьому ринку сис-
теми вищої освіти України, а також аналіз сучасного стану 
її експорту. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Дослідженню функціонування міжнародного та вітчиз-

няного ринків освітніх послуг в умовах глобалізації, ролі та 
місця на цих ринках системи вищої освіти України, а також 
проблем, породжуваних участю різних за рівнем свого 
економічного та соціально-політичного розвитку країн у 
регіональних, транснаціональних освітньо-наукових орга-
нізаціях та об’єднаннях, присвятили свої праці українські та 
зарубіжні дослідники: Ф. Альтбах, Л. Вербицька, С. Калаш-
нікова, С. Курбатов, В. Луговий, Ф. Махлуп, Дж. Найт, 
Ю. Рашкевич, К. Робінсон, В. Сацик, О. Слюсаренко, 
Ж. Таланова, Т. Фініков та ін. 

У своїх працях зазначенні дослідники розглядають 
теоретичні та практичні аспекти інтернаціоналізації вищої 
освіти та різноманітні форми її прояву, проблеми функціо-
нування міжнародного ринку освітніх послуг у контексті 
глобалізації процесів сучасного світового розвитку.

Мета статті
Метою даної статті є дослідження особливостей сучас-

ного міжнародного ринку освітніх послуг в умовах глоба-
лізації та інтернаціоналізації вищої освіти, коли не тільки 
відроджуються традиції академічної мобільності, але й 
відбувається перегляд багатьох засад наукового пізнання, 
а також дослідження місця і ролі на цьому ринку системи 
вищої освіти України, яка має всесвітньо відомі педагогічні 
та наукові школи і заслуговує віднесення її до національ-
ного надбання нашої держави. 

Виклад основного матеріалу
У роботах багатьох дослідників світового рівня наголо-

шується, що у ХХІ столітті людство вимушено вирішувати 
глобальні проблеми, які не були достатньо актуальними 
раніше і загострилися на порозі тисячоліть. При цьому 
дослідники одностайні в тому, що саме освіта є клю-
чем до вирішення глобальних проблем сучасного світу. 

К. Робінсон, один з провідних світових експертів у сфері 
освіти, розвитку людського капіталу, інновацій та твор-
чого мислення, автор чудових книг-бестселерів, виданих 
багатомільйонними тиражами, стверджує, що зростання 
ролі освіти в сучасному глобалізованому світі обумовлено 
наступними чотирма причинами [16].

Перша причина – економічна. Рівень освіченості будь-
якої нації є надзвичайно важливим для її економічного про-
цвітання. Внаслідок стрімкого розвитку високих технологій 
і потужного приросту населення, бізнес протягом останніх 
десятиліть зазнав радикальних змін. Різко посилилася 
конкуренція у сфері торгівлі, виробництва та послуг. При 
цьому уряди всіх країн добре розуміють, що компетентна, 
кваліфікована робоча сила має вирішальне значення для 
розвитку національної економіки. Саме тому вони виділя-
ють на освіту величезні кошти, саме тому вона перетвори-
лася сьогодні в одну з найбільших індустрій у світі. 

Друга причина – культурна. Освіта – це один із способів, 
за допомоги якого співтовариства з покоління в покоління 
передають свої цінності та традиції. Для одних – це можли-
вість захистити свою культуру від зовнішнього впливу, для 
інших – інструмент пропаганди культурної толерантності. 
Тому загострення пристрастей навколо освітнього кон-
тенту пояснюється його високою культурною значимістю. 

Третя причина – соціальна. Однією з цілей освіти є 
надання всім, хто навчається, незалежно від статусу та 
майнового стану, шансу процвітати, бути успішними і 
стати активними громадянами своїх країн. На практиці 
уряди країн також хочуть, щоб освіта просувала та пропа-
гувала принципи та поведінкові моделі, необхідні, на їхню 
думку, для соціальної стабільності суспільства. Зрозуміло, 
що в кожній політичній системі вони різні. 

Четверта причина – особистісна. Адже кожна людина, 
що навчається, має внутрішню потребу реалізувати свій 
потенціал, що дозволить їй жити повноцінним, продуктив-
ним життям.

Тому світове співтовариство сьогодні об’єднує зусилля 
у сфері освіти у своєму прагненні виховати кожного гро-
мадянина, з одного боку, патріотом своєї країни, а з іншо - 
го – громадянином світу, всієї планети Земля, причому, 
незалежно від країни його народження та проживання, 
типу та рівня отримання освіти. З погляду на зазначене, не 
випадковим є те, що сучасна освіта переживає зараз час 
докорінного переосмислення та радикального оновлення. 
У системах освіти багатьох країн йдуть складні процеси 
змістовних та організаційно-структурних змін, з перегля-
дом змісту, форм та методів освітнього процесу в умовах 
глобальних змін у світі [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9].

На сучасному етапі розвитку людства для найрозви-
неніших країн світу, до яких відносяться США, країни ЄС, 
Японія та інші, характерна так звана економіка знань, яку 
можна розглядати як вищий етап розвитку постіндустрі-
альної, інноваційної економіки та основою, фундаментом 
суспільства знань. Причому, процес розвитку такої еконо-
міки визначається підвищенням якості людського капіталу 
та якості життя, виробництвом знань та високих техно-
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ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

У статті досліджено світові тенденції розвитку міжнародного ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах її 
інтернаціоналізації, проаналізовано особливості й місце на цьому ринку системи вищої освіти України та її лідерський 
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творення у потужного учасника світового ринку освітніх послуг.
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логій, інноваціями та високоякісними послугами. Саме в 
такому розумінні цей термін (економіка знань, економіка, 
що базується на знаннях) вперше ввів американський вче-
ний австрійського походження Ф. Махлуп [10].

Головним чинником формування та розвитку еко-
номіки знань є людський капітал. Людський капітал – це 
здатність людей до праці, яка приносить їм прибуток, 
що, у свою чергу, залежить від їх інтелекту, знань, умінь, 
навичок, здоров’я та якості життя. Тому людський капітал 
інколи називають інтелектуальним ресурсом суспільства. 
Людський капітал формується за рахунок інвестицій у під-
вищення якості життя населення, в освіту та наукову діяль-
ність, у виховання, у зміцнення здоров’я, в інформаційне 
забезпечення праці, в економічну свободу, а також в куль-
туру, мистецтво тощо. Людський капітал, у якому знання 
грають вирішальну роль, а їх виробництво перетворюється 
в джерело економічного зростання та конкурентоспромож-
ності, є основою підвищення якості та продуктивності праці 
у всіх видах діяльності людини, про що свідчать роботи 
американських економістів, лауреатів Нобелевської премії 
Т. Шульца та Г. Беккера [4].

Протягом останніх десятиліть, в умовах формування 
та розвитку економіки знань, одним з ключових чинників 
розвитку вищої освіти стала її інтернаціоналізація. Цей 
процес, який у різних країнах має різноманітні форми, 
наростає, супроводжуючись розвитком міжнародної еко-
номічної, соціальної та культурної інтеграції, а його зна-
чення продовжує посилюватися. 

Існують декілька визначень терміну «інтернаціоналі-
зація вищої освіти», які одне інше доповнюють. Зокрема, 
відомий фахівець у сфері міжнародної освітньої діяльності, 
професор Університету Торонто (Канада) Дж. Найт дала, 
на нашу думку, достатньо коротке та змістовне визна-
чення, в якому підкреслює нерозривний взаємозв’язок 
усіх функцій вищої освіти в процесі інтернаціоналізації та 
її комплексний вплив на ці функції: «Інтернаціоналізація 
вищої освіти – це процес впровадження міжнародної скла-
дової в дослідницьку, освітню та адміністративну функції 
вищої освіти» [11]. 

Потужний поштовх інтернаціоналізації вищої освіти на 
європейському освітньо-науковому просторі дало започат-
кування 19 червня 1999 р. так званого Болонського про-
цесу. Приєднання у 2005 році до цього процесу України 
ознаменувало собою реальний прорив нашої держави до 
такої важливої сфери діяльності європейського співтова-
риства, як вища освіта. Адже наша безпосередня участь 
у Болонському процесі надає можливість займатися відпо-
відними освітніми проблемами, перебуваючи не зовні цих 
проблем у заздалегідь програшній позиції самоізоляції, а 
всередині їх. 

При цьому дослідники освітніх проблем небезпід-
ставно зазначають, що система вищої освіти України має 
суттєві здобутки світового рівня, а українські освітні та 
наукові стандарти – це багатство та надбання унікальних 
вітчизняних педагогічних та наукових шкіл, які за певними 
напрямами поки що недосяжні для багатьох, навіть розви-
нених європейських країн. Створення ж чогось на зразок 
стандартів вищої освіти України, то це, на наш погляд, для 
більшості європейських країн – віддалена перспектива, 
особливо для тих, де вона здобувається в класичних уні-
верситетах, які, як відомо, традиційно орієнтовані на суто 
академічну освіту (як, наприклад, в Італії). Це питання 
достатньо докладно розглянуто, зокрема, в роботах [5; 7]. 
Наведемо декілька прикладів.

Зокрема, традицією української вищої школи є спрямо-
ваність на професію, а не на загальний розвиток людини, 
як такий. Причому, спрямованість на професію, що ґрун-
тується на фундаментальних знаннях, частина яких 
засвоюється в середній школі, а інша, основна частина, –  
у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Ця фундаменталь-
ність до того ж системна, забезпечує завершення освіти 
в частині компетентностей загального характеру. Іншими 
словами, українська вища освіта – це не лише професія, 
але й загальний розвиток людини через процес набуття 
професії. І в цьому її перевага перед багатьма іншими сві-
товими освітніми системами. До конкретних конкурентних 
переваг української системи вищої освіти можна віднести, 

наприклад, можливість вступу на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра за бажаною спеціальністю незалежно 
від того, де була отримана повна середня освіта: у серед-
ній школі чи у закладі професійно-технічної освіти. При-
чому, на відміну від низки західних країн, де доля дітей, за 
своєю суттю, вирішується шляхом їхньої ранньої спеціалі-
зації вже в молодших класах школи, що, на наш погляд, 
обмежує їхні можливості як потенційних вступників до ВНЗ 
у майбутньому, українська молодь має можливість всту-
пати до ВНЗ, як було зазначено вище, незалежно від типу 
навчального закладу, у якому було отримано середню 
освіту, а також здійснювати власний свідомий вибір спеці-
альності у більш зрілому віці, відповідно до своїх, значною 
мірою, вже сформованих, здібностей, схильностей та упо-
добань [7]. 

Українські вищі навчальні заклади також надають мож-
ливість особам, які здобули освіту за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем молодшого спеціаліста, послідовно здобу-
вати вищу освіту за більш високими освітніми ступенями, 
причому, за освітнім ступенем бакалавра, вступаючи або 
на другий (третій) курс, або на перший курс зі скороченим 
терміном навчання, що є реальною реалізацією концепції 
освіти впродовж життя [13]. 

Перевагою вітчизняної системи вищої освіти є й те, що 
випускникам вищих навчальних закладів одночасно при-
своюється як освітня (академічна), так і професійна ква-
ліфікація фахівця певного ступеня вищої освіти. Відомо, 
що західноєвропейські (і не тільки) країни, здебільшого, 
застосовують модель побудови вищої освіти, яка засно-
вана на академічно-орієнтованих програмах. Після завер-
шення навчання випускник західного вищого навчального 
закладу отримує диплом, тобто документ про здобуття 
освітньої кваліфікації, що дає йому право лише на про-
довження освіти за академічно-орієнтованою програмою 
більш високого рівня або на підготовку за професійно-
орієнтованою програмою (тобто на здобуття професійної 
кваліфікації) у закладах післядипломної освіти, або безпо-
середньо в умовах виробничого середовища. Зазначимо, 
що саме наявність професійної кваліфікації надає випуск-
нику вищого навчального закладу право займати пер-
винну посаду для самостійної професійної діяльності [5].

У деяких західних країнах професійну кваліфікацію, 
наприклад, «інженер», здобувач може отримати не раніше 
ніж через два роки після початку роботи за спеціальністю 
і за умови, що перед цим він не менше п’ятьох років про-
ходив навчання за денною формою. Причому, кожен здо-
бувач повинен довести свою придатність на здійснення 
певної самостійної професійної діяльності та отримати 
сертифікат або ліцензію у відповідних спеціалізованих 
організаціях шляхом тестування і перевірки професійної 
майстерності після практичної підготовки. 

Україна застосовує іншу освітню модель, для якої 
характерне просторове та часове поєднання здобуття 
освітніх та професійних кваліфікацій, коли вони здо-
буваються особою одночасно при засвоєнні у вищому 
навчальному закладі відповідної освітньо-професійної чи 
освітньо-наукової програми підготовки фахівця конкрет-
ного освітнього ступеня, яка передбачає як теоретичну 
підготовку, так і проходження, на відмінність від біль-
шості західних вищих навчальних закладів, навчальних 
та виробничих практик. І хоча в українській системі вищої 
освіті є винятки щодо порядку присвоєння випускникам 
професійної кваліфікації, зокрема, в медичних та ветери-
нарно-медичних вищих навчальних закладах, вища освіта 
в Україні переважно спрямована на підготовку особи, від-
разу ж здатної до виконання обов’язків та завдань певних 
первинних посад без додаткової практичної підготовки, 
тому що практична підготовка здобувачів вже передба-
чена освітньо-професійними чи освітньо-науковими про-
грамами [7]. 

Добре розуміючи складність процесів, які відбува-
ються зараз у світовій вищій освіті, К. Робінсон ствер-
джує, що переважна більшість країн світу зараз зайнята 
розв’язанням стратегічного завдання: як виростити нове 
покоління так, щоб воно було готовим зустріти будь-які 
виклики в економіці через пару десятиліть, ураховуючи, що 
зараз суспільство не розуміє достеменно, що з економікою 
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відбудеться навіть через пару тижнів. Це, на його думку, є 
першим завданням освіти. Друге велике завдання освіти –  
в той же самий час передати цьому новому поколінню 
«культурний код», тобто національну унікальність [15]. 

Погоджуючись з твердженням К. Робінсона в цілому, 
на наш погляд, слід зробити певне уточнення щодо здат-
ності національних систем освіти всіх країн виконати такі 
серйозні стратегічні завдання. Адже, наприклад, навіть у 
Європі лише в декількох країнах, у тому числі, в Україні, є 
власні національні системи освіти, які мають лише їм при-
таманні системні ознаки та особливості, що складалися 
протягом століть, виходячи з історії цих країн, менталітету 
народів, їх історичної пам’яті, традицій, культури тощо, і які 
мають необхідний та достатній авторитет і вплив на про-
цеси прийняття управлінських рішень державної ваги. 

Зазначимо, що, відповідно до Положення про Держав-
ний реєстр національного культурного надбання, об’єкти 
«… матеріальної та духовної культури винятково історич-
ної, художньої, наукової та іншої культурної цінності, що 
мають важливе значення для формування національної 
самосвідомості українського народу і визначають його 
вклад у всесвітню культурну спадщину» відносяться до 
національного надбання [12]. 

Виходячи з наведеного, виникає закономірна, на наш 
погляд, пропозиція: визнати на державному рівні вітчиз - 
няну систему вищої освіти, враховуючи її вклад у вітчиз-
няну та всесвітню культурну спадщину і формування націо-
нальної самосвідомості українського народу, національ-
ним надбанням України, яке, образно кажучи, повинне 
лежати на долоні держави і зігріватися теплом цієї долоні 
(і морально, і матеріально), причому і на словах, і на ділі! 

З погляду на низку конкурентних переваг системи 
вищої освіти України на міжнародному ринку освітніх 
послуг цілком логічним є те, що вітчизняні вищі навчальні 
заклади є особливо привабливими для вступників-інозем-
ців, навіть в умовах загострення з кожним роком на цьому 
ринку конкурентної боротьби. 

Зокрема, за даними UNESCO, міжнародний ринок 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, на якому присутні 
вищі навчальні заклади вже понад 140 країн, оцінюється 
зараз у близько 100 млрд доларів США. З року в рік кіль-
кість студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, 
відчутно збільшується. За прогнозними оцінками кількість 
таких студентів у світі до 2020 року сягне 5,8 млн осіб, а до 
2025 року – 8 млн осіб [18]. 

Переважна більшість іноземних громадян навчається 
у шести найбільш розвинених країнах світу, які входять 
до Організації економічного співробітництва та розвитку 
(OECD): у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, 
Німеччині, Франції, Австралії, Японії. Причому, громадяни 
країн Азії складають 43% усіх іноземних студентів, які здо-
бувають вищу освіту у країнах OECD. Далі йдуть країни 
Європи (35%), Африки (12%), Північної Америки (7%), Пів-
денної Америки (3%), Азійсько-Тихоокеанського регіону 
(1%). 

У США вища освіта – п’ята в грошовому обчисленні 
стаття експорту, обсяг надходжень до бюджету від якої 
інколи перевищує обсяг надходжень від експорту зброї. В 
Австралії вища освіта – третя за обсягом стаття бюджетних 
надходжень. Недарма в Канаді планується до 2022 року  
вдвічі збільшити кількість іноземних студентів – до  
450 тисяч осіб. За прогнозами, це призведе до збільшення 
надходжень до бюджету країни до 16,1 млрд доларів і 
дозволить створити, щонайменше, 86,5 тисяч робочих 
місць [17]. 

Свідченням значної уваги, яку країни – члени OECD 
приділяють міжнародній діяльності у сфері освітніх послуг, 
є прийняття стратегічного документу цієї організації, 
в якому визначена її політика в цій сфері на період до  
2030 року. У цьому важливому стратегічному документі 
йдеться про те, що політика OECD щодо інтернаціона-
лізації вищої освіти на найближчу та середньострокову 
перспективу буде визначатися чотирма стратегіями: узго-
дженого підходу, залучення кваліфікованої робочої сили, 
отримання прибутку, розширення можливостей [20]. 

С. Вінсен-Ланкрін – аналітик Центру досліджень та 
інновацій у сфері освіти OECD, автор глави «Трансгра-

нична вища освіта: тенденції та перспективи розвитку» 
зазначеного вище документу, наводить у ньому характе-
ристику вказаних стратегій, які віддзеркалюють різнома-
ніття політичних та економічних мотивацій та інструментів, 
які існують у цій сфері. Розглянемо їх докладніше.

Стратегія узгодженого підходу вважається традицій-
ною. Вона передбачає довгострокові політичні, культурні, 
наукові та інші цілі, що сприяють сталому розвитку країни, 
і заохочує міжнародну мобільність національних та інозем-
них студентів, викладачів та дослідників шляхом розвитку 
систем грантів та програм академічного обміну, а також 
партнерства вищих навчальних закладів. 

Ця стратегія передбачає повернення іноземних сту-
дентів до країни походження після завершення навчання в 
іншій країні. Передбачається, що після повернення на бать-
ківщину, студенти неминуче будуть підтримувати зв’язки 
на різних рівнях з країною, яка їх приймала, що матиме 
довгострокові позитивні політичні, культурні та комерційні 
наслідки для їхньої батьківщини. Прикладами реалізації 
цієї стратегії є програми освітніх грантів Фулбрайта в США, 
а також програми ЄС Еразмус+. 

Стратегія залучення кваліфікованої робочої сили побу-
дована на змагальності за таланти і має ті ж самі цілі, що 
і попередня, але додатково передбачає більш активний та 
адресний підхід до рекрутингу іноземних студентів. Відпо-
відно до логіки розвитку економіки знань, слідування цій 
стратегії допомагає залучити талановитих студентів та 
вчених, які можуть стати інтелектуальною основою еконо-
міки країни, яка їх приймає, підвищуючи якість та конку-
рентоздатність її сектора досліджень та вищої освіти. 

Ця стратегія в цілому сприяє збільшенню кількості іно-
земних студентів у країні, яка приймає, але не має реальної 
(комерційної) віддачі з точки зору програмної та інституцій-
ної мобільності. Її здебільшого використовують Німеччина, 
Канада, Франція, Велика Британія, США, а також Японія 
та Корея. 

Стратегія отримання прибутку має, з одного боку, цілі, 
які практично аналогічні цілям перших двох стратегій, а 
з іншого, додатково орієнтована на комерційні питання, 
пов’язані з експортом освітніх послуг. Одна із специфіч-
них особливостей цієї стратегії полягає в наданні освітніх 
послуг іноземним студентам на ринкових умовах. 

У цілому в рамках даної стратегії умови для пере-
міщення студентів, які самі оплачують своє навчання в 
краї ні, яка приймає, є більш гнучкими, ніж у випадку пер-
ших двох стратегій. Проте, через певні політичні або інші 
причини можливі обмеження щодо міграції одних студен-
тів та спонукання до міграції інших. Приклади цього можна 
побачити в Австралії, Новій Зеландії, США (для студентів), 
Канаді, Великій Британії, Данії, Нідерландах.  

Стратегія розширення можливостей ґрунтується на 
розвитку освітньо-наукового, кадрового та іншого потен-
ціалу, освітніх програм існуючих закордонних вищих 
навчальних закладів або ж на заснуванні нових закордон-
них ВНЗ у країні, яка приймає. Переважно, це стосується 
країн, що розвиваються, чи у випадках, коли країна, що 
приймає, не здатна, наприклад, самостійно забезпечити 
відповідність якості своєї вищої освіти сучасним міжнарод-
ним вимогам. 

У той час, як стратегії залучення кваліфікованої робо-
чої сили та отримання прибутку, насамперед, працюють 
в напрямі експорту освітніх послуг, стратегія розширення 
можливостей орієнтована на імпорт освітніх послуг. Зрозу-
міло, що будь-яка держава діє не з альтруїстичних мірку-
вань, вкладаючи свої кошти в навчання іноземних студен-
тів. Це є, свого роду, вкладанням капіталу в закордонний 
вищий навчальний заклад з надією на отримання дивіден-
дів (політичних, економічних тощо) у майбутньому. 

Зазначена стратегія використовується переважно в 
Малайзії, Китаї, Індонезії, В’єтнамі, Лаосі, Катарі, ОАЕ та 
в інших країнах. Цікаво, що стратегію розширення можли-
востей використовує Португалія, яка є країною – членом 
ЄС, з метою зміцнення дослідницької складової своєї сис-
теми вищої освіти в певних галузях. 

Як зазначають дослідники світових освітніх проблем, 
в останні роки, не дивлячись на те, що США та країни ЄС 
продовжують залучати до своїх вищих навчальних закла-
дів найбільшу кількість іноземних студентів, інші країни 
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все більш активно заявляють про свої власні амбіції на 
світовому ринку освітніх послуг. Зокрема, Сінгапур пла-
нує залучити 150 тисяч іноземних студентів до цього року, 
Йорданія – 100 тисяч до 2020 року, Японія – 300 тисяч до 
2025 року, Малайзія – 200 тисяч до 2020 року. Декілька 
років тому Туреччина розгорнула велику програму залу-
чення 100 тисяч іноземних студентів до 2020 року, що має 
принести до економіки країни понад 3 млрд доларів. Китай 
планує залучити до 2020 року близько 500 тисяч іноземних 
студентів, паралельно розвиваючи масштабне навчання 
своїх студентів за кордоном [3]. 

У контексті глобальних процесів інтернаціоналізації 
освіти одним із перспективних напрямів розвитку вітчиз-
няної сфери вищої освіти є її орієнтація на формування 
та ефективну реалізацію експортного потенціалу і на його 
основі – подальшу інтеграцію у світовий освітній простір. 
Основною мотивацією експорту освітніх послуг є отри-
мання значних коштів до економіки держави, підвищення 
іміджу та престижу України на світовому рівні, досягнення 
державних політичних, освітніх, наукових, економічних, 
культурних та інших цілей, стимулювання підвищення 
якості підготовки фахівців у вітчизняних вищих навчальних 
закладах тощо. 

За інформацією Українського державного центру 
міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, у 
2013–2014 навчальному році в Україні вищу освіту здо-
бувало понад 69 тисяч іноземних студентів, які внесли 
до бюджету країни близько 5 млрд гривень. У 2014–2015 
навчальному році їхня кількість зменшилася до 63 тисяч і 
зросла у 2015–2016 навчальному році майже до 64 тисяч, 
які прибули із 148 країн і навчалися у 185 вищих навчаль-
них закладах нашої країни [2].  

Можна припустити, що зменшення кількості іноземних 
студентів у 2014–2015 та у 2015–2016 навчальних роках у 
порівнянні з 2013–2014 навчальним роком викликано дра-
матичними подіями в нашій країні, зовнішньою агресією 
та окупацією майже п’ятої частини її території. Це – дій-
сно так, але, на наш погляд, не тільки. Аналіз кількісного 
та якісного складу іноземних студентів, які навчалися та 
навчаються в Україні протягом останніх років, їхньої моти-
вації щодо навчання в нашій країні дає можливість зро-
бити певні, більш повні, висновки. 

Не піддається сумніву, що наявна в Україні фундамен-
тальна система вищої освіти, що складалася протягом 
декількох століть, кваліфікований професорсько-викла-
дацький склад вищих навчальних закладів та дешевизна 
навчання (у середньому, у сім-вісім разів дешевше, ніж у 
США та в Канаді, та у чотири-п’ять – ніж у Великій Британії) 
роблять вищі навчальні заклади нашої країни достатньо 
привабливими для іноземців. 

Перелічимо найбільш представлені своїми студен-
тами в нашій державі країни. Наприклад, у 2013–2014 році 
в Україні найбільше було студентів із Туркмені - 
стану – 12758 осіб, Азербайджану – 5895 осіб, Китаю – 
4102 особи, Нігерії – 3890 осіб, Індії – 3489 осіб, Іраку – 
3371 особа, Росії – 2869 осіб. Але через два роки (у 2015–
2016 навчальному році) палітра представлених своїми 
студентами країн змінилася: найбільше стало студентів 
з Азербайджану – 10313 осіб, Туркменістану – 9806 осіб, 
Індії – 6138 осіб, Нігерії – 3596 осіб, Марокко – 3426 осіб, 
Грузії – 2860 осіб, Йорданії – 2519 осіб, Іраку – 2458 осіб, 
Китаю – 2084 осіб, Узбекистану – 1717 осіб [2]. 

На фоні зменшення протягом двох років загальної 
кількості іноземних студентів в Україні з 69 до 63 тисяч, на 
наш погляд, найбільше занепокоєння викликає стале різке 
зменшення студентів з Китаю, яке прослідковується вже 
не один рік. Україна фактично втрачає колосальний китай-
ський ринок. Можна, звісно, стверджувати, що в Китаї, 
який розпочав у 1999 році бурхливий розвиток системи 
вищої освіти, серед молоді з вищою освітою зростає без-
робіття. Адже, якщо у 1999 році у китайських університетах 
і коледжах навчалося 840 тисяч студентів, та у 2013 році їх 
кількість сягнула 7 мільйонів, через що Міністерство освіти 
Китаю визнало: «Навіть, якщо 80 відсотків студентів після 
отримання вищої освіти знайдуть роботу, кількість безро-
бітних все рівно буде достатньо великою» [16]. 

Усе це так. Але чому тоді не зменшується кількість 
китайських студентів у Росії, у країнах OECD? Чи не є це 

свідченням певного недопрацювання щодо міжнародного 
ринку освітніх послуг і місця на ньому вищої освіти Украї ни 
відповідними структурами Міністерства закордонних 
справ та Міністерства освіти і науки нашої держави? Чи 
не є це свідченням також падіння якості вищої освіти, яку 
надають вітчизняні вищі навчальні заклади, та їх пасив-
ності, невміння працювати в умовах жорсткої конкуренції? 
Чи не є це свідченням невідповідності також структури та 
змісту навчальних планів і програм підготовки фахівців в 
українських ВНЗ та їх матеріально-технічної бази міжна-
родним вимогам? І так далі... Запитання, на наш погляд, 
риторичні. Як наслідок, наприклад, в Малайзії вже не 
визнаються дипломи всіх українських вищих навчальних 
закладів, в Ірані – практично всіх українських медичних 
ВНЗ, а в Йорданії визнаються дипломи лише 16 україн-
ських ВНЗ [8; 19]. 

З наведеного випливає, що Україна, маючи серйозні 
конкурентні переваги та значний резерв щодо збільшення 
кількості іноземних студентів у своїх вищих навчальних 
закладах, повинна використати всі можливості і заявити 
про себе як про більш потужного учасника світового ринку 
освітніх послуг. Адже навчання іноземних студентів, як 
було зазначено вище, є надзвичайно потужним ресур-
сом розвитку держави. При цьому дбайливе збереження 
всього того, що було сформовано багатьма поколіннями 
педагогів та науковців та ефективно діяло і діє в системі 
вітчизняної вищої освіти протягом століть, нарощування 
її здобутків та престижу і приведення її у відповідність з 
перспективними завданнями розвитку нашої держави в 
цілому мають бути, на наш погляд, стратегічним завдан-
ням України з урахуванням глобальних змін у світі в освіт-
ній сфері.

Але, на наш погляд, для досягнення цієї мети мають 
бути повністю виключені такі підходи, як встановлення 
демпінгового розміру плати іноземними студентами за 
своє навчання, до чого вже вдаються окремі вітчизняні 
вищі навчальні заклади. Не можемо ми піти і шляхом зни-
ження академічних та інших вимог до вступників-інозем-
ців, бо вони і так мають непристойно низький для нашої 
держави рівень. Як відомо, іноземці взагалі не проходять 
практично ніяких вступних випробувань. Хіба можна вва-
жати вступним випробуванням так звану співбесіду при 
оформленні іноземців на навчання?! Тому і вступають до 
українських ВНЗ особи, 34% яких взагалі не мають відо-
мостей про середній бал у документі про освіту, у 1,3% він 
нижчий 3 балів (за 5-бальною шкалою), у 24% – від 3,0 до 
3,5 балів, у 5% – від 3,5 до 4,0 балів, у 26% – від 4,0 до  
4,5 балів і лише у 10% – від 4,5 до 5,0 балів [19]. 

Тобто складається враження, що до нас, хочемо ми це 
визнати чи не хочемо, приїздять, переважно, ті, хто не зміг 
вступити до вищого навчального закладу або у себе на 
батьківщині, або в більш розвинених країнах. 

Проте нашій державі є підстави пишатися своїми здо-
бутками в освітній сфері на світовому рівні. Зокрема, за 
рейтинговою оцінкою розвитку людського капіталу Всес-
вітнього економічного форуму у 2015 році Україна посіла 
31 позицію (між Республікою Корея і Угорщиною) серед 
124 країн світу, які брали участь у дослідженні. Досить 
високий загальний рейтинг людського капіталу України, 
насамперед, зумовлений високими показниками в освіт-
ній сфері. Так, 100% населення України здобуває почат-
кову освіту, а за рівнем здобуття середньої освіти наша 
держава знаходиться у першій десятці. Проте не можна 
не зазначити, що за Індексом глобальної конкурентоспро-
можності, Україна посідає лише 76 місце серед 144 країн. 
Доволі високі показники кількості науковців та інженерів 
(48 місце) супроводжуються в нашій країні надзвичайно 
низькими показниками здатності утримувати / залучати 
таланти (лише 132 та 130 позиції відповідно) [14].

Наведене вище дає підстави вважати, що процес роз-
витку системи вищої освіти України потребує подальшого 
удосконалення. У цьому плані першочерговими завдан-
нями повинні стати: формування сучасної концепції 
інтернаціоналізації вищої освіти України; удоскона-
лення нормативно-правової бази, яка регламентує 
міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти, з 
урахуванням вимог світової практики та забезпечення 
повноправної участі вітчизняних ВНЗ на міжнародному 
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ринку освітніх послуг; мінімізація низки негативних 
тенденцій підготовки фахівців для зарубіжних країн, до 
яких можна віднести, зокрема, зниження якості набору 
на навчання та підготовки фахівців з числа іноземних 
громадян, матеріально-технічного та навчально-мето-
дичного забезпечення освітнього процесу, особистої 
безпеки іноземних студентів та їх соціально-побутових 
умов, інформаційно-роз’яснювальної роботи тощо. 

Говорячи про розвиток вітчизняної вищої освіти в 
умовах її інтернаціоналізації, ми, передусім, повинні 
вести мову про нове розуміння самої суті освітньої діяль-
ності, коли не тільки відроджуються традиції академічної 
мобільності, але й відбувається перегляд багатьох засад 
наукового пізнання. Звичайно, в Україні є свій, причому, 
достатньо цінний, досвід, який, до речі, уважно вивчають 
у всьому світі. Ми ж, на жаль, частіше обмежуємося або 
тільки власним досвідом, вважаючи, що ним все цінне і 
вичерпується, або ж інколи беремо за взірці не найкращі 
європейські приклади освітньої діяльності. 

З погляду на наведене, можна стверджувати, що під-
тримка вітчизняної вищої освіти з боку держави має стати 
більш відчутною, бо, якщо освіта і наука найближчим 
часом не стануть реальним чинником суспільного та еко-
номічного розвитку України, то ніякі політичні та економічні 
реформи здійснити буде неможливо. 

Висновки
У сучасному глобалізованому світі значення освіти, як 

найважливішого чинника формування нової якості еко-
номіки і суспільства, зростає разом із зростанням впливу 
людського капіталу. Освіта стає своєрідним інструментом 
для гарантованого вирішення чисельних глобальних проб-
лем. У системах освіти багатьох країнах йдуть складні 
процеси змістовних та організаційно-структурних змін у 
цілому, з переглядом змісту, форм і методів освітнього 
процесу з урахуванням глобальних змін у світі. В умовах 
світових глобалізаційних процесів протягом останніх деся-
тирічь спостерігається значна активізація міжнародного 
ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Лише в декількох європейських країнах, до яких від-
носиться й Україна, є власні національні системи освіти, 
які мають тільки їм притаманні ознаки та особливості, що 
складалися протягом століть, виходячи з історії цих країн, 
менталітету народу, його історичної пам’яті, традицій, 
культури тощо. Українські освітні та наукові стандарти – це 
багатство та надбання унікальних вітчизняних педагогіч-
них та наукових шкіл, які за певними напрямами поки що 
недосяжні для багатьох європейських країн. Українська 
система вищої освіти, враховуючи її вклад у вітчизняну та 
всесвітню культурну спадщину і формування національної 
самосвідомості українського народу, заслуговує визнання 
її національним надбанням України.

Україна, маючи серйозні конкурентні переваги та зна-
чний резерв щодо збільшення кількості іноземних сту-
дентів у своїх вищих навчальних закладах, повинна вико-
ристати всі можливості і заявити про себе, як про більш 
потужного учасника світового ринку освітніх послуг. Адже 
навчання іноземних студентів є надзвичайно потужним 
ресурсом розвитку держави. При цьому процес розвитку 
системи вищої освіти України потребує подальшого удо-
сконалення відповідно до міжнародних освітніх стандартів 
і потреб освітньої галузі з одночасним дбайливим збере-
женням всього того, що було сформовано багатьма поко-
ліннями педагогів та науковців і показало свою ефектив-
ність.
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Постановка проблеми та її актуальність
Ціла серія банкрутств і фінансових махінацій у зовніш-

ньо благополучних компаніях зі стабільними показниками 
ефективного зростання, глобальна фінансово-економічна 
криза висвітлили проблему відповідальності лідерів за 
дотримання етичних норм. З’ясувалося, що для суспіль-
ства цінністю є не лише світ речей, фінансові показники й 
результати діяльності, а й шляхи їх досягнення, наскільки 
вони відповідають сенсові й різноманітним смислам осо-
бистості й суспільства. Усе це обумовлює актуальність 
уваги теоретиків і практиків управлінської діяльності, до 
її ціннісної складової, спроб побудувати моделі лідерства, 
засновані на цінностях, базових для особистості й сус-
пільства.

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Перші теорії ціннісного лідерства, розроблені у 

1980–1990-ті роки К. Ходжкінсоном, Г. Фейрхольмом,  
Т. і С. Кучмарськими, уже неодноразово аналізувалися 
в роботах, як закордонних [1-6], так і вітчизняних [7] уче-
них. Відзначаючи їх роль у розвитку лідерології, вони 
одностайно наголошують, насамперед, на філософській 
спрямованості теорій, глибокому обґрунтуванні принци-
пів ціннісного лідерства, а не механізмів їх реалізації на 
практиці. Це зробили вже їх наступники й послідовники: 
С. Кові [8–11], Дж. Кузес і Б. Познер [12], А. Занковський 
[13] та ін. Щоправда, вони не вважають свої концепції 
лідерства чисто ціннісними, визначаючи їх в інших тер-
мінах – «принцип-орієнтоване лідерство», «трифакторна 
модель лідерства» тощо. Проте цінності відіграють у них 
ключову роль, є їх основою.

Мета статті полягає в аналізі ціннісних аспектів сучас-
них концепцій лідерства, які широко застосовуються в 
управлінні підприємств і організацій та у вихованні лідерів.

Виклад основного матеріалу
Серед них особливою популярністю вирізняється кон-

цепція С. Кові – «лідерство, засноване на принципах». 
Останні він не ототожнює з цінностями. Він трактує прин-
ципи як «істини, які не вимагають доказів», як «природні 
закони, які є частиною людини, частиною людської свідо-
мості, частиною людської совісті». На відміну від принци-
пів, вважає С. Кові, цінності суб’єктивні і є «комбінацією 

культурних факторів, особистих відкриттів і сімейних сце-
наріїв». С. Кові порівнює цінності з окулярами, через які 
кожна людина по-своєму дивиться на світ, або ж геогра-
фічними картами, які дають лише опис території. Прин-
ципи, за С. Кові, це сама територія.

Насправді, переважна більшість принципів, які С. Кові 
визначає як основні, базові, є або цінностями в сучас-
ному трактуванні цього поняття, або мають ціннісний кон-
текст: справедливість, чесність, щирість, служіння, якість, 
досконалість, зростання, терпіння, виховання, натхнення. 
Говорячи про принцип людської гідності, сам С. Кові 
визначає, що «ця цінність покладена в основу Деклара-
ції незалежності США». Відтак, принципи С. Кові, зага-
лом, підпадають під визначення цінностей, які давали  
Р. Лотце та В. Франкл [14]. Це базові людські цінності, які 
корелюються з високими нормами моралі та становлять 
основу характеру й мотивації людини, визначають пара-
дигму її світосприйняття. Власне, сам С. Кові пише, що 
принципи – «це природні закони й соціальні цінності, які 
дійшли до нас через віки, через великі суспільства, циві-
лізації й набувши форму цінностей, ідей, норм і вчень, що 
возвеличують, облагороджують, надихають людей, напо-
внюють їх силою».

Цінності, на думку С. Кові, формують етику особис-
тості, здатної тонко підлаштовуватися під запити зовніш-
нього оточення й досягати швидкого успіху. Принципи –  
серцевина особистості. Цінності – навколо неї. Тому  
С. Кові вважає, що лідерський потенціал може розвива-
тися лише «зсередини на зовні».

Цей процес С. Кові розглядає як рух вперед від залеж-
ності до незалежності й взаємозалежності. Останній 
рівень найвищий у розвитку особистості. І саме на цьому 
рівні найповніше розкривається лідерський потенціал.

Шлях до нього лежить через оволодіння навичками, 
які С. Кові визначає як перетин понять знань (що, для 
чого), умінь (як) і бажань (хотіти зробити). 

Головне завдання на шляху до особистої незалеж-
ності – самопізнання, усвідомлення власного характеру, 
внутрішніх цінностей й унікальних здібностей. Незалеж-
ність – результат оволодіння навичками, в основі яких, 
насамперед, цінності. Перша з них – проактивність. Це –  
особиста відповідальність за власне життя, рішення, 
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ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЛІДЕРСТВА
У статті розкриваються основні положення сучасних концепцій лідерства, які враховують роль і значення цінностей 

у структурі особистості та життєдіяльності організацій. Їх автори (С. Кові, Дж. Кузес і Б. Познер, А. Занковський та ін.) 
визнають потужну мотиваційну роль цінностей, які визначають життєву місію особистості й організацій. Саме цінності, на 
думку авторів концепцій, є основою формування взаємної довіри між лідером і його послідовниками, без якої лідерство 
стає неможливим. За лідерської управлінської парадигми цінності стають також головним критерієм оцінки лідера і його 
діяльності послідовниками і послідовників лідером. Вони спрощують комунікації між ними і нівелюють негативний вплив 
адміністративних чинників на стосунки між лідером і послідовниками, відкривають для останніх двері до особистісного 
лідерства на основі цінностей.

Ключові слова: лідерство, базові людські цінності, соціальні цінності, принципи, лідерський потенціал, проактивність, 
емпатія, синергія, місія. 
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поведінку. Проактивні люди є «втіленням й виразом тих 
цінностей, які надихають, облагороджують і підносять». 
Вони ініціативні й самі моделюють обставини й усвідом-
люють свою відповідальність за розвиток подій; здатні 
брати на себе зобов’язання й виконувати їх; ставлять 
перед собою мету й працюють над її досягненням.

Усе це складає внутрішнє коло впливу особистості, 
центром якого є глибинні фундаментальні цінності – своє-
рідна система внутрішніх орієнтирів.

Якщо в основі проактивності лежить, насамперед, 
самосвідомість, то другі навички – «починайте, уявляючи 
кінцеву мету» – уява й совість. Саме вони дають можли-
вість створювати картину майбутнього, яка б відповідала 
цінностям і принципам, які надають цим цінностям особ-
ливе значення. Завдяки цьому картина майбутнього стає 
особистою місією людини – особистою конституцією, 
стандартом поведінки.

Відчуття місії має виходити із внутрішнього кола 
впливу особистості, де й зосереджені головні парадигми – 
своєрідні призми, через які сприймається навколишній 
світ. Цим пояснюється важливість місії також для орга-
нізацій. «Місія організації, – наголошує С. Кові, – якщо 
вона дійсно відображає бачення й цінності, які поді-
ляються кожним її членом, породжує велике єднання й 
незвичайне почуття прихильності. Вона створює в умах 
і душах людей таку основу, такий комплекс критеріїв чи 
орієнтирів, спираючись на які, вони будуть управляти самі 
собою». 

Якщо ж людина ефективно управляє сама собою, то 
її дисциплінованість іде зсередини; вона є функцією неза-
лежної волі, яка пов’язана з глибинними цінностями. Від-
так, поєднуються воля й цілісність особистості, необхідні 
для того, щоб підкорити цим цінностям почуття, бажання 
й настрої. Всі свої дії людина звіряє зі своєю місією і діє 
відповідно до неї.

Оволодіння першими трьома навичками С. Кові нази-
ває особистою перемогою, яка має наслідком незалеж-
ність особистості. Проте лідерство – це завжди взаємо-
відносини. Тому повністю може розкритися лише на рівні 
«взаємозалежності». Навичкою міжособистісного лідер-
ства С. Кові називає четверту: думай в дусі «Виграв /  
Виграв».

Для реалізації парадигми «Виграв / Виграв» необхідні 
три якості характеру: цілісність – усвідомлення власних 
цінностей і проактивна діяльність відповідно до них, само-
свідомість і незалежна воля; зрілість – баланс мужності й 
чуйності; менталітет достатності – парадигма, відповідно 
якої у світі усього вистачить для усіх. Ці якості дозволя-
ють лідерові будувати свої відносини з послідовниками на 
основі довіри.

Для того, щоб ця парадигма була реалізована в орга-
нізації, її мають підтримувати її організаційні, мотива-
ційні та інші системи. Щоб забезпечити відповідний про-
цес, лідер має реалізувати п’ятий принцип ефективного 
лідерства від С. Кові: «Спочатку прагніть зрозуміти, по - 
тім – бути зрозумілим». Лідер повинен володіти нави-
чками емпатії. Лише тоді можна реалізувати й шостий 
принцип С. Кові: «Досягайте синергії».

Принцип «заточуйте пилку» визначає технології зба-
лансованого самооновлення.

Вихід на найвищі рівні людського духу й мотивації 
забезпечує, на думку С. Кові, восьма навичка лідера: 
«Знайти свій голос й надихнути на це інших». Голос – 
унікальна особиста значимість – виникає в центрі пере-
тину таланту, потреб, совісті й пристрасті особистості. 
Проте завдання лідера не лише почути власний голос, а 
й надихнути на пізнання власного голосу інших.

Для цього лідер має виконувати чотири ролі: 
Перша роль: Зразок. На цьому ґрунті виростає осо-

бистий моральний авторитет лідера.
Друга роль: Штурман. Визначення курсу дозволяє 

сформувати пророчий моральний авторитет.
Третя роль: Настроювач. Завдяки цьому формується 

інституціоналізований моральний авторитет.
Четверта роль: Натхнення. Вона розкриває людський 

потенціал без мотивації ззовні й дозволяє сформувати 
культурний моральний авторитет.

«Лідерська велич, – наголошує С. Кові, – досягається 
тими людьми, які, незалежно від посади, надихають 
інших на набуття голосу». Відтак, лідер – це, насамперед, 
слуга, а лідерство має охоплювати усі рівні організації. 
В основі кожного рівня, на переконання С. Кові, лежать 
ключові принципи, які взаємопов’язані між собою. Саме 
їх дотримання дозволяє лідерові досягти не лише лідер-
ської ефективності, а й лідерської величі [8; 9; 10; 11].

Широкий резонанс серед управлінців, усіх, хто ціка-
виться проблемами лідерства, викликала робота Дж. 
Кузеса та Б. Познера «Виклик лідерства». За короткий 
час вона стала справжнім бестселером, привернувши 
увагу загалу, насамперед, тим, що показувала роль цін-
ностей у лідерстві й розкривала механізми досягнення 
успіху на основі їх упровадження в організації та відно-
сини з клієнтами.

Зразковий лідер, стверджують автори, має 
обов’язково дотримуватися у своїй діяльності п’яти основ-
них стратегій: вказувати напрям, пробуджувати інтерес 
до спільного бачення, стимулювати процес, надавати 
іншим можливість діяти, надихати серця. 

У зв’язку з цим лідер має відповідати очікуванням 
його послідовників. У лідерові люди частіше за все хочуть 
бачити такі якості, як чесність, далекоглядність, уміння 
надихати, компетентність. Саме вони формують довіру 
послідовників, без якої лідерство неможливе. «Якщо ви 
не вірите віснику, то не повірите і його звістці» – так фор-
мулюється «перший закон лідерства Кузеса – Познера». 
Другий закон також пов’язаний із довірою та її основами: 
«Робіть те, що говорите».

Люди найбільше захоплюються лідерами, які мають 
ясні та тверді переконання, які свої рішення і дії базують 
на ґрунті чітко виражених цінностей. Ось чому для лідера 
так важливо «знайти свій голос» – усвідомити власні цін-
ності, які спрямовують й служать моральним компасом 
у повсякденному житті. Саме вони допоможуть лідерові 
визначити сховану за горизонтом мету (термінальні цін-
ності) й обрати шлях до неї (інструментальні цінності).

Цінності впливають на всі аспекти нашого життя: 
моральні міркування, взаємовідносини з іншими людьми, 
рішення, які ми приймаємо. Цінності – ядро особистості. 
Вони – надзвичайно сильний мотиватор, керівництво до 
дії, основа відданості власним та організаційним цілям. 
Лише усвідомивши власні цінності, лідер зможе зробити 
їх інструментом самовираження, переконливо й щиро 
транслювати їх послідовникам, залишатися індивідуаль но 
неповторним у їх очах.

Важливіше завдання лідера: досягнути підтримки з 
боку послідовників спільних цінностей організації. При-
чому на основі консенсусу, з урахуванням того, що кожна 
людина має власний набір цінностей. Не завжди він буде 
збігатися з організаційним. Проте, не досягнувши спіль-
ного консенсусу та спільних принципів діяльності органі-
зації, лідер не зможе забезпечити її ефективність.

Коли ж цінності узгоджені, лідер усією своєю поведін-
кою повинен демонструвати відданість їм: робити те, про 
що говорить; виконувати свої обіцянки; тримати слово.

Лідер має завжди подавати особистий приклад відда-
ності проголошеним ним баченню й цінностям. Тоді йому 
повірять. Для цього він повинен: бути втіленням спільних 
цінностей; навчати інших дотримуватися цінностей. 

У процесі навчання інших дотримуватися ціннос-
тей лідер повинен: бути готовим протистояти кризовим 
ситуа ціям, за яких чи не найбільше перевіряються його 
цінності й готовність дотримуватися них; розповідати 
історії успішних командних дій на основі цінностей; мате-
ріально й морально підтримувати поведінку послідовни-
ків, яка відповідає проголошеним цінностям.

Цих правил лідер повинен дотримуватися і представ-
ляючи своїм послідовникам бачення перспектив органі-
зації. Адже воно може бути ефективним лише тоді, коли 
стане для них спільним. А найміцнішою основою для 
цього, знову ж таки, виступають спільні цінності. Лідер не 
повинен забувати, що «люди віддані сенсу, а не планам».

Реалізуючи стратегію «стимулювання процесу», 
лідер повинен бути постійно націленим на зміни й відчу-
вати свою відповідальність за них, заохочувати ініціативу 
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інших. При цьому не забувати, що лідерство – «це виклик 
заради чогось важливого. Це виклик із пристрастю. Це 
прагнення до мети». Мета повинна бути наповнена сен-
сом для послідовників: «Справжні лідери зачіпають серця 
й пробуджують свідомість людей, а не просто обмінюють 
їх час і навички на гроші».  

Завдання лідера – сприяти самоствердженню людей, 
розвиваючи їх самостійність, компетентність і впевне-
ність. Мета лідера – допомогти своїм послідовникам 
також стати лідерами.

Лідер повинен створювати умови для їх успіхів, 
демонструвати віру в них, бути поруч з ними й гідно оці-
нювати досягнення кожного, заохочувати й винагороджу-
вати, виявляти чуйність та увагу.

Нарешті, серед важливіших завдань лідера – вшано-
вувати перемоги й пропагувати цінності. Свята, церемо-
нії, ритуали тощо розвивають дух колективізму на основі 
спільних цінностей. Вони дають лідерам чудову можли-
вість представити й підкреслити дії й типи поведінки, 
важливі для реалізації спільних цінностей і цілей. Те, що 
вшановує лідер, має знаходитися в гармонії з тим, що 
він проповідує. Урочистості мають бути прямим виявом 
відданості основним цінностям, жертовній праці й вдяч-
ності людям, які живуть цими цінностями. Щира й зацікав-
лена особиста участь лідера у таких заходах – важливий 
інструмент зміцнення довіри послідовників до лідера, як 
основи лідерства.

Лише тоді, коли основою внутрішньої системи пере-
конань лідера стануть такі цінності як свобода, справед-
ливість, рівність, турбота, людська гідність тощо, він буде 
цілісною особистістю, яку ніщо не зможе звернути з обра-
ного ним шляху і за якою підуть його послідовники. Адже 
«лідерство, – наголошують Дж. Кузес і Б. Познер, – це не 
вправи розуму. Лідерство – це шлях серця» [12].

Російський дослідник проблем лідерства А. Занков-
ський переконаний, що значення цінностей тим більше, 
чим вищий рівень організаційного управління ми аналізу-
ємо. Організаційне (а не групове) лідерство – «це ціннісно-
орієнтоване лідерство, для реалізації якого менеджеру 
потрібно не лише ефективно виконувати управлінські 
функції, але й володіти гуманістичним світоглядом, мати 
високі моральні орієнтири», – пише він. Саме цінності 
детермінують організаційне лідерство. Вони та особис-
тість лідера впливають на визначення організаційних 
цілей, не лише спрямованих на високі результати, а й 
наповнених суспільним і моральним сенсом, виступають 
регуляторами поведінки та процесу прийняття рішень, 
урешті-решт, мають вирішальне значення як для ефек-
тивності самого лідера, так і до долі всієї організації.

Ефективність лідера визначається тим, наскільки 
його цінності співвідносяться з цінностями корпоративної 
культури організації, у якій він реалізує свій лідерський 
потенціал. Організаційна культура задає певну систему 
координат, яка пояснює, чому організація функціонує 
саме так. Водночас дозволяє пом’якшити проблему узго-
дження індивідуальних цілей із загальною метою органі-
зації, формуючи спільний культурний простір, який вклю-
чає цінності, норми й поведінкові моделі, які поділяють 
більшість співробітників.

Організаційна культура – своєрідне ціннісне «поле», 
яке об’єднує організацію в єдине ціле, задаючи систему 
ціннісних координат як для співробітників-виконавців, так 
і для менеджменту. При цьому організаційний лідер, з 
одного боку, виступає суб’єктом формування культури, а 
з іншого – об’єктом впливу самої культури.

У зв’язку з цим А. Занковський пропонує описувати 
поведінку лідера трифакторною моделлю, в якій, окрім 
традиційних (орієнтація на людей та орієнтація на резуль-
тат) факторів, запроваджує ціннісний вимір (рис. 1).

Отже, лідерство розглядається в контексті цінностей 
організації. Це безпосередньо пов’язує його з корпора-
тивною культурою організації. Тобто, запропонований 
ціннісний вимір лідерства, по-суті, є культурно-ціннісним. 
Відтак, найбільш ефективним стилем лідерства в сучас-
ній організації є стиль, за якого лідер демонструє не лише 
яскраво виражену орієнтацію на завдання й людей, але 
й володіє системою ціннісних орієнтацій, які співпадають 
або близькі до цінностей ідеальної корпоративної куль-
тури [13].

Висновки
Таким чином, сучасні теорії лідерства визнають фун-

даментальне значення цінностей у структурі особис-
тості, їх потужну мотиваційну роль. Тому вважають, що 
лідерство може зростати лише на ґрунті високих ціннос-
тей, які наповнюють життя лідера особистим і водночас 
соціально значимим сенсом. Він сприймається лідером 
як його місія, яка конкретизується у баченні й цінностях, 
які він пропонує як основу для взаємодії зі своїми послі-
довниками. Щирість, відвертість, надійність і зрозумілість 
для інших лідера, який дотримується цінностей, викликає 
довіру до нього послідовників. Цінності стають для них 
своєрідним «маяком» на шляху до мети, обов’язковим 
тестом при формуванні команди, прийнятті управлін-
ських рішень. Відтак, в організації спрощується система 
комунікацій, формується атмосфера взаємної довіри, під-
тримки, відповідальності й ініціативності. Лідерство «про-
низує» всі їх організаційні рівні, стає додатковим чинни-
ком досягнення спільної мети.
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Рис. 1.  Модель лідерства з ціннісним виміром
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Постановка проблеми та її актуальність
У світлі наявних тенденцій суспільного розвитку – гло-

балізації, демократизації, інформатизації, технологізації 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 прояв-
ляється через утвердження нових організаційних струк-
тур, моделей поведінки, процедур, принципів і цінностей як 
основи управлінської діяльності. Результатом актуаліза-
ції лідерства є зростання суспільного попиту лідерів, що 
породжує завдання модернізації параметрів сучасної про-
фесійної підготовки лідерів [3, с. 2–3]. Тому розвиток лідер-
ського потенціалу має включати реалізацію стратегії 
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потенціалу майбутніх фахівців, що навчаються в техніч-
ному університеті. 

Для дослідження розвитку лідерського потенціалу ми 
обрали практику підготовки майбутніх лідерів у центрі 
підготовки лідерів кафедри педагогіки і психології управ-
ління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна 
Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі, 
переконливо свідчить про її безсумнівну актуальність і 
важливу соціальну значущість. Досить послатися хоча б 
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Svitlana Nestulya
VALUE ASPECTS OF MODERN LEADERSHIP CONCEPTS

Summary
The article reveals main tenets of the modern leadership concepts, which consider the role and significance of values in the 

structure of personality and the vital activity of organizations. Their authors (S. Covey, J. Kouzes and B. Pozner, A. Zankovskiy, 
etc.) acknowledge the powerful motivational role of values, which define the vital mission of personality and organizations. To their 
opinion, it is exactly the values, which are the fundamentals for forming a mutual trust between the leader and its followers, without 
which leadership becomes impossible. According to the leadership management paradigm, values also become the main criteria 
for evaluation of leader and its activity by the followers and the followers by a leader. They simplify communication between them 
and neutralize the negative impact of administrative factors on the relations of leader and its followers, giving the last ones oppor-
tunity for personal leadership, based on values.

Keywords: leadership, basic human values, social values, principles, leadership potential, proactivity, empathy, synergy, 
mission. 
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЦЕНТРІ ЛІДЕРСТВА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
У статті акцентовано увагу на значенні дослідження розвитку лідерського потенціалу зарубіжними та вітчизняними 

науковцями. Вказано на особливості багаторічних досліджень з проблем лідерства вченими кафедри педагогіки і пси-
хології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут». Розглянуто основні напрями розвитку лідерства як стану; лідерства як процесу; лідерства 
як команди. Охарактеризовано програму розвитку лідерського потенціалу в технічному університеті. Авторами вперше 
акцентовано особливу увагу на парадоксальному лідерстві. Висвітлено основні завдання тренінгів із розвитку лідер-
ського потенціалу, розробленими в технічному університеті. 

Ключові слова: лідерство, парадоксальне лідерство, бізнес-лідер, розвиток лідерського потенціалу, центр лідерства, 
тренінг, технічний університет.
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на дослідження Г. Авцинової, В. Бабаєва, О. Бандурки, 
Р. Бояциса, І. Головньової, Д. Гоулмана, С. Завєтного,  
С. Калашнікової, В. Кременя, Дж. Кузеса, І. Кузнєцова, 
М. Ланських, А. Пелтона, О. Пономарьова, М. Чепіги та 
багатьох інших. 

Аналіз проблем формування лідерських якостей у 
студентів вищих технічних закладів освіти, а також філо-
софської, психологічної, педагогічної літератури з питань 
лідерства дає змогу визначити різні аспекти дослідження 
цієї проблеми вітчизняними науковцями. Так, удоскона-
лення професійної підготовки управлінців-лідерів цікавили 
В. Берека, Л. Ващенка, Д. Галіцину, Л. Даниленка,  
Г. Дмитренка, О. Ельбрехта, Г. Єльнікову, В. Лугового, 
В. Майбороду, В. Олійника, М. Пірен, М. Рудакевич,  
Т. Сорочан, Л. Товажнянського та ін. [10, с. 55].

У загальній системі досліджень феномену лідерства 
істотну роль відіграє пошук ефективних шляхів і засобів 
виявлення потенційних лідерів та розвитку необхідних 
рис і якостей за допомогою широкого впровадження в 
освітній процес технології цілеспрямованого тренінгу. 
Так, за ініціативою та завдяки енергії й організатор-
ському таланту колективу університету, а особливо 
кафедрі педагогіки і психології управління соціальними 
системами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ» відкрито 
Центр лідерства, який функціонує в рамках спільного 
Міжнародного проекту «ELITE» – «Освіта для лідерства, 
інтелектуального та творчого розвитку» в межах про-
грами ТЕМПУС [1, с. 95].

Мета статті полягає в аналізі практики підготовки 
майбутніх лідерів у Центрі лідерства кафедри педагогіки 
і психології управління соціальними системами ім. акаде-
міка І. А. Зязюна НТУ«ХПІ».

Виклад основного матеріалу
Досвід розвинутих зарубіжних країн свідчить, що фор-

мування у молоді лідерських якостей і процеси їх набуття 
й розвитку мають будуватися з урахуванням низки науко-
вих підходів – поведінкового, ситуаційного, системного, 
процесного та інтегративного, які дають змогу сформу-
вати уявлення про багатоаспектність, безперервність, 
цілісність і глибину знань у сфері майбутньої діяльності 
і врахувати численні зв’язки у процесі інтеграції під час 
формування лідерських якостей. Проблема підготовки 
лідерів може розглядатися в кількох 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 лідер-
ськими якостями [8, с. 18–19].

Основними фундаментальними теоретичними прин-
ципами підготовки лідерів у рамках наукової школи кафе-
дри педагогіки і психології управління соціальними систе-
мами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ«ХПІ» є:

– синергетична акмеологія у навчанні, науковому 
пошуку, підвищенні творчого підходу, злитті всіх наукових 
направлень;

– участь одночасно в різноманітних наукових і твор-
чих проектах;

– системне та постійне планування;
– розвиток до вищих рівнів особистісних морально-

вольових якостей студентів, викладачів та бізнес-лідерів 
одночасно протягом усього життя;

– розвиток постійного потягу для досягнення життє-
вого успіху;

– головними рисами особистості лідера є відпові-
дальність, порядність і толерантність. 

Розглянемо більш детально практику розвитку лідер-
ського потенціалу в Центрі лідерства кафедри педагогіки 
і психології управління соціальними системами ім. акаде-
міка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ». 

Центр Лідерства НТУ «ХПІ» було створено наказом 
ректора у січні 2015 року на базі кафедри педагогіки і пси-
хології управління соціальними системами ім. академіка 

І. А. Зязюна та методичного відділу університету в рам-
ках спільного Міжнародного проекту «ELITE» – «Освіта 
для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку» в 
межах програми ТЕМПУС. Наприкінці жовтня 2015 року 
відбулося урочисте відкриття Центру, головними завдан-
нями якого є:

– теорія та практика формування та розвитку лідер-
ського потенціалу; 

– виявлення талановитих особистостей, які наділені 
лідерськими якостями, з метою подальшого розвитку їх 
управлінської компетентності та стратегічного мислення;

– проведення консультацій із підвищення управ-
лінського потенціалу особистості та його реалізації в 
сучасних реальних умовах; проведення лекцій, тренінгів, 
семінарів, круглих столів, конференцій для формування 
ефективної харизматичної особистості лідера в освіт-
ньому середовищі, а також у бізнес-середовищі.

Першим обов’язковим кроком до лідерства є про-
ведення експертами Центру всебічної психологічної діа-
гностики з використанням методик 15FQ+ та PPA Thomas 
System. Ця діагностика дає змогу визначити індивідуаль-
ний профіль особистості, дослідити особливості взаємодії 
особистості в групі, скласти індивідуальну програму роз-
витку лідерського потенціалу особистості. Обов’язковими 
заходами після психодіагностики є індивідуальні консуль-
тації експертів та коуч-сеанси, які пройшли спеціальну 
підготовку під час навчання в університетах Європи та на 
базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кожна людина є володарем унікального набору осо-
бистісних якостей, навичок, умінь, компетенцій. Саме 
поєднання цих елементів породжує унікальний стиль 
лідерства кожної людини. Але, на жаль, часто буває так, 
що одні риси особистості, необхідні для лідерства, розви-
нені у людини добре, тоді як інші розвинені дуже слабко 
і потребують їх удосконалення. Багаторічні дослідження, 
що здійснювалися на кафедрі, а також аналіз існуючих у 
західній науці розробок, привели нас до розуміння того, 
що підготовка лідерів має здійснюватися за основними 
напрямами: 

1. Лідерство як стан – набір усіх морально-вольових 
якостей особистості. Це передбачає розвиток внутрішніх 
ресурсів особистості.

2. Лідерство як процес – реалізація всіх якостей лідера 
на досягнення визначеної мети. Цей постулат передбачає 
розвиток навичок взаємодії людини з оточуючими.

3. Лідерство як команда – колектив однодумців, які 
об’єднані лідером для досягнення поставленої мети. Під-
готовка лідерів має бути направлена на активізацію одно-
думців у динаміці дій лідера.

Розвиток внутрішніх ресурсів особистості (лідер-
ство як стан) ґрунтується на розвитку когнітивних про-
цесів: пам`яті, мислення, особливо на позитивному 
мисленні лідера, його інтелектуальній сфері, а також 
емоційній складовій особистості лідера, навичкам адап-
тивного управління, креативності.

Розвиток навичок взаємодії людини з оточую-
чими (лідерство як процес) передбачає розвиток кому-
нікативної компетентності, конфліктологічної та риторич-
ної культури, ділової етики, морального лідерства. 

Розвиток активізації однодумців у динаміці дій 
лідера (лідерство як команда) визначає принципи та 
методи формування харизматичного лідера, особливо 
парадоксального лідера, принципи побудови команди, 
місце та роль лідерських якостей у трудовому потенціалі 
особистості.

На основі досвіду підготовки лідерів експертами Цен-
тру лідерства були розроблені 3 курси розвитку лідер-
ського потенціалу: 

– короткий курс розвитку лідерського потенціалу – 
12 занять, 1 місяць;

–  розширений курс розвитку лідерського потенці-
алу – 24 заняття, 2 місяці;

– повний курс розвитку лідерського потенціалу – 36 
занять, 3 місяці. 

Особлива роль у реалізації програми розвитку лідер-
ського потенціалу належить уніфікаційним тренінгам, які 
були розроблені та апробовані в Центрі лідерства кафе-



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 б

із
не

су

98

дри педагогіки і психології управління соціальними систе-
мами ім. академіка І. А. Зязюна НТУ «ХПІ» під час двох 
коротких курсів розвитку лідерського потенціалу в бізнес-
середовищі в 2016–2017 рр. У табл. 1 наведено тематику 
тренінгів.

Командою експертів були в рамках Міжнародного 
проекту «ELITE» – «Освіта для лідерства, інтелектуаль-
ного та творчого розвитку» в межах програми ТЕМПУС 
розроблені для підготовки бізнес-лідерів навчальні посіб-
ники. Вони містять цікаві міні-лекції, приклади з визначе-
ної тематики, психологічні тести, вправи, ігри, завдання 
для самостійної роботи, підсумкового контролю знань. 
Цими методичними матеріалами користуються передусім 
слухачі – майбутні бізнес-лідери.

У табл. 2 наведена характеристика навчально-мето-
дичних комплексів.

Розглянемо детальніше характеристику кожного тре-
нінгу, представленого в табл. 1.

Першим важливим кроком розвитку лідерського 
потенціалу ми вважаємо такий: слухачі Центру повинні 
знати принципи та методи формування харизматич-
ного лідера, структуру його особистості, формування 
особистості лідера в сучасному світі, практичні рекомен-
дації з формування харизматичного лідера. Науковці 
кафедри приділяють особливу увагу парадоксальному 
лідерству в образі життя та в поведінці лідера, відмінній 
від поведінки звичайної людини. Дослідження проблеми 
парадоксального лідерства дає змогу дійти таких виснов-

ків. По-перше, значне ускладнення індивідуального і 
суспільного буття змушує людину відмовитися від того, 
що стало неефективним – від лінійного мислення та уяв-
лення про абсолютну каузальність. За цих умов найбільш 
підготовленими до адекватної реакції виявляються лідери 
з властивою схильністю до парадоксального характеру 
мислення і дії. По-друге, окремим особистостям прита-
манні особливі індивідуальні психологічні характерис-
тики, особливості розвитку інтелектуальної та емоційної 
сфер і світосприйняття, які і визначають їх як лідерів. Ці 
характеристики і особливості забезпечують такій людині 
можливість свого бачення і розуміння речей і явищ, недо-
ступного більшості людей. Тому його рішення і дії, які є 
наслідком такого бачення, і уявляються іншим людям 
парадоксальними, тоді як для нього вони є цілком при-
родними, зрозумілими і закономірними. По-третє, саме 
парадоксальне лідерство і його прояви створюють своє-
рідний зворотний зв’язок, впливаючи на лідера як носія 
цих якостей. Цей вплив позначається на способі його 
життя, на ставленні до своєї діяльності й до людей, з 
якими він цю діяльність здійснює і на яких поширюється 
його вплив. Однак цей зворотний зв’язок є нелінійним і 
постійно модифікується під час оволодіння людиною пев-
ними знаннями і навичками лідерства, в міру набуття від-
повідного досвіду і розвитку інтуїції. По-четверте, один із 
головних парадоксів лідерства, що є найбільш характер-
ним для лідерів, які є і формальними керівниками, полягає 
в тому, що ефективність їх управлінської діяльності тим 

Назва теми тренінгу

1. Лідерство в сучасному світі. Принципи та методи формування харизматичного лідера. Парадоксальне лідерство

2. Встановлення первинних комунікативних контактів у групі. Місце та роль лідерських якостей у трудовому потенціалі особистості

3. Риторика для лідерів

4. Принципи побудови ефективної команди

5. Формування комунікативної компетентності лідера

6. Тренінг позитивного мислення

7. Розвиток пам’яті, мислення, інтелекту для досягнення успіху лідером

8. Емоційний інтелект та його роль у реалізації лідерського потенціалу

9. Формування готовності до адаптивного управління лідерів

10. Конфліктна взаємодія в організації

11. Діагностика типу морального лідерства

12. Розвиток креативності лідера

№ Назва модуля Мета модуля

1 Бізнес-лідерство  
і когнітивні якості

Розвиток у студентів здатностей до аналізу і синтезу, до навчання та планування змін  
з метою удосконалення бізнесу у приватних підприємців на основі застосування психічних 

пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, інтелекту [9, с. 3]

2 Розвиток когнітивних 
якостей у бізнес-лідерів

Розвиток здатності застосовувати на практиці одержані знання з розвитку, здатності  
породжувати нові ідеї у бізнес-лідерів на основі удосконалення когнітивних якостей –  

пам’яті, мислення та творчих здібностей [2, с. 3]

3 Трудовий потенціал  
бізнес-лідера

Розвиток аналітичних і прогностичних здібностей сучасних керівників бізнес-організацій 
щодо оцінювання місця та ролі лідерських якостей особистості в системі якісних  

характеристик її трудового колективу, а також визначення рівня розвитку лідерських якостей 
у системі трудових можливостей бізнес-лідера [7, с. 3]

4 Емоційний інтелект 
лідера у сфері бізнесу

Розвиток управлінської компетентності бізнес-лідерів на основі засвоєння навичок  
емоційного інтелекту [5, с. 3]

5
Діагностика типу 

морального лідерства  
у сфері бізнесу

Розвиток управлінської компетентності бізнес-лідерів через поглиблення розуміння  
власних моральних принципів та цінностей [4, с. 3]

6
Основи риторики для  

бізнес-лідерів: ефективний 
публічний виступ

Розвиток комунікативної компетентності бізнес-лідерів шляхом застосування прийомів  
риторики при підготовці та проведенні ефективного публічного виступу [12, с. 3]

7 Крос-культурні комунікації 
для бізнес-лідерів

Розвиток комунікативної, міжкультурної та управлінської компетентностей  
бізнес-лідерів шляхом розкриття сутності крос-культурних комунікацій  

та аналізу інструментів їх реалізації [6, с. 3]

Таблиця 1
Програма розвитку лідерського потенціалу в Центрі лідерства

Таблиця 2
Тематика та завдання навчальних модулів
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вища, чим менше вони займаються безпосереднім вико-
нанням своїх управлінських функцій. Це вкрай важливо 
для зрілих колективів, де всі виконавці є компетентними 
професіоналами. Тут обов’язок лідера полягає в органі-
зації дієвого контролю, в діагностуванні стану організації, 
у формуванні та підтримці корпоративної культури і спри-
ятливого психологічного клімату в колективі [11, с. 303].

Тренінг для розвитку внутрішніх ресурсів особис-
тості ґрунтується на формуванні когнітивних про-
цесів: пам’яті, мислення, інтелекту людини. Саме 
здатність критично мислити, постійно працювати над 
розвитком свого інтелекту і пам’яті забезпечує форму-
вання когнітивного базису успішної діяльності лідера. Під 
час тренінгу слухачі вивчають умови, що впливають на 
запам’ятовування, прийоми мнемотехніки для розвитку 
пам’яті; складові портрета успішного лідера, пов’язані 
з інтелектом; фактори, які впливають на розвиток інте-
лекту та одержують і засвоюють на практиці рекоменда-
ції для розвитку пам’яті, мислення, інтелекту.

Наступним кроком із розвитку лідерського потен ціалу 
особистості є розвиток його емоційного інтелекту. 
Емоційний інтелект – унікальне поєднання здібностей 
людини до адекватного сприйняття власних емоцій, вико-
ристання цих емоцій для досягнення необхідних цілей, 
розуміння емоцій іншої людини і управління ними. Висо-
кий рівень емоційного інтелекту дає змогу лідеру управ-
ляти своїми послідовниками не через команди і вказівки, 
а через натхнення і психологічне заохочення, що значно 
поліпшує результати роботи будь-якої команди. 

Наступним етапом розвитку лідерського потенціалу 
є тренінг із розвитку креативності лідера. Креатив-
ність є готовністю до прийняття і створення принципово 
нових ідей, що відхиляються від традиційних або прий-
нятих схем мислення, а також здатністю вирішувати 
нестандартні проблеми. Саме креативність забезпечує 
здатність лідера до швидкої адаптації в найнепередба-
чуваніших умовах. Під час тренінгу слухачі одержують 
та на практиці відпрацьовують рекомендації з розвитку 
творчих здібностей особистості.

Наступним кроком програми є тренінг із розвит ку 
позитивного мислення. Цей захід орієнтований на 
формування у лідерів відповідальності за свою життєву, 
творчу і професійну позицію. Тренінг дає змогу детально 
проаналізувати, як ті чи інші життєві позиції впливають на 
формування кола спілкування, на рішення, що прийма-
ються, на проблемні ситуації, з яким людина стикається 
у своєму житті. Самостійно кожен учасник тренінгу має 
змогу за допомогою провідних методик визначити психо-
логічні якості, які гальмують у нього формування позитив-
ного мислення.

Розвиток внутрішніх ресурсів особистості, як зазна-
чено вище, ґрунтується на формуванні здатності до 
адаптивного управління лідером. Тому тренінг з цією 
проблематикою дає змогу дізнатися та засвоїти при-
йоми адаптивного менеджменту в кризових ситуаціях та 
ситуа ціях організаційних змін, під час введення інновацій 
у менеджменті.

Зазначимо, що важливою особливістю лідерства є те, 
що це не стільки особистісний, скільки соціальний фено-
мен. Лідер – це людина, яка веде за собою інших. Лідер 
неможливий без групи послідовників. Людина може бути 
дуже сильною особистістю, але якщо вона не вміє впли-
вати на інших, взаємодіяти з іншими, то його лідерська 
енергія так і залишиться потенційною і не знайде свій 
вихід у реальному житті. Саме тому важливим напрямом 
розвитку лідерського потенціалу є тренінг із розвитку 
комунікативної компетентності. Він дає змогу дізна-
тися, які існують бар’єри у спілкуванні між людьми; про 
види драматичного спілкування і як їх можна подолати за 
допомогою комунікативних умінь. Учасники тренінгу змо-
жуть опанувати техніки постановки відкритих, закритих 
та альтернативних запитань; оволодіти техніками малих 
розмов; навчитися умінню регулювати своє емоційне 
напруження.

Розвиток активізації однодумців у динаміці дій лідера 
(лідерство як команда) програми Центра лідерства НТУ 
«ХПІ» визначає тренінг із побудови команди. Він перед-

бачає, що слухачі визначають основні принципи тімбіл-
дінгу, засвоюють прийоми побудови команди в професій-
ній діяльності, зможуть навчитися використовувати вплив 
мотивації та корпоративної культури на ефективність 
роботи в команді.

Важливим кроком розвитку лідерського потенціалу 
є тренінг з формування конфліктологічної культури. 
Конфлікти є обов’язковою стороною будь-якої людської 
взаємодії. Уміння «читати» конфлікти, розуміти їх сут-
ність та ефективно їх вирішувати є обов’язковим для 
будь-якого лідера. Під час тренінгу з розвитку конфлік-
тологічної культури слухачі отримують знання щодо кон-
фліктогенів у процесі ділового спілкування та стратегій 
конфліктної взаємодії; вивчають деструктивні стилі пове-
дінки, провокуючі конфліктні ситуації; навчаються буду-
вати карту конфлікту; визначають техніки ефективного 
спілкування у конфлікті, способи врегулювання конфлік-
тів. Особливо важливим компонентом конфліктологічної 
культури лідера є культура лідерства, зокрема вміння 
попередити моббінг (психологічне насилля), який пере-
шкоджає нормальній продуктивній роботі колективу, тому 
слухачі тренінгу засвоюють навички з попередження пси-
хологічного насилля.

Наступним кроком програми з розвитку лідерського 
потенціалу є тренінг з розвитку риторичної культури 
лідера. Виступи перед іншими людьми є невід’ємною 
частиною діяльності лідера. Від здатності донести до 
послідовників свої основні ідеї залежить успішність не 
тільки лідера, але і всієї його команди. Тренінг з розви-
тку риторичної культури дає учасникам змогу отримати 
знан ня про психологічні основи побудови особистістю 
власного іміджу у професійній сфері, оволодіти прийо-
мами самопрезентації у професійному спілкуванні. 

Розвиток активізації однодумців у динаміці дій лідера 
(лідерство як команда) програми визначає також тре-
нінг, що дає змогу усвідомити місце та роль лідерських 
якостей у трудовому потенціалі особистості. Під час 
цього заходу слухачі усвідомлюють джерела та особли-
вості прояву власних лідерських якостей, формують інди-
відуальну систему їх розвитку, вчаться встановлювати 
первинні комунікативні контакти в групі.

Розвиток навичок взаємодії людини з оточуючими 
(лідерство як процес) програми з розвитку лідерського 
потенціалу Центру лідерства НТУ «ХПІ» передбачає 
також тренінг з діагностики морального лідерства. Під 
час тренінгу слухачі дізнаються про роль моралі та етики 
у професійній діяльності, зможуть усвідомити власні 
етичні орієнтири, дізнаються про здібність аналізувати 
спірні з етичної точки зору ділові ситуації, оволодіти нави-
чками готовності працювати над удосконаленням влас-
них морально-етичних принципів.

Таким чином, програма з розвитку лідерського потен-
ціалу Центру лідерства НТУ «ХПІ» охоплює всі сторони 
розвитку особистості майбутнього лідера у сфері освіти, 
управління та бізнесу.

Висновки
1. Програма з розвитку лідерського потенціалу Цен-

тру лідерства НТУ «ХПІ» сприяє не тільки значному підви-
щенню міжнародного авторитету університету, але й роз-
витку лідерського потенціалу майбутніх лідерів у сфері 
освіти, управління та бізнесу.

2. Головними рисами особистості сучасного лідера з 
погляду науковців кафедри педагогіки і психології управ-
ління соціальними системами технічного університету 
визначено: відповідальність, порядність і толерантність.

3. Автори вважають, що подальше цілеспрямоване 
вивчення проблем парадоксального лідерства дасть 
змогу вченим і практикуючим менеджерам знайти абсо-
лютно нові шляхи і способи досягнення максимально 
можливих висот у професійній діяльності всіх видів у 
будь-якій соціальній системі сучасного соціуму.

4. Підготовка лідерів має здійснюватися за такими 
напрямами: лідерство як стан; лідерство як процес; лідер-
ство як команда.

5. Програма з розвитку лідерського потенціалу Цен-
трі лідерства НТУ «ХПІ» передбачає психодіагностику, 
психологічне консультування та програму тренінгів із роз-
витку лідерських якостей. 
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6. Реалізація програми з розвитку лідерського 
потенціалу в Центрі лідерства НТУ «ХПІ» передбачає тре-
нінги з розвитку: внутрішніх ресурсів особистості; нави-
чок взаємодії людини з оточуючими; активізації однодум-
ців у динаміці дій лідера.

7. Перспективи подальших розвідок пов’язані 
розроб ленням та апробацією програм формування май-
бутніх лідерів у сфері бізнесу під час розширеного та 
повного курсів із розвитку лідерського потенціалу в Цен-
трі лідерства НТУ «ХПІ».
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Summary
In the article attention is accented on the value of research of development of leader potential by foreign and home scientists. 

It is indicated on the feature of long-term researches from the problems of leadership by the scientists of department of Pedagogy 
and psychology of social systems management department of the academician I. Zyazyun of the National technical university 
«Kharkiv polytechnic institute». Basic directions of development of leadership as state; leaderships as process; leaderships as 
team are considered. The program of development of leader potential in a technical university is described. Authors are first accent 
the special attention on paradoxical leadership. The basic tasks of training of development of leader potential worked out in a 
technical university are reflected. 

Keywords: leadership, paradoxical leadership, business-leader, development of leader potential, center of leadership, 
training, technical university.
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ЛІДЕРСТВО ЯК СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА
Діяльність університетів з розвитку лідерського потенціалу суспільства стає сьогодні особливо актуальною. Феномен 

лідерства виникає як відповідь на потреби соціуму і стає однією з таких потреб. Ці потреби пов’язані зі складною і супе-
речливою природою самої людини. Через неї саме існування й нормальне життєзабезпечення людини можливе лише 
за умови її участі у спільній з іншими людьми діяльності. Лідерство здатне задовольнити потребу соціуму в механізмах 
узгодження розмаїття цілей, прагнень та інтересів людей. Воно виступає засобом мобілізації людей на успішну спільну 
діяльність. У відповідь на суспільні потреби лідерство забезпечує можливість нормального функціонування соціуму та 
його належного розвитку. При цьому вплив лідера також сприяє творчому особистісному та професійному розвитку його 
прихильників і послідовників. Задоволення суспільних потреб інколи пов’язане з певними парадоксальними проявами 
лідерства. Вони особливо характерні для харизматичних лідерів. Парадокси в діяльності й поведінці лідерів здатні підви-
щувати ефективність задоволення суспільних потреб.  

Ключові слова: соціальні потреби, лідерство, лідерський потенціал, природа людини, інтереси, прагнення, узгодження.
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Постановка проблеми та її актуальність
Сьогодні одним з надзвичайно важливих завдань 

університетської освіти виступає забезпечення розвит ку 
лідерського потенціалу суспільства, оскільки цей потен-
ціал в умовах інноваційного розвитку стає одним з визна-
чальних чинників науково-технічного і соціального про-
гресу. Необхідною умовою успішного виконання цього 
завдання постає глибоке розуміння суті лідерства як 
складного і суперечливого соціального і водночас інди-
відуального явища, що виникає із потреб соціуму і само 
виступає однією з його потреб. Проблема розуміння цих 
взаємозв’язків набуває особливої актуальності в процесі 
цілеспрямованої практичної діяльності університетів у 
сфері розвитку лідерського потенціалу суспільства. Адже 
успіх цієї діяльності та її ефективність істотною мірою 
залежать від її цільових установок та обраної стратегії 
реалізації. На наше глибоке переконання, в дилемі підхо-
дів – «нав’язування» соціуму лідерів чи їх підготовка як від-
повідь на його потребу в лідерах шанси на успіх має саме 
останній варіант, якому й необхідно віддавати перевагу.

Це означає, що організація будь-яких форм підготовки 
лідерів має здійснюватися на підставі вивчення реальних 
потреб в них суспільства та його економіки, науки, куль-
тури та освіти. Хоча справжній лідер і сам здатний обрати 
сферу перспективного застосування своїх здібностей та 
набутої компетентності й успішно організувати ефективну 
спільну діяльність людей з реалізації визначеної ним стра-
тегії, однак це буде досить тривалий процес. Підготовка ж 
під конкретні потреби в лідерстві, як свідчить наш досвід, 
виявляється більш продуктивною. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Практична важливість та актуальність проблеми задо-

волення потреб соціуму в ефективних лідерах зумовлює 
широкий інтерес до різних її аспектів з боку багатьох 
філософів і психологів, педагогів і соціологів, фахівців з 
управління соціальними системами. Різним проблемам 
лідерства присвячена величезна кількість монографічної 
літератури і журнальних публікацій. 

Як приклад, можна послатися на результати дослі-
джень, які виконують В. Бабаєв, Ю. Базаров, О. Бандурка, 
І. Головньова, С. Калашнікова, В. Розанова, Д. Хенна,  
Е. Шейн,  В. Шейнов та інші. 

Важливі проблеми сучасного лідерства системно роз-
глядають У. Бенніс та Б. Нанус [1]. Дослідженню законів 
лідерства як складного соціального феномену присвячена 
робота Дж. Максвелла [2]. Відомі фахівці з емоційного 
лідерства Д. Гоулман, Г. Бояцис та Е. Макки підкреслю-
ють, що у тому разі, коли своїм цілеспрямованим впливом 
лідери пробуджують в людях емоції, вони розкривають в 
них їхні найкращі якості. При цьому далеко не випадково 
Д. Пір, характеризуючи потенційного лідера, вважає, що 
найважливішою характеристикою ефективності його 
лідерства має бути масштаб особистостей тих людей, які 
приймають рішення йти за ним.

Цікавий феномен парадоксального лідерства роз-
глядали Р. Фарсон та Р. Кейєс  [3]. Вони показали вплив 
певних проявів парадоксальності діяльності й поведінки 
лідерів на їхніх прихильників і послідовників. Деякі важливі 
аспекти парадоксального лідерства детально проаналізо-
вані й нами в роботі [4]. Істотний вплив характеру лідерства 
на процеси функціонування і розвитку соціуму обумовлює 
інтерес дослідників до проблем політичного лідерства, 
насамперед в умовах нестабільних суспільств. Прикладом 
можуть слугувати роботи В. Карасьова, І. Шаблінського,  
В. Шеклтона, Ж. Блонделя [5] та інших дослідників цього 
специфічного явища. На жаль, широкому загалу виборців 
їхні твори невідомі, й люди досить часто продовжують оби-
рати до влади не справжніх лідерів, а різних пройдисвітів 
та популістів, які забувають свої обіцянки відразу після 
свого обрання.

Однією з причин такої ситуації, на наш погляд є й те, 
що при надзвичайно широкій бібліографії з проблем лідер-
ства вкрай недостатньо робіт, цільова спрямованість яких 
стосувалася б тим чи іншим аспектам нагальних потреб 
соціуму у справжніх лідерах, технології й напрямкам їх 
університетської підготовки на підставі результатів дослі-
дження цих потреб. 

Мета статті полягає в аналізі системи зв’язків між 
лідерством і соціальними потребами. Мається на увазі 
розглянути зумовленість самого виникнення лідерства 
як відповіді на цілі й потреби забезпечення нормального 
функціонування соціуму та його належного розвитку. При 
цьому буде приділено увагу ролі університетської освіти у 
виявленні потенційних лідерів та їх наступної цільової під-
готовки, розвитку і реалізації їхнього професійного та осо-
бистісного потенціалу і забезпечення високої конкуренто-
спроможності на ринку праці.

Виклад основного матеріалу
Організація й реалізація університетської підготовки 

і розвитку лідерства має виходити з такої характерної 
особливості й основної суперечності лідерства як спе-
цифічного феномену. Вона полягає у поєднанні в ньому 
соціального та індивідуального начал. Дійсно, лідерство є 
суспільним явищем, оскільки воно може виникати й про-
являтися тільки в певній спільноті, дієвий вплив на яку чи 
на принаймні на її частину і здійснює лідер. Але водночас 
лідер є індивідом, і тому цей його вплив завжди, а отже і 
цей конкретний прояв лідерства забарвлені характерними 
неповторними його особистісними рисами і якостями. Тут 
маються на увазі, по-перше, його освіченість і вихованість, 
його загальна і професійна культура, його ставлення до 
людей, стиль і характер спілкування з ними. По-друге, 
характер лідерського впливу істотною мірою залежить 
від індивідуальних психологічних характеристик людини, 
яка здійснює цей вплив, від її характеру і темпераменту, 
типу притаманного їй прояву лідерських якостей. По-третє, 
інтенсивність і ефективність впливу лідера на своїх при-
хильників і послідовників залежать також від масштабу 
його особистості, його кругозору та ерудиції, від чіткості 
його світоглядних позицій, моральнісних принципів і пере-
конань, від міри того, наскільки стратегічним та інновацій-
ним є його мислення, від розвитку його морально-вольо-
вих якостей та почуття особистої відповідальності.   

Тож зовсім не випадково О. Ромашов та Л. Ромашова 
вважають, що лідерство – «це природний соціально-пси-
хологічний процес в групі, побудований на впливі особис-
того авторитету людини на поведінку групи» [6, с. 441]. 
До цього твердження слід додати, що лідер - це «найавто-
ритетніша особистість, яка відіграє важливу, часто навіть 
центральну роль в організації спільної діяльності групи, в 
регулюванні відносин в групі, в формуванні корпоративної 
культури, характеру спілкування і взаємовідносин між чле-
нами групи, норм поведінки, а також у забезпеченні неу-
хильного їх дотримання». При цьому підкреслюється, що 
«психологічний вплив лідера на його оточення практично 
мало залежить від його офіційного статусу: він може бути 
формальним керівником, а може й не бути ним» [7, с. 16].

Відомо, що навіть в успішних, економічно розвинених 
країнах світу зі зрілим громадянським суспільством поши-
рюється тенденція атомізації. Тому значна частина їх насе-
лення звичайно піклується виключно про себе, а суспільні 
цілі та інтереси розглядає як щось другорядне. Тому поява 
лідерів, які б спрямовували людей саме на діяльність, що 
забезпечує умови цілісності й нормального функціону-
вання та розвитку соціуму як передумови життєзабезпе-
чення кожної людини. В цьому вже проявляється сутність 
і природа лідерства як відповіді на суспільні потреби. 
Виявляється, що лідерство об’єктивно необхідне соці-
уму, оскільки соціум відчуває потребу в цьому феномені 
як певне організуюче начало консолідації індивідів та їх 
мобілізації на спільну працю. Сама ж ця праця у будь-якій 
сфері матеріального і духовного виробництва безпосеред-
ньо спрямована на задоволення суспільних потреб, а опо-
середковано – і потреб буквально кожного з її учасників.

Аналіз системи взаємозв’язків між лідерством та 
со ціальними потребами дозволяє дійти цілком слушного 
висновку, що лідерство не тільки само є потребою соці-
уму, але ще й слугує успішному задоволенню множини 
інших його потреб. Так, добре відомо, що багато суспіль-
них потреб, насамперед соціального характеру, зумовлені 
складною і суперечливою природою самої людини Дійсно, 
вона постає водночас істотою біологічною, соціальною і 
мислячою, культуротвірною. Внаслідок такої її природи 
саме існування й нормальне життєзабезпечення людини 
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можливе лише за умови її участі у спільній з іншими людьми 
діяльності. Відмінність же їх цілей та інтересів вимагає, щоб 
організація та виконання цієї діяльності супроводжувалося 
управлінням нею і передбачало розподіл завдань і функ-
цій між виконавцями, їх належну мотивацію і координацію 
дій. Таким чином, управління стає визначальною переду-
мовою ефективного здійснення цієї діяльності й успішного 
досягнення її цілей. А таке управління зі всією необхідністю 
потребує від людини, яка його здійснює, виразних розви-
нених лідерських якостей. Без цього важко розраховувати 
на належне виконання нею своєї місії. Тим більш, що і саму 
спільну діяльність, і управління нею істотно ускладнює осо-
бистісний чинник. Його проявами є як істотні відмінності 
цілей, прагнень і потреб учасників діяльності, їхні здібності 
й можливості, так і  різне ставлення до самої діяльності й 
до інших її учасників. 

Такі прояви можуть породжувати суперечності, кон-
фліктні ситуації і кризи, які дезорієнтують учасників 
діяльності і здатні вносити деструктивні чинники у їхню 
діяльність. В результаті виникає потреба у певному узго-
дженні вказаних відмінностей, в запобіганні конфліктів та 
їх подоланні, в нормалізації взаємовідносин між людьми. 
Ця потреба зумовлює необхідність пошуку лідером вза-
ємоприйнятних рішень. Керівники, позбавлені лідерських 
якостей, далеко не завжди вважають ці завдання одними 
зі своїх функціональних обов’язків. Навіть коли вони їх і 
вважають такими, у переважній більшості розв’язують їх 
переважно з використанням адміністративних методів. 
Складність же людини та її психіки вимагають викорис-
тання більш тонких інструментів впливу на її дії й пове-
дінку, на її ставлення до роботи й до інших працівників. 
Такі ж інструменти звичайно ґрунтуються на індивідуаль-
ному підході й соціально-психологічних чинниках. А ними 
володіють і уміло користуються у своїй діяльності тільки 
справжні лідери. 

Ще однією суспільною потребою людей виступає наяв-
ність серед них особистостей, здатних не тільки здійсню-
вати на них сильний вплив, переконувати їх в необхідності 
певних дій, а й брати на себе відповідальність як за власні 
дії, рішення й висловлювання, так і за результати спільної 
діяльності своїх прихильників і послідовників. Такий його 
вплив і така здатність постають потужним управлінським 
чинником. Саме під його дією члени групи й визнають 
відповідну людину своїм лідером і делегують йому право 
приймати відповідальні рішення, особливо у складних 
проблемних і кризових ситуаціях та при здійсненні зна-
чущих для групи подій. Привертає увагу й такий цікавий 
феномен, як суспільна потреба в авторитетній особис-
тості та її повазі з боку переважної частини (в ідеалі –  
з боку всіх) членів відповідної групи. Цю потребу досить 
складно задовольнити у разі великих груп, тим більш в 
масштабах всього суспільства. Слід підкреслити її нелі-
нійний характер. Внаслідок цього її задоволення помітно 
ускладнюється як при недостатньо розвиненому освітньо-
культурному рівні членів групи, так і при досить високому 
його рівні. У першому випадку частіш за все переконання, 
що склалися у людей, лишаються майже непохитними і 
ґрунтуються на їхній вірі, джерелами якої можуть висту-
пати чинники різної природи. У другому ж випадку пере-
конання членів групи ґрунтуються на осмисленні ними 
ситуації, особистості лідера та характері застосовуваних 
ним методів впливу на людей. Щоб їх переконати, лідер 
повинен мати високий інтелектуальний рівень і розвинену 
майстерність аргументації.

Суспільною потребою, яка виявляється у вимогах до 
лідера, постає стратегічний характер його мислення і рішу-
чість у своїх рішеннях і діях. Вона зумовлена тим, що значній 
частині людей звичайно бракує здатності стратегічного пла-
нування й тим більш готовності до ризиків. Тому вони раді 
віддати ініціативу лідеру, охоче делегують йому повнова-
ження з прийняття рішень разом з відповідальністю за мож-
ливі, в тому числі й негативні, результати і наслідки їх реалі-
зації. Ще однією потребою виступає необхідність розуміння 
лідером цілей і бажань, прагнень та інтересів людей і вміння 
узагальнювати та інтегрувати їх, виокремлюючи з їх мно-
жин  найістотніші. Ще важливіше, щоб прагнення й інте реси 
самого лідера співпадали або принаймні не суперечили 
визначальним прагненням та інтересам його прихильників 
і суспільства у цілому. Тому так часто надзвичайно приваб-
ливими виявляються лідери, яких люди вважають «своїми 

хлопцями» або «одними з нас», навіть якщо ці лідери лише 
уміло видають себе за таких.

Університет постає важливим соціокультурним середо-
вищем цільового розвитку лідерського потенціалу соціуму. 
Тому, виходячи з впливу потреб цього соціуму, університет 
має формувати у лідера прагнення до постійного само-
розвитку відповідно до динамічного характеру потреб та 
вимог соціуму. Раніше ми вже підкреслювали, «розвинені 
такі якості лідера, як сила волі, почуття справедливості і 
комунікативна компетенція часто парадоксальним чином 
відображаються на характері його міжособистісного спіл-
кування. Дійсно, від вміє бути досить жорстким у відноси-
нах з сильними світу цього і в той же час бути толерантним 
у відносинах з простими людьми. Цікаво, що це стосується 
не тільки його прихильників і послідовників, але й опо-
нентів. Така здатність підсилює авторитет і силу впливу 
лідера, розширює коло його послідовників» [4, с. 305].  

Звідси випливає ще одна обставина, яка обумовлює 
сприйняття лідера і лідерства як важливих соціальних 
потреб. Дійсно, більшість громадян, на словах критику-
ючи обраних ними ж лідерів, що опинилися при владі, 
насправді поводяться досить пасивно, очікуючи чергових 
виборів, де вони звично оберуть тих же чи, можливо, інших 
популістів. І тільки неформальні лідери здатні організувати 
маси на дієвий опір антинародним діям влади, примушу-
ючи її враховувати цілі й потреби людей у своїх рішеннях 
і практичних діях. Важливою потребою соціуму, яка знов-
таки пов’язана з феноменом лідерства, виступає повага 
до кращих культурно-історичних традицій, збереження і 
примноження матеріальних і духовних надбань народу. І 
в силу цієї потреби ті лідери, які усвідомлюють свою сус-
пільну місію, дають людям певні підстави вважати, що 
вони є й носіями духовності й моральності. Саме на цих 
внутрішньо іманентних справжнім лідерам рисах і якостях 
ґрунтуються їхній особистісний авторитет, повага і довіра 
людей до них.

Уявляється цілком очевидним, що ці риси необхідні 
кожному лідеру, незалежно від того, у якій сфері суспіль-
ного виробництва відбувається його діяльність – в політиці 
чи в бізнесі, в освіті чи науці, в культурі чи громадській 
діяльності. Тому вкрай важливим завданням універси-
тетської системи цілеспрямованої підготовки лідерів має 
бути системний підхід до їхнього виховання і  особистіс-
ного розвитку. Цей підхід має ґрунтуватися на принци-
пах духов ності, гуманізму та справедливості, на системі 
загальнолюдських цінностей і розуміння своєї особистої 
відповідальності за шляхи, напрямки і характер розвитку 
соціуму, за подальшу долю людської цивілізації. А для 
цього кожен викладач як гідний представник науково-
педагогічного складу університету має сам бути справ-
жнім лідером, моральною й відповідальною людиною. 

Важливим проявом лідерства як соціальної потреби 
виступає й така його риса, як позитивний вплив на людей 
прикладу його особистості. М. Резниченко зі своїми спів-
авторами цілком слушно пишуть, що «наполегливий 
постійний саморозвиток особистості лідера, в першу чергу 
цілеспрямоване прагнення підвищення рівня його профе-
сійної компетентності слугує серйозним взірцем для кож-
ного з колег, що складають його оточення і зазнають опо-
середкованого впливу особистості і способу життя лідера. 
Прагнення людей наслідувати його приклад сприяє підви-
щенню професійної кваліфікації фахівців, їхньої загальної 
і професійної культури. А це, у свою чергу, виступає важ-
ливим чинником зростання інтелектуального і духовного 
потенціалу суспільства» [7, с. 85].

Слід навести й такий аспект соціальної потреби в 
лідерстві та його суспільної значущості. Тут йдеться про ту 
роль, яку справжні лідери та й лідерство як явище у цілому 
відіграють у якості дійових регулятивних механізмів, при-
значених для забезпечення нормального співжиття і ефек-
тивної взаємодії людей, у затвердженні моральності й 
духовності як домінанти міжособистісних взаємовідносин. 
І виконують вони цю роль переважно завдяки саме своїм 
високим моральним принципам і переконанням, своїм чіт-
ким світоглядним позиціям і ясному баченню шляхів і засо-
бів успішного досягнення заздалегідь визначених цілей. 
Вкрай важливим стає також і уміння лідерів не просто 
мобілізувати людей на досягнення цих цілей, але й пере-
конувати їх в тому, що це необхідно і суспільству, і кожному 
учаснику діяльності.
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Спеціальні дослідження і спостереження, які виконува-
лися авторами протягом останніх двох десятиріч в системі 
вищої освіти, переконливо свідчать, що свідомо чи несві-
домо потреба в лідерстві виникає у будь-якій людській 
спільності практично відразу після її утворення та визна-
чення її цілей і завдань. Від студентської групи до великої 
бізнес-структури більшість людей очікують, щоб хтось оби-
рав стратегію діяльності і брав на себе відповідальність за 
результати і можливі наслідки її реалізації. І така людина 
майже завжди знаходиться самк як відповідь на потребу 
групи в лідері.

Для успішного розв’язання системою університетської 
освіти завдань з розвитку лідерського потенціалу суспіль-
ства, крім визначення потреб цього суспільства в лідерах, 
необхідною стає також розробка ефективних соціаль-
них технологій не тільки підготовки лідерів, але й їхньої 
лідерської діяльності. Ці технології мають бути покладені 
в основу вибору цілей і змісту навчально-виховного про-
цесу. Університет, як і вся освіта взагалі, на справедливу 
думку С.  Сисоєвої, «перетворює і спрямовує життя сус-
пільства, зберігаючи у ньому все те, що має цінність для 
людини; визначає стратегію і реалістичні умови розвит ку 
суспільства, перетворюючи його із «суспільства сьо-
годні» на «суспільство завтра», формує нове мислення, 
нове бачення смислу життя» [8, с. 8]. На наше ж глибоке 
переконання, саме нове мислення і нове бачення в першу 
чергу необхідне лідерам, які й здатні  мобілізувати людей 
на реалізацію «суспільства завтра». Саме в системі освіти 
їм прищеплюють життєві цінності, які повинен сповідувати 
лідер, за допомогою яких він може здійснювати свій вплив 
на людей і досягати суспільно значущих цілей його власної 
діяльності і спільної діяльності його прихильників.  

Діяльність університетів з цілеспрямованого розвитку 
лідерського потенціалу суспільства має включати своєю 
важливою й невід’ємною частиною формування комуні-
кативної компетенції і мовленнєвої культури лідера, при-
щеплення йому ефективної техніки публічного виступу. 
Як слушно пише з цього приводу Н.  Середа, «досвід-
чений оратор не форсує голос, а, швидше, закликає до 
уважного слухання промови, щоб аудиторія нагострила 
слух» [9, с. 22]. Техніка виступу лідера взагалі є одним з 
надзвичайно дієвих засобів впливу на людей. Безумовно, 
при цьому важливу роль відіграє і зміст його промови. 
Найбільшого ефекту лідер звичайно досягає у тому разі, 
коли він говорить те, чого від нього очікують слухачі. І на 
цьому загальному тлі він може переконливо викласти своє 
бачення шляхів і засобів розв’язання порушених проблем. 
Його роль особливо зростає в умовах трансформаційного 
лідерства, яке досліджують Б. Басс і Р. Ріджіо [10] й на що 
звернена філософія креативного лідерства, як її презенту-
ють П. Кассе і Р. Клодель [11]. 

Філософське осмислення лідерства стає тим більш 
важливим, що завдяки віртуозному володінню лідером 
прийомами впливу переконання він отримує можливість 
уникати застосування технологій силового тиску і відтак 
люди охоче виконують його волю, вважаючи, що вони 
роблять це виключно за власним бажанням. Тож доречне 
використання впливу переконання допомагає лідерові 
згуртовувати людей і спрямовувати на успішне вирішення 
складних проблем, пов’язаних з належним задоволенням 
суспільних потреб та індивідуальних інтересів учасників 
спільної діяльності, інших людей.

Таким чином, феномен лідерства є цілком природною 
реакцією на потреби суспільства. З одного боку, він сам по 
собі є однією з таких потреб, а з іншого – лідерство є ефек-

тивним засобом успішного задоволення множини інших 
суспільних потреб. 

Висновки 
Викладені міркування й результати аналізу порушеної 

проблеми дозволяють дійти таких цілком обґрунтованих 
висновків. 

По-перше, сам феномен лідерства являє собою 
об’єктивну реакцію на потребу суспільства в дієвих засо-
бах ефективної організації спільної діяльності людей та їх 
мобілізації на успішне досягнення визначених цілей цієї 
діяльності. Роль лідера при цьому зростає у зв’язку з його 
здатністю узгоджувати індивідуальні цілі, прагнення та 
інтереси людей з груповими й загальносуспільними цілями 
й інтересами. 

По-друге, лідерство відіграє важливу роль у забезпеченні 
професійного й особистісного зростання своїх прихильників, 
а відтак і підвищення якості й ефективності їх спільної діяль-
ності. Створення лідером сприятливих для цього умов поліп-
шує соціально-психологічне самопочуття людей. 

По-третє, лідерство істотною мірою задовольняє сус-
пільну потребу в регулятивних механізмах для забезпе-
чення нормального співжиття і плідної взаємодії людей. 
Справжні лідери виступають носіями загальнолюдських 
життєвих цілей та впроваджують їх у практику взаємовід-
носин, сприяючи розвитку духовності й соціокультурного 
простору взагалі. 

По-четверте, діяльність університетів з розвитку лідер-
ського потенціалу суспільства має виходити з аналізу 
актуальних потреб цього суспільства як безпосередньо 
в лідерах, так і в розв’язанні тих проблем, які вимага-
ють активної участі і провідної ролі лідерів. На здатність 
лідерів системно аналізувати проблеми та ефективно їх 
розв’язувати й має бути орієнтована діяльність університе-
тів з виявлення потенційних лідерів та їх наступної цільової 
підготовки.
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Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomaryov 
LEADERSHIP AS SOCIAL NEED

Summary
The activities of universities in development of leadership potential of society is particularly relevant today. The phenomenon of 

leadership occurs as a response to the needs of society and is one of those needs. These needs are associated with the complex 
and contradictory nature of man himself. Because of it a normal existence and sustenance of man is possible only through partici-
pation in joint activities with other people. Leadership can satisfy the needs of society in the mechanisms of coordination diversity 
goals, aspirations and interests of the people. It is an instrument of mobilizing people for successful joint activities. In response to 
public needs leadership provides the ability to lead a normal functioning society and its proper development. The influence of the 
leader promotes creative personal and professional development of its supporters and followers. The satisfaction of social needs 
sometimes associated with certain paradoxical manifestations of leadership. They are particularly common in charismatic leaders. 
Paradoxes in the activities and behavior of leaders able to improve efficiency to meet social needs.

Keywords: social needs, leadership, leadership potential, human nature, interests, aspirations, agreement.
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Постановка проблеми та її актуальність
Підвищення конкурентних позицій України на світо-

вому рівні актуалізує необхідність імплементації фунда-
ментальних засад інформаційної економіки. Даний процес 
характеризується наступними специфікаціями:

– супроводжується збільшенням внеску освіти, 
науки, знань, інформації в соціально-економічний та сус-
пільний розвиток у цілому; передбачає підвищення рівня 
престижності та визнання наукових професій у суспільстві;

– означає реалізацію комплексу заходів, націлених 
на зміну підходів до роботи з інформаційними ресурсами, 
нарощування обсягів інформації, підвищення рівня доступ-
ності інформаційних ресурсів та активізацію розвитку й 
обсягів впровадження інноваційних інформаційно-комуні-
каційних технологій; 

– проявляється передусім у розвитку наукомістких 
галузей економіки, появі принципово нових та суттєвій 
модифікації традиційних галузей і видів діяльності під 
впливом сучасних інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, а відповідно, виявляється у збільшенні питомої ваги 
інформаційних продуктів та послуг у валовому внутріш-
ньому продукті країни;

– передбачає формування та інтеграцію країн світу 
до глобального інформаційного простору;

– супроводжується скороченням тривалості життє-
вого циклу товарів завдяки підвищенню мобільності ресур-
сів шляхом прискорення інноваційних процесів у науково-
технічній сфері;

– призводить до зміни пропорцій та структури 
суб’єктів ринку праці, до підвищення рівня мобільності 
кадрів, до кардинальної зміни вимог і запитів роботодавців 
до кваліфікації та компетенцій робітників, а також до зрос-
тання кількості самозайнятих осіб;

– спричинює трансформацію підходів до організації 
та ведення підприємницької діяльності, що знаходить свій 
прояв у розширенні практики заснування віртуальних під-
приємств, а також у спрощенні та прискоренні основних 
виробничих процесів, зміні маркетингових і управлінських 
методів, засад обслуговування споживачів;

– обумовлює стрімкий розвиток інноваційних техно-
логій і значне зростання обсягу попиту на них, що вимагає 
активного вдосконалення та розбудови інформаційної інф-
раструктури [5; 6]. 

Варто наголосити на актуальності запровадження 
засад інформаційної економіки, що алгоритмічно цілком 
може виявитись складним процесом у поточних непростих 
і динамічних геополітичних та соціально-економічних умо-
вах розвитку світогосподарських зв’язків. Складність ста-
новлення інформаційної економіки обґрунтовується необ-
хідністю забезпечення належного рівня розвитку сфери 
вищої освіти, інноваційної діяльності, інноваційної куль-
тури, інформаційної та інноваційної інфраструктури, підви-
щення престижності науково-дослідної діяльності, а також 
впровадженням дієвих інструментів економічного стиму-
лювання інноваційної діяльності економічних суб’єктів. 

У закладенні надійного фундаменту становлення 
інформаційної економіки одну із ключових ролей відіграє 
сектор вищої освіти, зокрема – за посередництва вищих 
навчальних закладів. Сучасні університети вагомим чином 
відрізняються від традиційних форм і уявлень про їх місце 
в суспільному житті. Сьогодні це, як правило, повноправні 
суб’єкти економічних відносин, освітня, науково-дослідна, 
міжнародна, підприємницька, інноваційна діяльність яких 
одночасно опосередковується та впливає на протікання 
соціально-економічних процесів у країні [10]. Проблема-
тику освітнього потенціалу формування інформаційної 
економіки вважаємо за доцільне проаналізувати саме у 
розрізі головних напрямів діяльності закладів вищої освіти. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі
Дослідження потенціалу інформаційної економіки та 

ідентифікація перспектив розвитку передбачає конкрети-
зацію її дефініції та ключових ознак. Виваженим вважаємо 
підхід Малик І. до визначення сутності інформаційної еко-
номіки: «тип економіки, де продуктивність і конкуренто-
спроможність господарюючих суб’єктів залежать головним 
чином від їх здатності генерувати, обробляти й ефективно 
застосовувати інформацію, засновану на знаннях» [1,  
с. 27]. В умовах інформаційної економіки головним рушієм 
розвитку стають не матеріальні ресурси, а спроможність 
економічних суб’єктів до роботи з інформаційними ресур-
сами та рівень сприйнятливості інновацій [11; 12]. Уза-
гальнено головні риси інформаційної економіки, на етапі її 
формування можна звести до наступних: підвищення ролі 
інформації і знань; розвиток наукомісткого сектору еконо-
міки, збільшення питомої ваги інформаційних продуктів і 
послуг у валовому внутрішньому продукті країни; форму-
вання глобального інформаційного простору, що супрово-
джується активізацією інформаційної взаємодії суб’єктів, 
розширенням їх доступу до інформаційних ресурсів, про-
дуктів і послуг [2].

Метою статті є дослідження потенціалу вищих 
навчальних закладів у сприянні розвитку інформаційної 
економіки в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Університети є центрами зосередження потужного 

інтелектуального потенціалу регіону чи країни – творча 
взаємодія досвідчених науково-педагогічних працівників 
і креативних студентів забезпечує здобуття синергетич-
них ефектів та досягнення високих показників науково-
технічного й інноваційного розвитку. При цьому переду-
сім варто наголосити на реалізації вищими навчальними 
закладами освітньої діяльності, що за сучасних умов має 
бути оптимізованою з комбінуванням теоретичної та прак-
тичної складових підготовки майбутніх фахівців для задо-
волення потреб економіки інформаційного типу. Ринок 
праці в умовах інформаційної економіки – це ринок, що 
оперативно трансформується, суб’єкти якого намагаються 
швидко адаптуватися до мінливих економічних реалій. 
Освітня діяльність університетів має тісно корелювати та 
адекватно реагувати на актуальні запити роботодавців, 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ:  
ПОТЕНЦІАЛ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Актуальні тенденції соціально-економічного розвитку провідних країн світу демонструють кардинальну трансфор-
мацію парадигми економічної діяльності з переорієнтацією векторів на активізацію інтелектуальних ресурсів. Останнє 
проявляється в інтенсифікації та посиленні ролі наукоємного сектору економіки. Визначальним глобальним трендом 
сучасності є формування інформаційної економіки, бекграундом якої виступають інформаційні продукти й інтелекту-
ально-творча діяльність.

Метою статті є дослідження потенціалу вищих навчальних закладів у сприянні розвитку інформаційної економіки в 
Україні. Автором проаналізовано ключові напрями та специфіку впливу вищих навчальних закладів на процеси фор-
мування економіки інформаційного типу. Освітня діяльність університетів має бути орієнтованою на підготовку висо-
кокваліфікованих фахівців, спроможних інноваційно мислити. Науково-дослідну діяльність доцільно розглядати як базис 
стабільного розвитку інформаційної економіки, оскільки її реалізація супроводжується винахідництвом, патентуванням 
новітніх розробок. Особливу увагу у статті приділено новій для університетів інноваційній функції, націленій на генеру-
вання інновацій та впровадження інноваційних проектів. Автор доходить висновку про стратегічну пріоритетність пере-
творення університетів на центри інновацій та трансферу технологій в усі сектори економіки.

Ключові слова: інформаційна економіка, вищий навчальний заклад, сектор вищої освіти, інноваційна діяльність, 
інформаційно-комунікаційні технології. 



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 б

із
не

су

105

зокрема постійного моніторингу потребують зміни: запи-
тів і вимог роботодавців щодо компентенцій, знань і вмінь 
випускників навчальних закладів (наразі ж кожне п’яте 
підприємство України самостійно здійснює підготовку пер-
соналу для роботи з інноваційними продуктами та проце-
сами [13]); кваліфікаційної та професійної структур націо-
нального і міжнародного ринків праці; соціально-трудових 
відносин, питань зайнятості (а саме: поширення часткової 
зайнятості, фрілансингу і т.п.), оформлення взаємовідно-
син від роботодавцями і працівниками; запитів і вимог, які 
висувають випускники навчальних закладів до першого 
робочого місця. 

Підготовка університетами кадрів для підприємств, що 
функціонують в умовах інформаційної економіки, має здій-
снюватися на принципово нових засадах при неодмінному 
узгодженні змісту навчальних програм з потенційними 
роботодавцями. Незалежно від напряму підготовки, спе-
ціальності та професії, базовими навичками та знаннями 
по роботі з інформаційно-комунікаційними технологіями 
зобов’язані володіти всі фахівці; більше того, конкуренто-
спроможними на ринку праці можуть бути тільки фахівці 
зі сформованими навичками роботи з професійним про-
грамним забезпеченням та релевантними інформацій-
ними ресурсами. Завданням навчальних закладів є зба-
лансування навчальних програм таким чином, щоб вони 
гармонізували з тенденціями розвитку інформаційної 
економіки та давали випускникам можливість самороз-
витку і навчання протягом життя (lifelong learning). Таким 
чином, особливість освітньої функції університетів в умо-
вах інформаційної економіки полягає в підготовці нової 
генерації кадрів, спроможних до ефективної взаємодії з 
інформаційно-комунікаційними технологіями, ініціювання 
інновацій та промоції модернізації підходів до роботи з 
інформаційними ресурсами. До того ж, поширення концеп-
ції навчання протягом життя (lifelong learning) обумовлює 
готовність вищих навчальних закладів до надання освітніх 
послуг дипломованим особам (післядипломна освіта, спе-
ціалізовані програми, сертифіковані курси, консультації, 
майстер-класи, тренінги тощо). 

Світовий досвід формування інформаційної еконо-
міки демонструє активізацію малого бізнесу, зокрема, 
збільшення чисельності віртуальних підприємств. У 
даному ключі університетами має бути врахований запит 
на надання студентам знань і навичок у започаткуванні 
власної справи, розвитку бізнесу у сферах інформації 
та телекомунікацій, імплементації інноваційних проектів, 
активного впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій, роботи зі значними масивами інформаційних 
ресурсів, що надалі проявлятиметься у розвитку науко-
містких галузей економіки та підвищенні показників само-
зайнятості випускників навчальних закладів.  

Поряд із перспективами, аналізуючи освітню діяль-
ність вищих навчальних закладів, доречно наголосити на 
проблемі, що актуалізується у цьому контексті. Науково-
технічний розвиток, що на практиці проявлятиметься у 
розширенні наукомісткого сектору економіки та виражати-
меться у зростанні частки інформаційних товарів і послуг 
у валовому внутрішньому продукті країни, ґрунтується 
насамперед на забезпеченні бізнес-сектору необхідними 
обсягами висококваліфікованих кадрів технічних, інженер-
них спеціальностей. Аналіз офіційних статистичних даних 
по Україні [7; 8] засвідчує тенденцію до скорочення попиту 
абітурієнтів на освітні послуги технічного, інженерного про-
філю. Проте справедливо зазначити, що на загальнодер-
жавному рівні вживаються заходи зі зміни даної ситуації: 
популяризуються серед молоді інженерні та інші технічні 
спеціальності, надаються додаткові бюджетні місця на 
підготовку фахівців даного профілю. Водночас важливо 
не допустити вирішення тільки кількісної сторони озна-
ченої проблеми (тобто забезпечення збільшення обсягів 
випуску навчальними закладами фахівців технічних спе-
ціальностей) при ігноруванні якісної її складової (тобто 
рівня кваліфікації та професіоналізму випускників). 

До головних функцій вищих навчальних закладів, 
поряд із освітньою, традиційно відносять також науково-
дослідницьку, що в сучасних умовах перебуває у тісному 
взаємозв’язку з винахідницькою, патентною та іннова-
ційною діяльністю. Переважна більшість науково-педа-
гогічних працівників університетів проводить наукові 
дослідження; вищі навчальні заклади виконують фунда-
ментальні та прикладні науково-дослідницькі роботи, у 
тому числі на замовлення представників підприємниць-
кого і державного секторів та в рамках грантових програм 

іноземних фондів; провідні вчені здійснюють керівництво 
науковими школами – усе це закладає підвалини науково-
технічного розвитку країни, що лежить в основі станов-
лення інформаційної економіки. У цілому, сектор вищої 
освіти виступає в якості потужного діяча науково-технічної 
сфери. Наприклад, згідно з даними офіційної статистики, 
158 із 999 організацій, які виконують наукові та науково-
технічні роботи, належать саме до сектору вищої освіти. 
У середньому близько 14–15% усіх організацій, підпри-
ємств та установ, що виконували наукові і науково-технічні 
роботи в Україні, є закладами вузівського сектору.

Однак, проаналізовані статистичні дані недостатньо 
повно віддзеркалюють внесок сектору вищої освіти в роз-
виток науково-технічної діяльності в Україні. Більш показо-
вими у даному контексті є параметри, що характеризують 
кадрове забезпечення дослідницької діяльності. Вагома 
частка співробітників університетів з науковими ступе-
нями та вченими званнями, поряд із педагогічною діяль-
ністю, займаються проведеннями досліджень. Зокрема, 
як засвідчують дані, акумульовані Державною службою 
статистики України, більше 80% працівників-сумісників, які 
виконують наукові та науково-технічні роботи, є представ-
никами саме сектору вищої освіти [9]. 

Ґрунтуючись на цьому, можна виокремити кадровий 
аспект у забезпеченні сектором вищої освіти процесів ста-
новлення інформаційної економіки в Україні. Прояв цього 
аспекту простежується за кількома векторами:

– по-перше, як підготовка університетами фахівців, 
спроможних до ефективної реалізації власної професійної 
кар’єри в умовах формування інформаційної економіки 
(кадрів, «озброєних» практичними навичками по роботі з 
сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, 
спроможних оперувати величезними масивами інформа-
ційних ресурсів та генерувати інноваційні ідеї, доводячи їх 
до стадії комерціалізації);

– по-друге, як формування вищими навчальними 
закладами потенційно креативних майбутніх підприємців з 
компетенціями із заснування бізнесу у сферах інформації 
та комунікацій і успішного його просування й розвитку;

– по-третє, як отримання синергетичних ефектів від 
залучення університетських учених та студентів до вико-
нання наукових і науково-технічних робіт.

Потужність сектору вищої освіти в науково-технічній 
діяльності на рівні країни в цілому не обмежується лише 
кадровими аспектами. Щорічно в рамках фундамен-
тальних, прикладних і госпдоговірних проектів вищими 
навчальними закладами проводяться дослідження, 
результатами яких виявляються винаходи, створення 
нових видів техніки, матеріалів, ресурсозберігаючих тех-
нологій тощо. Окрім суто прикладних результатів, дослід-
ницька діяльність учених університетів своїм результатом 
має генерування нових методів і наукових теорій, що не 
мають недооцінюватись в силу своєї нематеріальності та 
неспроможності приносити позитивні фінансові результати 
у короткостроковому періоді, оскільки вони закладають 
основи якісної трансформації соціально-економічної сис-
теми, створюючи реальні передумови її переходу на функ-
ціонування на засадах інформаційної економіки. Сектор 
вищої освіти займає щільне місце у структурі виконавців 
наукових і науково-технічних робіт (при однозначному пре-
валюванні ролі підприємницького сектору).

Статистичні дані позитивно характеризують позиції та 
ставлення сектору вищої освіти до питань патентування 
винаходів, однак варто наголосити, що вони віддзеркалю-
ють тільки кількісні параметри. Натомість, саме якісна сто-
рона результативності науково-дослідної діяльності вищих 
навчальних закладів, на жаль, виявляється проб лемою. 
Зокрема, мова йде передусім про параметри комерціаліза-
ції результатів університетських досліджень. За статистич-
ними обстеженнями встановлено, що протягом 2012–2014 
рр. тільки близько 2,6% підприємств із технологічними 
інноваціями співпрацювали з вищими навчальними закла-
дами [13]. Недостатня розвиненість діалогу між представ-
никами секторів вищої освіти та бізнесу обтяжує зазначену 
проблему. Нерідко обсяги патентування розглядаються 
науково-педагогічними працівниками виключно як еле-
мент звітності та/або інструмент підвищення власних рей-
тингових позицій в університеті. Проблема криється саме 
в тому, що підприємці у більшості випадків залишаються 
недостатньо поінформованими про новітні винаходи, здій-
снені вітчизняними науковцями. Таким чином, це можна 
розглядати як проблемний аспект з позицій формування 
інформаційної економіки в Україні, оскільки це спричинює 



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 б

із
не

су

106

розрив ланцюжка інноваційного процесу чи, щонайменше, 
призводить до уповільнення інноваційного розвитку націо-
нальної економіки. 

Дослідження світового досвіду формування інформа-
ційної економіки [3; 4] дозволяє дійти висновку про затре-
буваність вагомих фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що 
розвиток інформаційної економіки передбачає активізацію 
науково-дослідної, інноваційної діяльності, нарощування 
обсягів впровадження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, розширення доступу до них, процеси чого у своїй 
сукупності виявляються достатньо затратними. Питання 
фінансування вищої освіти, зокрема й науково-дослідної 
діяльності університетів, залишаються проблемними для 
України протягом усього періоду незалежності. Саме у 
секторі вищої освіти спостерігаються найменші показники 
фінансування науково-технічних робіт. Аналогічні тен-
денції виявляємо також при аналізі динаміки показників 
внутрішніх поточних витрат на наукові та науково-технічні 
роботи, виконані власними силами наукових організацій: 
1) сумарно найменші витрати здійснюють саме суб’єкти 
сектору вищої освіти; 2) переважання внутрішніх витрат на 
прикладні дослідження над витратами на фундаментальні 
дослідницькі проекти [9].

Фінансові проблеми слід розглядати з кількох ракурсів: 
– перший і найбільш очевидний, з огляду на проана-

лізовані статистичні дані, – недостатність фінансування 
науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів; 

– другий – неоптимізованість структури витрат на 
науково-технічні роботи, зокрема, превалювання витрат 
на оплату праці та оплату житлово-комунальних послуг, 
тоді як питома вага витрат на обладнання дослідницьких 
лабораторій і придбання сучасного спеціалізованого про-
грамного забезпечення, необхідного для ефективного 
високоякісного проведення досліджень, залишається 
вкрай низькою;

– третій і особливо гострий – ефективність викорис-
тання та окупність витрат на науково-технічні роботи, що 
пов’язано з проблемами комерціалізації результатів нау-
ково-дослідної діяльності університетів. 

Забезпечення повноти дослідження освітнього потен-
ціалу розбудови інформаційної економіки в Україні, на 
нашу думку, вимагає детального аналізу внеску сектору 
вищої освіти в інноваційний розвиток країни, що здійсню-
ється вищими навчальними закладами під час реалізації 
ними інноваційної функції. Інновації, інформаційні ресурси 
та інформаційно-комунікаційні технології є, з одного боку, 
основою становлення економіки інформаційного типу, а 
з іншого, – індикатором рівня її розвитку в країні (а саме: 
масштаби створення та впровадження передових техно-
логій). Згідно з офіційними статистичними даними, станом 
на 2014 р. 18 закладів сфери освіти використовували 39 
передових технологій у своїй діяльності. Із 82 створених 
передових технологій закладами сектору освіти 80 було 
задекларовано як нові для України і 2 – як принципово нові 
[14]. 

Висновки
Потенціал сучасних вищих навчальних закладів у 

реалізації інноваційної діяльності є однозначно більшим, 
аніж ті результати, що ними по факту демонструються 
на поточному етапі. Ця проблема може бути обумовле-
ною відносною новизною інноваційної функції для освітніх 
установ; недостатністю чи неправильністю методів моти-
вації інноваційної активності науково-педагогічних кадрів; 
обмеженістю фінансування; застарілістю матеріально-

технічної бази тощо. Однак, поряд із цим необхідно зазна-
чити, що саме у сфері інноваційної діяльності університетів 
криється, на нашу думку, головний важіль їх позитивного 
впливу на розбудову національної економіки на інформа-
ційних засадах.

Стратегічним вектором доцільно визначити перетво-
рення університетів на центри інновацій та трансферу 
технологій в усі сектори економіки. Це також передбачає 
трансформацію самих вищих навчальних закладів, основ-
них напрямів їх діяльності, кадрового потенціалу, механіз-
мів фінансування, матеріально-технічного забезпечення 
з метою максимально повної підтримки інноваційних 
процесів і стимулювання інноваційної активності. Іншими 
словами, сучасні університети – як суб’єкти, покликані 
сформувати стійке освітнє середовище й потенціал розбу-
дови інформаційної економіки в країні, – мають бути інно-
ваційно орієнтованими, готовими до генерування інновацій 
та динамічного їх трансферу в економіку. 
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Nataly Kholyavko
INFORMATION ECONOMY DEVELOPMENT: HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ POTENTIAL 

Summary
Current tendencies of social and economic development of leading countries demonstrate a transformation of the economic 

paradigm towards the intellectual resources activation. It means the intensification and strengthening of knowledge-based sectors 
of national economy. The global trend is the development of information economy that is based on information products, intellectual 
and creative activities.

The purpose of the paper: to study the higher educational institutions’ potential in the development of information economy 
in Ukraine. The author analyzes the key directions and the specific impact of higher education institutions on the processes of 
information economy development. The universities’ educational activity should be focused on training highly qualified specialists 
capable of innovative thinking. Research activities should be considered as the basis for a stable development of the information 
economy, because its implementation causes the inventions, patenting of new technologies. Special attention is put on the universities’ 
innovative activity, aimed on generating innovation and implementation of innovative projects. The author comes to the conclusion 
about the strategic priority of transformation of universities into centers of innovation and technology transfer.

Keywords: information economy, higher educational institution, higher education sector, innovation, information and 
communication technologies.
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Розділ 1. Розвиток лідерства у вищій освіті –  
міжнародний і національний рівень
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Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Інституту вищої освіти НАПН України

Концептуальний аналіз цивілізаційного контексту глобального лідерства
Актуальність проблеми лідерства у сучасному світі, який глобалізується і в якому загострюється конкуренція за місце 

під сонцем, є самоочевидною. Лідерство успішних країн, населення яких відносять до так званого «золотого мільярда» 
земної спільноти, є всі підстави вважати похідною розвинутого лідерського потенціалу суспільств цих країн. Адже без 
наявності відповідного світовому рівню лідерів у цих країнах неможливо було б досягнути такого успіху. І навпаки, країни-
аутсайдери засвідчують про недостатньо розвинутий у них лідерський потенціал. Україна, на жаль, далеко знаходиться 
від країн-лідерів. Зокрема, за індексом людського розвитку, який найбільш узагальнено характеризує рівень благопо-
луччя народу, вона посідає 81 місце серед 188 країн світу1.

У контексті дослідження феномену глобального лідерства в сучасній техногенній цивілізації цілком логічно постає 
питання щодо визначення чинників, які сприяють реалізації лідерського потенціалу в країнах-лідерах. Також виникає 
потреба у з’ясуванні причин того, що стримує чи гальмує розвиток лідерського потенціалу у країнах-аутсайдерах світової 
спільноти. 

Не заглиблюючись у деталізацію чи виокремлення цих чинників і причин та їхній генезис, звернемо увагу лише на 
те головне й очевидне, що не потребує доказів і науково-метричних підтверджень у розвитку сучасної цивілізації. А оче-
видною є позитивна кореляція між лідерством країн і розвиненістю у них демократично-правових держав, які слугують 
визначальним механізмом формування цивілізованого конкурентного середовища в суспільстві, інтегральним критерієм 
чи принципом якого є рівність можливостей у реалізації свого особистісного потенціалу кожною людиною «незалежно 
від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, 
майнового, станового або іншого становища»2.

Переконливим доказом зазначеної кореляції є й те, що глобальне лідерство очолюють США, які серед країн-лідерів 
раніше всіх розбудували у своєму суспільстві дієву демократію та утвердили правову державу. Як відомо, найбільше в 
легіоні глобального лідерства знаходиться країн із Західної Європи, що власне репрезентують Старий світ Західноєв-
ропейської цивілізації, яка у своїй тривалій історії мала неодноразовий досвід спроб влаштування суспільного життя на 
засадах демократії та принципах рівності усіх перед законом. Але сучасній демократії Старий світ навчався та переймав 
досвід її розбудови у Нового світу, зокрема у США. 

Показовою у цьому сенсі є оцінка американської демократії відомого французького державного діяча, історика й 
суспільствознавця, одного з фундаторів теорії демократії і лібералізму Алексіса де Токвіля, яку той зробив у першій поло-
вині ХІХ ст. у своїй всесвітньовідомій книжці «Про демократію в Америці»3. Цю книжку вважають одним із найвидатніших 
творів, написаних європейськими мандрівниками про Америку. 

А. де Токвіль у своїй передмові до дванадцятого видання цієї книжки, яке друкувалось після чергового повалення 
монархії у Франції під час запровадження в ній Другої республіки (1848-1852 рр.), вважав, що американська демократія 
має слугувати для його батьківщини прикладом і певною школою у розбудові республіканського державного устрою: 
«Адже цю проблему, яка щойно постала перед нами, Америка розв’язала понад шістдесят років тому. Суверенність прав 
народу, яку ми тільки-но вчора проголосили верховним принципом державності, владно панувала там упродовж шістде-
сяти років. Цей принцип американці втілили в життя найбільш прямим, беззастережним і безумовним чином. Упродовж 

1   Громадський простір. URL:  http://www.prostir.ua/?news=indeks-lyudskoho-rozvytku-2015-ukrajina-posidaje-81-e-mistse-sered-
188-krajin
2   Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Стаття 2.
3   Токвіль, А. де. Про демократію в Америці / З фр. пер. Г. Філіпчука, М. Москаленко. – К. : Всесвіт, 1999. – 590 с.
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шістдесяти років народ, який зробив цей принцип спільним джерелом усіх своїх законів, без упину зростав чисельно, 
заселяв нові території, багатів і, зверніть увагу, протягом цього часу не тільки домагався найбільшого успіху порівняно 
з іншими народами, а й жив у найстабільнішій державі на землі. Коли всі нації Європи сплюндрувала війна чи замучили 
громадянські чвари, американці були єдиним народом у всьому цивілізованому світі, який зберіг повний спокій. Майже 
вся Європа здригалася від революцій, а Америка не знала навіть заворушень. Республіка виявилася не підбурювачкою 
розвалу порядку, а охоронницею прав людей. Індивідуальна власність була в них ліпше захищена гарантіями, ніж у будь-
якій іншій країні світу, а анархія, так само, як і деспотизм, була їм невідома.»4

І далі А. де Токвіль уточнив: «Закони Французької Республіки в багатьох випадках можуть і повинні відрізнятися від 
тих, які визначають життя Сполучених Штатів, але ті принципи, на яких ґрунтується законодавство американських шта-
тів, принципи, що забезпечують громадський порядок, поділ і врівноваження влади, справжню свободу, щиру й глибоку 
пошану до законів, — ці принципи потрібні будь-якій республіці, вони мають бути спільними для всіх республіканських 
держав, і можна заздалегідь передбачити, що там, де їх не буде, республіка невдовзі перестане існувати.»5 

З історії ми знаємо, що ті сподівання, які покладав тоді А. де Токвіль на цю Республіку не справдились, оскільки вона 
дуже швидко трансформувалась у конституційну монархію. І лише згодом, майже через два десятиліття, після повалення 
монархічного режиму Наполеона ІІІ у Франції почала утверджуватись і розбудовуватись демократія. Не дивлячись на 
те, що це утвердження відбувалось майже через століття після проголошення Сполученими Штатами Америки своєї 
незалежності від Великої Британії, Франція стала успішною демократичною країною, посівши чільне місце у так званій 
великій сімці найрозвинутіших країн світу. Такому успіху безумовно посприяло те, що Франція до запровадження в ній 
демократії мала тривалу власну історичну державність, у межах якої сформувалась і розвинулась національна мова, 
література й у цілому культура, згуртувався та ідентифікувався французький етнос, викристалізувалася суспільна еліта, 
в середовищі якої формувались і зрощувались справжні національні лідери. Це, у кінцевому підсумку, прискорило визрі-
вання й консолідацію самобутньої, самодостатньої та ефективної французької політичної нації.

Україна за своєю Конституцією теж відноситься до республіканських держав. Україну часто порівнюють з Францією, 
особливо тоді, коли мова заходить про її євроінтеграцію. Це пов’язано з тим, що наша країна на етапі отримання своєї 
державної незалежності була майже однаковою за чисельністю населення, має трохи більшу територію й не менше 
Франції забезпечена природними ресурсами, зокрема земельними. Але за рівнем конкурентоспроможності Україна сут-
тєво відстає від Франції. Так у рейтингу країн за рівнем ВВП Франція посідає 6 місце, а Україна – 59, попереду якої роз-
ташувались значно менші за територією і ресурсами сусідні держави, які разом з нею звільнились від ланцюгів соціаліс-
тичного табору6. Це Польща, Чехія, Румунія, Угорщина. А в абсолютному вираженні ВВП Франції у 20,5 разів більший за 
український ВВП7. 

Звідси актуалізується питання – які причини такого відставання? Адже у свою державну незалежність Україна вхо-
дила космічною, ядерною, високоіндустріалізованою країною, а за роки цієї незалежності почала набувати ознак сиро-
винного придатку розвинених і не зовсім розвинених країн світу. Супротивники й реальні вороги української державності 
наса джують у свідомість громадян і світової спільноти думку про те, що мовляв всі біди й негаразди, від яких потерпає 
український народ, зумовлені державною незалежністю України. На тлі невдоволення суспільними негараздами у свідо-
мості громадян реанімуються й культивуються цінності радянського минулого та пропагується міфологізована рафінована 
імперська велич колишньої метрополії, від’єднання від якою начебто зробило Україну немічною й безпорадною. На жаль, ці 
маніпулювання свідомістю частково матеріалізувались і призвели до територіального розколу нашої країни.

Механізм ціннісного розколу у свідомості, який призвів до територіального розколу України проаналізовано й 
роз’яснено у попередніх публікаціях автора8. Там само обґрунтовано, що державна незалежність України не винувата 
у суспільному неблагополуччі, від якого потерпає український народ, а винуваті ті, хто розпоряджався незалежною від 
метрополії державою як політичним інститутом не в інтересах народу, а для задоволення своїх приватних інтересів. І 
демократію немає підстав звинувачувати в тому, що вона знедолила український народ, або в тому, що цей народ недо-
луго нею розпорядився чи не захотів нею скористатись. По-перше тому, що із середини 90-х років минулого століття в 
українському суспільстві утвердилась система владних відносин, яка культивує авторитаризм, а не демократію. Інте-
гральним індикатором такого культивування є відсутність потужного середнього класу і, як наслідок, відсутність дієвого 
громадянського суспільства в Україні. Визначальним критерієм дієвості громадянського суспільство, як відомо, є його 
здатність контролювати державу й застерігати від свавілля владних суб’єктів. По-друге, усунений від управління дер-
жавою український народ, мінімум, двічі підтверджував своє право й бажання утвердити реальну демократію в україн-
ському суспільстві. Таке волевиявлення красномовно було продемонстроване двома народними революціями.

Те що істеблішмент України, який незаслужено ототожнює себе із суспільною елітою, не спромігся за чверть віку 
розбудувати в ній реальну демократично-правову державу, засвідчує про брак у його суб’єктів і провідників державниць-
кого світогляду, який би скерував їхню діяльність та енергію не на власне збагачення завдяки приналежності до влади, 
а саме на таку розбудову України. Що, чого й скільки Україна втратила в результаті такої тривалої затримки на старті 
свого новітнього державотворення, покаже історичний час. А поточні втрати, як кажуть, на лице. В межах чверті віку 
народжується і зростає нове покоління людей. Мільйони з тих громадян, які увійшли в державну незалежність України у 
юнацькому й дитячому віці та народились на її початку, досягши продуктивного віку, через суспільну незатребуваність 
покинули Україну в пошуках кращої долі. Подалися в найми до чужих панів. У новітній період чи не найбільший потік 
трудової еміграції з України спрямований у Польщу, власне в ту країну, яка після виходу із соціалістичного табору мала 
значно гірші стартові позиції ніж Україна9. А нині ця країна повноправний член Європейського Союзу, в якій динамічно 

4   Токвіль, А. де. Про демократію в Америці / З фр. пер. Г. Філіпчука, М. Москаленко. – К. : Всесвіт, 1999. – С. 23.
5   Там само.
6   Глобальный рейтинг стран и территорий мира по показателю валового внутреннего продукта. Рассчитан по методике 
Всемирного банка (The World Bank). URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
7    Штулер І. Ю. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. /  
І. Ю Штулер // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія Економіка. Вип. 1 (47). Т. 1. – 2016. – С. 121-126. – URL: http://www.
visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/1/47_18.pdf
8   Рябченко В. І. Механізм ціннісного розколу між населенням сходу й заходу України: як це робиться й кому це вигідно / 
В. І. Рябченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2013. – № 2. – Додаток 1 : Наука і 
вища освіта. – С. 401–421.; Рябченко В. І. Визначення шляхів подолання ціннісного розколу та успішної розбудови державності 
України з позицій світоглядно-компетентнісного підходу / В. І. Рябченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-
методич ний часопис. – № 1. – Додаток 1 : Наука і вища освіта. – Київ, 2014. – С. 200–208.
9   Трудовим мігрантам з України найбільше радіють у Польщі. – URL: http:  //ampua.org/novyny/trudovim-migrantam-z-ukraini-
naybil/
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розвивається економіка, що потребує додаткових трудових ресурсів, та покращується добробут народу. І систему вищої 
освіти Польща модернізувала за європейськими стандартами та зробила її привабливою для нашої талановитої, здібної 
та вмотивованої до здобуття якісної освіти молоді10.

Окрім Польщі та інших країн, які за останню чверть віку, доки Україна блукала навколо цивілізованого простору, 
продемонстрували динамічний політичний та суспільно-економічний розвиток, вражають історичним прикладом своєї 
потужної динаміки Західна Німеччина та Японія, яку вони показали після Другої світової війни. Вони за тих же двадцять 
п’ять років встигли не лише з повоєнного попелу відродити вітчизняні економіки, а й вивести свої країни на лідируючі 
позиції у світі. Взірцевим прикладом для України має бути Японія, яка не знаходячись у центрі Європи, будучи острівною 
країною з площею менше від української території майже у двічі та з більшою чисельністю населення майже у тричі, не 
володіючи й близько такими природними ресурсами, які є в України, модернізувалась із мілітаризованої імперії фео-
дального штибу у новітню високотехнологічну інноваційну країну, яка за рівнем свого розвитку посіла друге місце у світі.

Як і Японія здатність розвиватись в умовах глобальної цивілізації не навздогін, а на випередження продемонстрували 
Південна Корея та Сінгапур. І ці країни на початку свого прориву до лідерів світової спільноти не мали й близько таких 
потенційних можливостей, які були в Україні на момент отримання нею державної незалежності. Тож знову виникає 
питання стосовно того, чому в Україні за чверть віку не відбулося ні Японського, ні Південнокорейського, ні Сінгапур-
ського дива.

Для того щоб відповісти на актуалізоване питання немає потреби заглиблюватись в аналіз чинників, завдяки яким 
стали можливими феномени глобального лідерства Японії11, Південної Кореї12 та Сінгапуру1, оскільки відповідь самооче-
видна. Такі дива стали можливими в силу декількох умов, які були забезпечені в цих країнах:

 1) Сприятливе для ведення бізнесу та інвестицій цивілізоване конкурентне середовище, яке було сформоване 
у стислі терміни державами цих країн завдяки послабленню податкового режиму та звільненню економіки від зайвого 
навантаження, яке заважало б людям самим собі заробляти на життя й мати свою частку у цій економіці, а також вста-
новленню стабільних і прогнозованих на тривалу перспективу норм і правил, які регламентують бізнес та інвестиції, та 
жорсткого дотримання принципу верховенства права і рівності всіх перед законом.

 2) Блокування корупції, яке було забезпечене запровадженням дієвої системи державного й громадського 
контро лю, невідворотністю жорстких покарань за її прояви та відстороненням на довготривалі терміни від державних і 
політичних посад осіб, які заплямували себе зловживаннями своїм службовим становищем.

 3) Максимально можлива в умовах світової системи стабільність національної фінансово-банківської системи і 
валюти, яка забезпечувалась шляхом регулювання та необхідного для цього контролю з боку держави.

 4) Пріоритетний розвиток найсучасніших, високотехнологічних виробництв, які слугували своєрідними локомоти-
вами випереджаючого розвитку вітчизняної економіки, що забезпечувався закупівлею ліцензій, патентів, новітніх техно-
логій, які мали інноваційний характер, та своєчасною модернізацією й оновленням основних фондів діючих перспектив-
них виробництв. Паралельно із цим залучались і спрямовувались необхідні інвестиції у розвиток вітчизняної науки, яка 
була б здатною забезпечувати розвиток інноваційної економіки сучасного світового рівня.

 5) Підтримка вітчизняних виробників високоякісної та високотехнологічної продукції шляхом експансії зовнішніх 
ринків у розвинутих країнах для її максимально вигідного збуту та забезпечення імпорту якомога дешевшої сировини з 
країн так званого третього світу, які слугують сировинним придатком глобальної світ-системи (за І. Валлерстайном13).

 6) Ставка на розвиток основного ресурсу, а саме людського капіталу, без якого неможливо ні досягти лідерських 
позицій у глобальній цивілізації, ні тим паче утриматись на них у перспективі. Цей інтегральний пріоритет забезпечувався 
й продовжує забезпечуватись безпрецедентними в порівнянні з Україною інвестиціями у розвиток вітчизняної освіти 
країн, які здійснили економічне диво. При цьому, не лише матеріальними та фінансовими. У цих країнах здійснена модер-
нізація освіти, яка за змістом і якістю відповідає сучасним цивілізаційним вимогам. 

Названих умов достатньо, щоб зрозуміти, чому у нас не сталося такого економічного дива, оскільки ми живемо не в 
Японії, а в Україні й достеменно знаємо, що не відбулось, що відбулося й що відбувається у нашій соціальній дійсності. Це 
японців, які потрапляють в Україну, можна здивувати нашим «українським анти-економічним дивом»14. Їм не втямити, як, 
маючи центральноєвропейське розташування з найбільшою серед європейських країн територією і з третиною світових 
чорноземів та втричі меншою ніж у Японії щільністю населення, українська держава умудрилася довести свій народ до 
такого жалюгідного стану. 

А для нас, українських громадян відповідь на життєве та історично актуальне питання очевидна. Україна не змогла 
реалізувати свій потенціал з тієї лише причини, що держава за чверть століття виявилась нездатною, отже, некомпетент-
ною створити для цього сприятливі умови. Такі умови, завдяки яким кожен наш громадянин зміг би сповна реалізувати 
свій особистісний потенціал, забезпечивши цим не лише для себе і своєї родини гідне людське життя, а й процвітання 
України та зайняття нею чільного місця серед країн-лідерів глобальної цивілізації. Тож наразі маємо констатувати проб-
лему надзвичайно низької ефективності використання продуктивних сил України, без розв’язання якої неможливі ні 
суттєве поліпшення благополуччя українського народу, ані успішний цивілізований розвиток України та підвищення її 
конкурентоспроможності серед країн-лідерів світової спільноти. 

Не бачити очевидне неможливо. Можливо лише очевидне ігнорувати. А очевидним є те, що у забезпеченні успішного 
цивілізованого розвитку альтернативи демократично-правовій державі немає. На цю очевидність, як зазначалося вище, 
звернув увагу ще майже двісті років тому А. де Токвіль, який прискіпливо і всебічно вивчив досвід демократії в США.  
У. Черчіль 11 листопада 1947 р., відстоюючи принципи демократії в Палаті громад Британського Парламенту, своєрідно, 
але теж це визнав: «Багато форм правління випробувались і ще будуть випробувані в цьому світі гріхів і страждань. Ніхто 
не стверджує, що демократія досконала або всевідаюча. Насправді, можна сказати, що вона найгірша форма правління, 
якщо не брати до уваги всі інші, що були випробувані з плином часу. Однак існує думка, і вона широко розповсюджена в 
нашій країні, що народ повинен бути суверенним, причому спадкоємним чином, і що суспільна думка, висловлена усіма 
конституційними засобами, повинна формувати, направляти і контролювати дії міністрів, які являються служителями, а 
не господарями.»15

10   Кількість українських студентів у Польщі за рік зросла ще на 50%. – URL: https://www.unian.ua/society/1064936-kilkist-
ukrajinskih-studentiv-u-polschi-za-rik-zrosla-sche-na-50.html;  У Польщі навчається понад 30 тисяч українських студентів URL: 
http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/250445
11   Японське «економічне диво». – URL: http: http://studme.com.ua/14860110/politekonomiya/yaponskoe_ekonomicheskoe_chu-
do.htm
12   Як стати Південною Кореєю. – URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/08/19/555300/
13   Валлерстайн Иммануил. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория буду-
щего», 2006. – 248 с.
14   Ільченко В’ячеслав. Українське анти-економічне диво /ЛИЦА. 21 грудня 2015 р. – URL: http://www.litsa.com.ua/show/a/27330
15   Потье Жан-Мари. Черчилль про демократию как «худшую из систем». – URL: http://inosmi.ru/social/20160514/236528908.html
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Те що, демократизація сучасної цивілізації має незворотну тенденцію засвідчило ХХ століття, у якому більшість країн 
світу конституційно закріпили у себе демократії. Навіть конституційні монархії демократизувались на кшталт Сполуче-
ного Королівства Британії та Північної Ірландії, коли законодавча й виконавча влада в монархіях формується демокра-
тичним або частково демократичним шляхом. Певного прискорення така де-юре демократизація набула під впливом 
страху від колосальних жертв двох світових війн, які пройшли в минулому столітті та масового фізичного нищення людей 
у мирний час у країнах з тоталітарними режимами влади. Цивілізований світ різко засудив тоталітарні режими за вчинені 
ними злочини проти людства й оголосив своєрідну анафему тоталітаризму як нелюдській формі правління. Як відомо, 
тоталітаризм є крайньою, отже, найбільш радикальною формою авторитаризму. Тому авторитарні режими влади, зважа-
ючи на таку відразу цивілізованого світу до тоталітаризму, почали мімікрувати під демократію, прикриваючись конститу-
ційними вивісками своїх держав, в яких задекларована демократія. І якщо заглянути під ці вивіски та подивитись правді в 
очі, то можна розгледіти, що у тій чи іншій країні де-факто – паростки демократії, які розвиваються, чи псевдодемократія, 
у яку грає  доморощена влада. З огляду на ті країни світу, в яких протягом десятків років після оголошення у них конститу-
ційної демократії народи потерпають від бідності, можна стверджувати, що вони лише імітують тренд бренду демократії.

Що було в Україні до 2014 року – демократія, яка розвивається, чи авторитаризм під прикриттям демократії, який 
тяжів до утвердження тоталітаризму? Щоб уникнути суб’єктивної оцінки автора, апелюємо до історичних фактів, які 
неможливо спростувати, отже, до народних революцій. Якби в Україні родилося й розвивалося дитя демократії, то хіба 
б в українського народу піднялася рука знищити власне дитя? Питання риторичне. Тоді проти кого й чого цей народ 
двічі у своїй незалежній державі робив революцію? Цілком очевидно, що проти тих, хто відчужив від нього цю державу, 
захопив і використовував її як свою власність. А що є нині в Україні, покаже час. Але після першої хвилі електронного 
декларування діючих політиків і найвищих посадових осіб в усіх гілках української влади шокований не лише український 
народ, мільйони з яких, щоб вижити, розраховують на державні субсидії в оплаті своїх комунальних послуг, а й увесь 
цивілізований світ16. Шок, перш за все, моральний від цинізму тих, хто порушив один із наріжних моральних принципів 
державного управління, який відомий ще з часів Конфуція. Сутність цього принципу як моральної настанови державним 
правителям полягає в тому, що соромно правителю бути бідним у багатій країні, але подвійно соромно бути багатим, 
коли бідує його народ.

Щоб автор не виглядав беззастережним апологетом демократії, не можна залишити поза увагою сильні сторони 
авторитарного управління, які в екстремальних умовах і кризових ситуаціях можуть бути більш ефективними, ніж демо-
кратичний стиль управління. Але наскільки авторитаризм може бути виправданим, залежить від світоглядних цінностей 
і принципів, якими керується суб’єкт управління, що запобігає до авторитаризму. А це залежить від людяності, совісті та 
моральності того, хто запобігає до такого стилю в управлінні чи то на державному, чи на локальних рівнях. Виходячи як 
з теорії, так ще більше з практики управління, у проявах авторитаризму можна більше сподіватись на людяність і совість 
керівника, який сповідує демократичний стиль управління, ніж розраховувати на милість і моральність авторитарного 
керівника. 

Бувають винятки, до яких можна віднести меншою мірою Пак Чона Хі17, завдяки якому відбулося південнокорей-
ське економічне диво, а найбільшою мірою Лі Куана Ю18 – автора Сінгапурського економічного дива. Обидва нехту-
вали демократичними принципами, нетерпимо відносились до політичної опозиції та критики на свою адресу. Але їхній 
авторитаризм був керований державницьким світоглядом, наріжними цінностями і принципами якого були моральність, 
чесність, патріотизм, вимогливість, справедливість, громадянська й політична воля та відповідальність, суспільне благо 
та інші чесноти, якими мають володіти справжні державні діячі. Вони продемонстрували на тривалому відрізку історич-
ного часу авторитаризм з людським обличчям. А досягнуті під їхнім керівництвом результати у розвитку їхніх країн та у 
забезпеченні добробуту своїх народів знівелювали жорсткість їхнього управління й забезпечили визнання та пошану в 
суспільстві.

Але виняток – це не закономірність. Як правило, керівники, які тривалий період знаходяться при владі, навіть маючи 
від природи схильність до демократичного стилю управління, раніше чи пізніше скочуються до авторитаризму та зло-
вживання своєю посадою. Особливо переконливо ця закономірність просліджується на державному рівні управління. 
Історія розвитку світової цивілізації підтверджує таку закономірність. А двадцяте століття засвідчило, що між жорсткістю 
авторитарної влади, яка у певні історичні моменти може виправдовуватись доцільністю застосування так званої сильної 
руки заради суспільного блага, і жорстокістю тоталітаризму пролягає тонка грань, через яку під благими гаслами авто-
ритаризм непомітно й швидко перескакує. 

Комуністичні та фашистські тоталітарні режими влади з надзвичайною жорстокістю продемонстрували те, як бла-
гими намірами може стелитись дорога до пекла не потойбічного, а реального земного. Наприклад, коли в Південній 
Кореї Пак Чон Хі, керуючись ідеєю суспільного блага, демонстрував жорсткість очолюваної ним влади заради творення 
економічного дива й виведення своєї країни на лідерські позиції у світовій спільноті, то в цей же історичний час Кім Ір 
Сен жорстоко утверджував тоталітаризм, який другу частину корейського народу, що опинилася в Північній Кореї, під 
страхом репресій та фізичного нищення прирік на довічні страждання, злигодні, поневіряння і навіть голод19. А коли Лі 
Куан Ю, не церемонячись з демократичними принципами й нормами, жорстко втілював у життя державну політику, яка 
сприяла розвиткові Сінгапуру на випередження та розквіту благополуччя його народу, на протилежному березі Сіамської 
затоки Пол Пот на теренах Камбоджі з неймовірною жорстокістю втілював ідею безкласового суспільства, знищивши 
насадженим ним тоталітарним режимом влади майже три мільйони своїх співгромадян. 

Глобальне лідерство та світоглядно-методологічні засади університетського лідерства
Зроблений концептуальний аналіз цивілізаційного контексту глобального лідерства дає підстави з позицій світо-

глядно-компетентнісного підходу перейти до уточнення місії вищої освіти та розвитку інституційного потенціалу та лідер-
ства університетів з огляду на стан українського суспільства і цивілізаційні виклики, на які має гідно відповісти Україна 
своїм успішним розвитком і набуттям адекватної цим викликам конкурентоспроможності.

Демократизацію українського суспільства слід розглядати як безальтернативний шлях системного оздоровлення 
сучасного соціально хворого українського суспільства і його вищої освіти та дієвий засіб подолання некомпетентності. 
Лише в умовах демократії можливо розбудувати правову державу й створити цивілізоване конкурентне середовище, 
завдяки якому сформуються й запрацюють суспільні механізми здорової соціальної селекції, які заблокують протекціо-
нізм некомпетентності в Україні, коли нікчемність не проникатиме безперешкодно в суспільні ієрархічні ніші й тягнути за 
собою ще більшу нікчемність, яка цинічно величає себе суспільною елітою.

16   Е-декларации украинских топ-чиновников: международная реакция. – URL: https://delo.ua/ukraine/e-deklaracii-ukrainskih-
top-chinovnikov-mezhdunarodnaja-reakcija-324477/
17   Пак Чон Хи: диктатор-модернизатор. – URL: http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/74679/
18   Лі Куан Ю: авторитарний творець сінгапурського дива. – URL: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/ 150323_obit_
lee_kuan_yew_yg
19   Машина смерти. – URL: http://elib.ru/Encycl/History/Sensation/sens41.html
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У ротаційному обігу вітчизняного істеблішменту за останні два десятиліття ще жодного разу не сформувалась кон-
ституційна більшість справжньої суспільної еліти, представники якої б керувались державницьким світоглядом, в основі 
якого закріплені демократичні цінності, і змогли розблокувати монополізовану олігархічно-клановими угрупуваннями 
політичну та економічну сфери українського суспільства і сформувати в ньому цивілізоване конкурентне середовище. 
Цьому, по-перше, заважає закрита виборча система, яка блокує чисельне, а не поодиноке, як то робиться партійними 
корпораціями для приманки виборців, входження принципових особистостей із таким світоглядом і належною політичною 
волею, яка налаштована на такі зміни. По-друге, це свідчить про недостатню сформованість і слабкість громадянського 
суспільства, що є ознакою браку достатньої чисельності національної еліти, яка здатна до зайняття активної грома-
дянської позиції й конструктивної участі в суспільному житті. Адже входження у громадянське суспільство та зайняття 
активної громадянської позиції, на відміну від входження прохідним номером у партійні виборчі списки, ніхто не блокує.

Суспільну еліту, яка може займати значущі соціальні статуси і виконувати відповідальні суспільні ролі, готує вища 
освіта, оскільки особи без вищої освіти до зайняття відповідальних у суспільстві посад не допускаються. Звідси випли-
ває відповідальна історична місія перед українськими університетами – формувати у своєму соціокультурному середо-
вищі національну вітчизняну еліту, яка б за роки студентського життя, по-перше, отримала щеплення проти смертельно 
небезпечних для українського суспільства соціальних хвороб (зокрема, космополітизму, цинічного прагматизму, про-
текціонізму некомпетентності, клептоманії, соціального паразитизму та  його найпотворнішої і найнахабнішої форми – 
корупції). По-друге, щоб студентська молодь в університетах проходила національно-патріотичний вишкіл, громадянське 
виховання й була б здатною до зайняття активної громадянської позиції у розбудові в Україні демократично-правової 
держави.

Виходячи з обґрунтованої необхідності підготовки національної демократично налаштованої еліти, яка була б здат-
ною забезпечити досягнення Україною у своєму суспільному розвиткові лідерських позицій у світовій спільноті, пере-
ходимо від аналізу контексту глобального лідерства до розгляду світоглядно-методологічних засад університетського 
лідерства. 

Для подальшого аналізу взято до уваги такі твердження:
1. Результати імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» засвідчують неможливість реалізації нової 

європейсько-орієнтованої парадигми розвитку вищої освіти на основі старої адміністративної культури управління. Закон 
фактично актуалізував проблему та критичну потребу формування нової моделі управління вищою освітою – новою за 
своєю світоглядною основою та інституційно-організаційною формою на всіх рівнях управління – від національного до 
інституційного20.

2. Дослідження методології підготовки управлінців-лідерів дозволило констатувати визначальну роль суспільних цін-
ностей при проектуванні та реалізації програм професійної підготовки управлінців-лідерів21.

3. Розвиток інституційного потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти відстає від університетів країн-лідерів гло-
бальної світової спільноти не стільки через недосконалість механізмів управління, як через відмінність принципів і ціннос-
тей, на яких вибудовується це управління і якими забезпечується його дієвість22.

4. Європейський досвід управління ЗВО, зокрема лідерського потенціалу управлінських команд, може стати дуже 
корисним для покращення української системи вищої освіти, але при цьому важливо усвідомлювати історичний контекст, 
який пояснює, чому просте перенесення європейських практик може не принести національній системі вищої освіти 
швидких очікуваних результатів23.

У своєму дослідженні актуалізованої проблеми автор спирався на наступні припущення:
1. Вища школа як соціальний інститут, з одного боку, є самодостатньою соціальною системою, а з іншого, – вона є 

підсистемою суспільства, у якому функціонує й від якого залежна. Своєю чергою, суспільство та його вища освіта вза-
ємодіють із загальноцивілі заційним контекстом, тобто тим зовнішнім середовищем, вплив чинників якого стає дедалі 
значущим, що зумовлюється глобалізацією сучасного людства. Оскільки вища освіта є підсистемою суспільства, то внут-
рішні системні чинники впливають на її стан та функціону вання безпосередньо, отже, – визначально. Натомість зовнішні 
щодо суспільства чинники впливають на вищу освіту опосередковано й мо жуть суспільним організмом посилюватись 
або, навпаки, нівелюватись чи взагалі блокуватись і відторгатися. З цього випливає, що вища освіта як соціальний інсти-
тут залежить, передусім, від свого суспільства, й меншою мірою – від загальноцивілізаційного контексту.

2. Логіка цивілізаційного процесу, особливо протягом попереднього століття, з переконливою очевидністю підтвер-
джує, що благополуч ними, успішними й розвиненішими стають відкриті суспільства. Закритість, будь-яка ізоляція сус-
пільства від цивілізованого світу при рікає його на стагнацію й аутсайдерство у світовій спільноті. Саме тому є всі підстави 
вважати інтегрованість суспільства в загальний циві лізаційний контекст об’єктивним цивілізаційним викликом. Наскільки 
успішною може бути відповідь на цей виклик, залежить від здатності самого суспільства й держави як політичного інсти-
туту, що очолює його країну. Інтегральним критерієм такої здатності логічно вважати рівень цивілізаційного розвитку, 
визначальною ознакою якого є розви неність реальної демократично-правової держави. Нелогічно очікувати чи споді-
ватися на успішну інтеграцію в зовнішній цивілізаційний простір будь-якого із соціальних інститутів суспільства, яке за 
рівнем свого цивілізаційного розвитку не відповідає визначальним вимогам з боку тієї спільноти, з якою той чи інший 
соціальний інститут прагне інтегруватись.

Тепер зробимо ретроспективний погляд на те, яким ціннісним орієнтаціям надавала перевагу держава як політичний 
та й основний суспільний інститут України у період 2005-2013 років. Коли у 2005 році Україна офіційно приєдналась до 
Болонського процесу, що передбачає інтеграцію в Європейський простір вищої освіти, держава реально тяжіла до інте-
грації в діаметрально протилежний від Західноєвропейської цивілізації бік. І якщо до 2010 року ще існувала певна інтрига 
невизначеності вектору інтеграції України між Росією чи Західною Європою, то потім ця інтрига щезла. Владою робились 
певні маніпуляції із суспільною свідомістю щодо можливої євроінтеграції, але для критично мислячих громадян України 
було зрозумілим, куди тяжіє наша інтеграція. Більше того, починаючи з 2010 року держава як полі тичний інститут взяла 
курс на згортання демократії в українському суспільстві й утвердження в ньому авторитаризму, замінюючи силу закону 

20    Калашнікова Світлана. Розвиток лідерського потенціалу університетів: теоретичні основи // Аналіз провідного вітчизняного 
та зарубіжного досвіду розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (частина І): препринт 
(аналітичні матеріали) / Авторський колектив: О. Бондарук, К. Жданова, С. Калашнікова, С. Курбатов, О. Паламарчук,  
І. Прохор, О. Щербакова; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 4.
21    Там само, с. 20.
22    Там само, с. 26.
23    Прохор Ірина. Шляхи розвитку лідерського потенціалу університетів // Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (частина І): препринт (аналітичні 
матеріали) / Авторський колектив: О. Бондарук, К. Жданова, С. Калашнікова, С. Курбатов, О. Паламарчук, І. Прохор,  
О. Щербакова; за заг. ред. С. Калашнікової. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 106.
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силою влади, що категорично суперечить світоглядним цінностям, які сповідуються в країнах Західної Європи. Тож і не 
дивно, що, незважаючи на пророблений значний обсяг роботи з інституційної адаптації вітчизняної системи вищої освіти 
щодо її відпо відності формальним критеріям Європейського простору вищої освіти, реальний зміст й особливо якість 
нашої вищої освіти за останнє деся тиліття не поліпшилися. Такий невтішний результат підтверджує логіку висунутих 
припущень.

На підставі цієї ж гіпотези визначено ще одну закономірність, яка полягає у тому, що в соціально хворому суспільстві 
не доводиться сподіватись на здорову вищу освіту. Те, що сучасне українське суспільство вражене системними соціаль-
ними хворобами, автором доведено в попередніх публікаціях. Серед цих хвороб найбільш небезпечними є відчуження 
влади, соціальний паразитизм, корупція, лобізм, протекціонізм, які блокують цивілізований розвиток України та підви-
щення якості вітчизняної вищої освіти. Ці та інші соціальні хвороби пронизують наскрізь весь суспільний організм України 
та його соціальні інститути, зокрема вищу освіту. Найбільше вітчизняна вища освіта як система, як процес і як резуль-
тат потерпає від подвійних моральних стандартів, корупції, протекціонізму некомпетентності та культивування цинічного 
прагматизму.

Актуальною перешкодою на шляху оздоровлення українсь кої вищої освіти є подвійний моральний стандарт, який 
культивується та сповідується у вітчизняній системі вищої освіти, починаючи з політиків і державних чиновників та закін-
чуючи викла дачами і студентами закладів вищої освіти. Незаперечними проявами такої подвійної моралі, що породжує 
або терпить «велику» й «малу» корупцію у вітчизняній системі вищої освіти є зокрема:

– Публічна негативна суспільна оцінка гіпертрофованого роз ростання ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти й 
безперешкодна зелена хвиля на шляху ліцензування та акредитації цих послуг, що забезпечували ті особи (починаючи 
із суб’єктів цих послуг та їхніх експертів і закінчуючи членами Державної акредитаційної комісії), які нині засуджують про-
фанацію вітчизняної вищої освіти.

– Суспільне обурення девальвацією статусу «Національний вищий навчальний заклад» і безпосередня співучасть у 
цій девальвації осіб (починаючи з ректорів і регіональних керівників і закінчуючи народними депутатами й урядовцями), 
які чи не найбільше обурюються з цього приводу.

– Публічне засудження корупції у системі вищої освіти суб’єктами, які очолюють цю корупцію або є її активними 
чи пасивними співучасниками, починаючи з можновладців, політиків та високих посадовців, які чинять протекціонізм 
у вищій освіті, зловживаючи своїм суспільним статусом, ректорів, деканів і викладачів та закінчуючи батьками студен-
тів і самими студентами, які нездатні чи лінуються здобути якісну вищу освіту, але за будь-яку ціну прагнуть отримати 
диплом, що формально засвідчує її наявність.

– Моралізаторські настанови студентам дають суб’єкти (починаючи з державних діячів, керівників, адміністраторів 
вищих навчальних закладів і закінчуючи викладачами та комендантами студентських гуртожитків), які на це не мають 
морального права, оскільки самі не дотримуються моральних норм і брутально порушують етику відносин зі студентами, 
яких наставляють, виховують і навчають.

– Вимагають від викладачів забезпечення високої якості знань у студентів ті, хто змушують цих викладачів вистав-
ляти незаслужені студентами оцінки та погрожують принциповим викладачам скороченням, коли недбалих і недолугих 
студентів необхідно відраховувати за неуспішність.

– Звинувачують студентів у плагіаті, карають їх за це ті, хто сам вдається до плагіату у своїх наукових і науково-
методичних публікаціях.

– Декларування і пропагування автономії особистостей студента й викладача, заклики до їхньої актуалізації, само-
реалізації та самовдосконалення з боку ректорів і представників їхнього  оточення, які культивують та утверджують авто-
ритаризм феодального штибу у соціальному середовищі керованих ними закладах вищої освіти.

Автор усвідомлює, що наведені приклади подвійної моралі, яка пронизує не лише вищу освіту, а й сучасне українське 
суспільство, можуть збурити негативну реакцію (скоріше всього у тих, хто побачив себе у цих прикладах). Адже ті, хто 
не сповідує подвійний моральний стандарт, не сприйматимуть критичний аналіз нашої соціальної дійсності як критику 
на власну адресу. Недаремно ж у народі здавна підмічено, що в кого совість чиста, той спить спокійно. Заради спра-
ведливості необхідно зазначити, що в Україні є політики, урядовці, державні службовці, ректори, проректори, декани, 
завідувачі кафедр, викладачі, працівники вищої освіти, студенти та їхні бать ки, у яких сумління недеформоване подвій-
ною мораллю, незважаючи на той цинізм, яким просякнуте сучасне українське суспільство. На жаль, не вони нині визна-
чально впливають на моральний стан нашого суспільства, оскільки цинізм править бал в Україні. 

Відтак, проявом тієї самої подвійної моралі, а отже, цинізму буде невизнання наявності названих негативних явищ, 
які мають не епізодичний, а системний характер у вітчизняній вищій освіті та українському суспільстві. Саме такими та 
подібними явищами українська система вищої освіти не лише різко контрастує, а й антагоністично суперечить Європей-
ському простору вищої освіти. Цими явищами рельєфно позначається демаркація між українським та соціальним про-
стором західноєвропейських країн. Це розмежування неможливо здолати адміністративно-організаційними інституцій-
ними змінами вітчизняної вищої освіти, оскільки воно проходить у свідомості на світоглядному рівні. До того ж, потрібно 
зважати на те, що розбіжності в моральних цінностях є чи не найбільш складним у подоланні світоглядним протиріччям.

Ми можемо тішити себе тим, що в Україні знайдеться значно більше ніж двадцять відсотків, необхідних для мобіль-
ності в Європейському просторі вищої освіти, студентів, які не мають таких радикальних світоглядних розбіжностей у 
морально-ціннісному вимірі із західноєвропейськими громадянами й гідно репрезентуватимуть нашу країну за кордоном. 
А як бути з тими, хто нездатний ні інтелектуально, ні морально до такої мобільності та змушений залишатись у вітчизня-
ному соціальному просторі? Звідси реально актуалізується проблема деінтелектуалізації та деморалізації українського 
суспільства, до породження якої причетна не лише доморощена влада, а й вітчизняна вища освіта.

Що ж робити? Невже сподіватись на успіх у подоланні моральної роздвоєності лише тоді, коли зміниться система 
владних відносин в українському суспільстві, оскільки основним джерелом цинізму є безвідповідальність і свавілля влад-
них суб’єктів, свобода яких не збалансована адекватною відповідальністю? Якщо розглядати можливості розв’язання 
актуалізованої проблеми в межах інституційного формату, тобто системи вищої освіти в цілому, то знайдеться чимало 
підстав, щоб дати ствердну відповідь на останнє питання. Адже чим крупніша підсистема суспільства, тим більше вона 
залежна від нього як системної цілісності. І навпаки, дрібнішим елементам системи легше зберегти певну свою неза-
лежність.

Логіка цих розмірковувань зводиться до того, що кожному, зокрема закладу вищої освіти, легше змінити на краще 
морально-психологічний клімат і заблокувати сповідування подвійної моралі у своєму соціокультурному середовищі, аніж 
цього досягти в масштабах всіє системи вищої освіти України. З цієї логіки зримою й вагомою постає суб’єктивна роль 
ректора та його команди в запровадженні й сповідуванні тієї чи іншої філософії в соціокультурному середовищі керова-
ного ними закладу вищої освіти. Така роль може як сприяти, всупереч суспільним негараздам, поліпшенню морально-
психологічного клімату й у цілому соціокультурного середовища закладу вищої освіти й витісненню з нього корупції, так 
і призводити до його деморалізації, навіть за умов морального оздоровлення суспільства.

Новий Закон України «Про вищу освіту»24, який був прийнятий, коли українська держава нарешті визначилась з інте-
грацією у Європейський Союз, встановлює правові й організаційні засади для інституційного реформування вітчизняної 

24    Закон України „Про вищу освіту” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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вищої освіти, що має сприяти її інтеграції у Європейський простір вищої освіти. Розроблений на основі нового Закону 
проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року орієнтує на низку важливих інституційних змін адміні-
стративно-бюрократичного, організаційного, структурного характеру, метою яких є створення привабливої та конкурен-
тоспроможної національної системи вищої освіти, інтегрованої в Європейський простір вищої освіти та Європейський 
дослідницький простір. Але цей проект Стратегії необхідно гуманізувати та наповнити національно-патріотичним зміс-
том, оскільки він має дещо технократичний і космополітичний характер, тому що не враховує національної специфіки й 
особливостей перебігу цивілізаційного розвитку сучасного українського суспільства, що переживає проблеми, які євро-
пейські держави розв’язували сто, двісті, а то й триста років тому. 

Зокрема, Україна за останню чверть віку проходить той історичний етап формування національної держави, який 
значна частина європейських країн долала на початку ХІХ століття. Дикий капіталізм олігархічно-кримінального штибу, 
який захопив державу в українському суспільстві й використовує її у своїх приватних цілях, західноєвропейські країни та 
США теж давно приборкали своїми демократично-правовими державами. А прояви феодалізму середньовічного штибу, 
які мають місце на вітчизняних теренах, у цивілізованих країнах нині неможливо й уявити. До цього ще треба додати 
ментальні, морально-світоглядні розбіжності, які необхідно долати у свідомості.

Нам належить відповідально усвідомити сучасну місію української вищої освіти, яка в загальноцивілізаційному кон-
тексті є значно масштабнішою порівняно з місією західноєвропейських університетів. Адже останні виконують стабілізу-
вальну роль у суспільному розвитку своїх країн, натомість вітчизняні університети покликані до виконання пропедевтич-
ної місії у розвитку українського суспільства. Західноєвропейські університети можуть дозволити собі абстрагуватись від 
багатьох функцій, які успішно виконують інші соціальні інститути їхніх країн, аби зосередитись лише на навчанні студентів 
і наукових дослідженнях, оскільки вони діють у правових суспільствах зі сталими демократіями.

Вітчизняні ж заклади вищої освіти не можуть претендувати на таку спрощену суспільну місію, оскільки вони у своє му 
еволюціо нуванні до неї відстають від західноєвропейських університетів рівно настільки, наскільки Україна відстає від 
західноєвропейських країн у своєму визріванні до сталої демократії та правової держави. Українське суспільство не 
сприяє такій соціалізації особистостей дівчат і юнаків, що вступають на навчання в університети, яку проходять їхні ровес-
ники до вступу у заклади вищої освіти у цивілізованих країнах світу з реальними демократично-правовими державами. 
Нашому суспільству від задекларованого у Конституції України демокра тичного устрою держави до реальної демократії 
належить пройти історичний шлях суспільного розвитку. Ще далі воно перебуває у своєму становленні від правової дер-
жави. За всіма ознаками цей шлях передбачається тривалим і тернистим.

Тому вищу освіту України пропонується розглядати не лише як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної економіки, а й як: 

1) фактор формування й зрощення національної духовної еліти, яка була б здатною розбудувати Україну як націо-
нальну Державу з реальною демократією та верховенством права, в якій би сформувалось цивілізоване конкурентне 
середовище, що актуалізувало б затребуваність реальної компетентності на вітчизняному ринку праці й цим самим 
включило механізм здорової соціальної селекції; 

2) засіб цивілізаційного визначення студентської молоді та формування цінностей громадянського суспільства з 
орієн тацією на цивілізований розвиток України, який має забезпечити їй чільне місце серед найуспішніших країн світу; 

3) фактор подолання ціннісного розколу в сучасному українському суспільстві шляхом сприяння українському націо-
нальному відродженню та формування української ідентичності в особистостях студентів; 

4) інститут соціалізації студентів, соціокультурне середовище якого сприяє актуалізації, самореалізації та самороз-
витку особистості студента.

Справжню загрозу для українського суспільства несе легалізована фальсифікація вищої освіти, яка полягає у тому, 
що масово видаються формально узаконені дипломи про вищу освіту особам, які закінчують вітчизняні заклади вищої 
освіти, не оволодівши реальною компетентністю. Індикаторами такої фальсифікації у сучасній вітчизняній вищій освіті 
є те, що на замовлення виставляються необхідні оцінки студентам, пишуться їм курсові, бакалаврські й магістерські 
роботи. Плагіат, компіляція при написанні рефератів та інших самостійних студентських робіт, користування шпаргал-
ками під час контролю знань студентів – це поширене системне явище в нашій вищій освіті, що є по суті фальшуванням 
знань, якими ті, хто вдається до цього, реально не володіє й у такий шахрайський спосіб просувається до отримання 
диплома. У цілому ж це засвідчує, що в сучасному українському суспільстві сповідується культ диплома про наявність 
вищої освіти, а не реальна компетентність, за допомогою якої в цивілізованому світі здійснюється професійна й у цілому 
життєва кар’єра.

Це надзвичайно принципова ціннісна розбіжність у світоглядах, якими керуються у своїх життєвих виявах громадяни 
України та громадяни європейських  країн. Таку розбіжність неможливо здолати одним лише інституційним реформуван-
ням вищої освіти України, бодай найрадикальнішим чи найреволюційнішим. Цілком очевидно, що має відбутись револю-
ція у свідомості тих, хто орієнтується не на здобуття реальної компетентності, а на отримання диплома про вищу освіту 
й розглядає його як засіб здійснення життєвої кар’єри. Для України це життєво важливо, оскільки категорія громадян 
із такою ціннісною установкою приречена залишатись на її теренах і налаштована здійснювати свою життєву кар’єру в 
українському суспільстві не завдяки своїй компетентності, а під прикриттям дип лому про вищу освіту. 

Успішно інтегруватись у Європейський простір вищої освіти і науки зможуть лише ті громадяни України, для яких 
світо глядною цінністю є реальна конкурентоспроможна компетентність, а не диплом про вищу освіту. Оскільки у західно-
європейських країнах, США, Канаді та інших передових країнах світу належним чином цінується конкурентоспроможна 
компетентність, то нескладно спрогнозувати посилення тенденції відтоку з України інтелектуальної еліти, яка спостері-
гається протягом останніх двадцяти п’яти років. В Україні ж в усіх нішах і структурах її суспільства з кожним роком все 
більше накопичуватиметься дипломованих неуків і не доучок, що аж ніяк не сприятиме підвищенню її конкурентоспро-
можності.

І так триватиме доти, доки не буде сформовано в українському суспільстві цивілізоване конкурентне середовище, 
яке давало б змогу в Україні здійснювати життєву кар’єру за критеріями реальної компетентності, а не за формальними 
ознаками наявності вищої освіти. Другою важливою передумовою, яка повинна сприяти зменшенню відтоку конкуренто-
спроможного людського капіталу з України, має бути належне поціновування конкурентоспроможної компетентності. Для 
того щоб з’явились названі передумови, необхідно демонополізувати політичну й економічну сфери нашого суспільства. 
А це стане можливим лише тоді, коли буде зламана олігархічна корумпована система влади в Україні. 

Ще одним засобом корупції є протекціонізм цинічно схибленого штибу. Саме цей засіб корупції чи не найбільше 
паралізує розвиток вітчизняної вищої освіти та блокує підвищення якості вищої освіти. Адже ескалація номінальної освіти 
й нехтування реальною компетентністю чи не найбільше зумовлені протекціонізмом в укра їнсь кому виконанні, який 
наскрізь пронизав сучасний український со ціум і паралізує його прогресивний суспільний розвиток. Можливість завдяки 
протекціонізму працевлаштовуватися за формальними ознаками освіти, а не за реальними знаннями та вміннями циві-
лізовано конкурувати на паритетних засадах з ін шими претендентами, опановуючи ту чи іншу суспільну нішу, породила 
черги у вітчизняних закладах вищої освіти за отриманням дипломів. Цим включено механізм корупції в освітньому про-
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цесі університетів, коли на вимогу студента вистав ляються необхідні оцінки незалежно від того, як він навчається й чи 
взагалі навчається.

Для того щоб у цьому сенсі відбувся переворот і все стало з голови на ноги, потрібно запроваджувати суспільні меха-
нізми, які б блокували протекціонізм некомпетентності. У цивілізова них країнах із розвиненими демократіями та право-
вими державами у суспільній свідомості утвердився такий фено мен як репутація, яка у суспільстві цінується більше, аніж 
будь-які гроші. Там бояться втратити особисту репутацію не менше, аніж втратити власне багатство, оскільки усвідомлю-
ють, що з доброю репутацією можна відновити матеріальні й фінансові втрати, а із зіпсованою – можна приректи себе на 
збитки. Й втратити те, що маєш. 

Тому, щоб діяла формула Макса Вебера «у ринковій економіці моральним бути вигідно», важливо подбати про сус-
пільний контекст, у якому ринкова економіка діє25. Це багато в чому проблема світогляду й суспільної свідомості, тих цін-
ностей, які сповідуються у суспільстві. У соціально здоро вому суспільстві не проштовхуватимуть телепнів в універси тети 
й робитимуть їм «липові» дипломи шляхом перетягування через екзаменаційні сесії, щоб потім пропхати на державні 
посади чи в політику. У соціально здоровому суспільстві існує, по-перше, усвідомлення того, що такий протек ціо нізм 
небезпечний для суспільного організму, по-друге, відповідаль ність за протеже, ціна якої є репутація того, хто здійснив чи 
здійснює протекцію. Отже, для того щоб убезпечити суспільство від регресу, необхідно відмовитись від протекціонізму 
тих, хто може призводити до регресу та соціальної дееволюції й деградації. Щоб глибше усвідомити справедливість зроб-
леного твердження, з’ясуємо детальніше сутність протекціонізму.

Протекціонізм (від лат. protectionis – прикриття, захист) 26:
1) економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції шляхом уве-

дення великих розмірів мита на певні товари, які ввозяться до країни, а також низки деяких інших заходів; 
2) система протекцій сприяння, заступ ництво, підтримка, яку надає впливова особа при вирішенні чиїх-небудь справ. 
У цивілізованому контексті протекціонізм постає та сприймається суспільною свідомістю як цілком нормальний  

соці аль ний феномен. Природно, що держава підтримує, піклується та захищає інтереси вітчизняних товаровиробників,  
а впливові особи, які дають протекції, несуть відповідальність власним авторитетом за своїх протеже. 

На жаль, у нашому суспільстві протекціонізм нажив негативної слави, оскільки у першому варіанті свого виявлення 
його явно бракує на вітчизняних теренах, а у другому – він постав у гіпертрофовано цинічно-спотвореному вигляді, що 
й звело нанівець державний протекціонізм у нормальному сенсі цього поняття. Адже відстоювати загальнодержавні й 
суспільні інтереси невигідно, коли перебуваєш під пресом протекціонізму приватних інтересів, за негативні наслідки якого 
суб’єкти протекціонізму не несуть геть ніякої відповідальності, оскільки система суспільних відносин дозволяє це робити 
безкарно.

Протекціонізм у нашому вітчизняному застосуванні вигід ний з позицій задоволення власних, приватних і корпора-
тивних інтересів, але не суспільних і державних. Такий протекціонізм нівелює, зводить нанівець компетентність, робить 
її незатребу ваною у суспільстві. Свідченням цього є всенародна гонитва не за знаннями, а за оцінками й дипломами та 
прибутковими суспіль ними статусами, де реальна компетентність у розрахунок не береться. Така негативна тенденція є 
згубною у державотворенні, оскільки підриває конкурентну здатність нашої молодої держави серед цивілізованих країн 
світу, яка має міцно стати на власні ноги й історично утвердитись у своїй державності та бути запорукою для успішного 
життя всього українського народу.

Привідним механізмом вітчизняного протекціонізму є не розмежо вані політичні та адміністративні функції, залежність 
бізнесу та будь-якої іншої господарської діяльності від політики й владних структур, використання держави у приватних 
інтере сах. Така тотальна залежність суспільства від політики спонукає до критичного аналізу її негативних наслідків і до 
з’ясування механізмів, що їх породжують. Правду про нашу соціальну дійсність та причини наших суспільних негараздів 
необхідно нести у студентські аудиторії. 

Адже студенти є повноправними громадянами свого суспільства, що гарантує Конституція Украї ни, і мають право 
для адекватного сприйняття, розуміння й усві домлення соціальної дійсності, у якій вони жи вуть. А грома дянська пози-
ція викладача зобов’язує у силу своїх можливостей давати пояснення тому, що, як і чому відбувається насправді у цій 
дійсності, принаймні у тих її контекстах, які перебувають у ракурсі предметного поля навчальної дисципліни, яку він 
викладає. Адекватний критичний аналіз соціальної дійсності має слугувати запорукою її оздоровлення та покращення. 
На брехні та лицемірстві неможливо виховати справжню людську особистість, яка була б здатною успішно творити свою 
державу та не руйнувати її в історичному зародку.

Альтернативою закритій кадровій політиці, що вибудувана на протекціонізмі, є її відкритий тип. Відкритість кадрової 
полі тики передбачає прихід у структури систем політичної, держав ної влади, на посади в установах, організаціях, під-
приємствах фахівців зі сторони та зайняття виборних посад на конкурсній основі, коли дотримуються умови відкритості, 
неупередженості, збереження встановлених правил і процедур конкурсу, об’єктив ності оцінки тощо. І пріоритетом або 
визначальним критерієм при цьому є реальна компетентність претендента, а не впливо вість осіб, які його підтримують чи 
проштовхують на посаду. Принципи реально, а не декларативно, відкритої кадрової полі тики не допускають корупційних 
варіантів і схем у зайнятті посад так, як це може бути в закритих моделях кадрового забезпечення.

Висновки
Головною перешкодою до успішної євроінтеграції постає не форма, а зміст та якість української вищої освіти. Однією 

з основних причин гальмування поліпшення змісту та якості вітчизняної вищої освіти є попит в Україні на номінальну 
вищу освіту. Такий попит не лише знижує конкурентоспроможність країни, а й деформує світогляд, оскільки для широ-
кого загалу українських студентів диплом про вищу освіту стає більшою цінністю, аніж власна реальна компетентність, 
яку необхідно самотужки здобувати. У цьому полягає принципова світоглядна розбіжність зі світоглядом громадян циві-
лізованих країн світу. Доки в Україні не буде здолана ця та інші світоглядні розбіжності, доти годі сподіватись на успішну 
інтеграцію як у простір вищої освіти й науки зокрема, так і в соціальний простір Західної Європи в цілому.

Тому в Україні актуалізувався іспит на світоглядну зрілість і відповідність європейським цінностям і стандартам освіти 
та життя, який мають скласти колективи вітчизняних закладів вищої освіти на чолі зі своїми ректорами та їхніми коман-
дами. Їм належить в освітньому середовищі своїх закладів здолати протекціонізм некомпетентності та заблокувати фаль-
сифікацію вищої освіти, які є наслідком відсутності цивілізованого конкурентного середовища в сучасному українському 
суспільстві, що своєю чергою є результатом монополізації політичної та економічної сфер в Україні. А демонополізація 
цих сфер є прерогативою й першочерговою задачею держави як основного суспільного інституту. Тож на часі й іспит на 
світоглядно-політичну зрілість та європейську відповідність, який має скласти сучасна українська влада.

25    Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. О. Погорілого. — К.: Основи, 1994. — 261 с. 
26    Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. – К. : Довіра, 2000. – 
1018 с. – (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).



 А
на

лі
ти

чн
і м

ат
ер

іа
ли

115

Інтегральним критерієм успішної інтеграції української вищої освіти в Європейський простір вищої освіти логічно вва-
жати визнання у цьому просторі дипломів наших закладів вищої освіти. А фальсифікація вищої освіти через видачу легі-
тимних дипломів особам, які нездатні підтвердити їх своєю компетентністю, дискредитує вітчизняну вищу освіту. Доки в 
українському суспільстві існуватиме це ганебне явище, доти й буде недовіра у світі до наших дипломів про вищу освіту.

Оскільки розраховувати на швидке одужання українського суспільства не доводиться, то залишається сподіватись на 
подолання такої недовіри у ближчій перспективі не у форматі всієї системи вітчизняної вищої освіти, а на рівні окремих 
українських закладів вищої освіти, які будуть здатні викорінити існуючу фальсифікацію у своєму освітньому середовищі 
й утвердити престиж своїх дипломів реальною компетентністю своїх випускників на вітчизняних і світових ринках праці. У 
тих закладах, які раніше здолають фальсифікацію вищої освіти у своєму освітньому середовищі, з’явиться більше шансів 
не лише утриматись у вітчизняному освітньому просторі, а й зайняти в ньому лідируючі позиції з перспективою успішної 
інтеграції в Європейський простір вищої освіти. І навпаки, ті заклади, у середовищі яких миритимуться з фальсифікацією 
вищої освіти, втрачають таку перспективу. Вони як неконкурентоспроможні освітні інституції приречені на аутсайдерство, 
та у кінцевому підсумку й на зникнення з освітнього простору.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РЕЙТИНГИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ  
ІНСТИТУЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА

Сергій Курбатов,
доктор філософських наук, старший науковий співробітник,

завідувач Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти
Інституту вищої освіти НАПН України

Дослідження інституційного лідерства у вищій освіті є досить популярною темою в англомовній науковій літературі. 
Одним із найбільш поширених теоретичних підходів у цьому питанні є бачення сутності та механізму реалізації інституцій-
ного лідерства, запропоноване у 1957 році американським дослідником Philip Selznick у книзі «Керівництво в адміністра-
ції: соціологічна інтерпретація» («Leadership in Administration: A Sociological Interpretation»)27.  

Philip Selznick вважає, що інституція – це організація, «настояна на цінностях» («infused with value»)28. Саме в момент 
появи спільних цінностей у співробітників організації, відбувається принципово важливий перехід від адміністративного 
менеджменту до інституційного лідерства. 

На думку Philip Selznick, варто відрізняти лідера-посередника («interpersonal leader»), якого ще називають харизма-
тичним або трансформаційним лідером, від власне інституційного лідера («institutional leader»). Завдання лідера-посе-
редника полягає у «пом’якшенні» міжособистісної комунікації співробітників, зниження рівня напруги у стосунках, попе-
редження виникнення негативних емоцій. Інституційний же лідер зосереджений на поширенні та захисті корпоративних 
цінностей, які максимально гармонізують професійні та міжособистісні відносини. Якщо організацію можна розглядати 
як раціональний інструмент, створений для виконання певних завдань, то інституція є органічним результатом соціальних 
викликів та потреб, і являє собою чутливий та відповідальний організм («a responsive, adaptive organism»)29.

Автори статті «Інституційне лідерство: минуле, теперішнє та майбутнє» («Institutional Leadership: Past, Present, and Future») 
Marvin Washington, Kimberly Boal and John Davis, спираючись на теоретичну спадщину Philip Selznick доводять, що задля того, 
щоб «настояти на цінностях» принципи взаємодії в робочому колективі, інституційний лідер повинен здійснити три речі30:

1. Сформувати внутрішню узгодженість організації. Це відбувається завдяки розробленню та усвідомленню місії 
організації, чіткому баченню перспектив її подальшого розвитку. Історія, яка продовжується тут і зараз, і, у той же час, 
відкриває горизонти майбутнього – це оптимальний механізм формування відчуття спільного духу серед співробітників, 
їх певної міфологічної єдності, яка оптимально сприяє подальшій роботі. Як наслідок, формується чітка організаційна 
ідентичність співробітників, їх знаходження у спільному соціальному контексті. Поділяючи цінності, очікування від діяль-
ності та усвідомлюючи власні обов’язки та відповідальність, співробітники стають своєрідними співавторами великої 
інституційної історії, яка складається з власної історії лідера, історії організації, що перетворюється на інституцію, та 
персональних історій співробітників. Для прикладу, Jack Welch, який у 1981-2001 роках керував однією з найбільших 
американських компаній «General Electric», читав 7 разів на рік власний курс «Лідерство та цінності» для перспективних 
менеджерів середньої ланки31. 

2. Створити зовнішні механізми підтримки, які б сприяли підтриманню життєздатності організації та забезпечували 
б її легітимність, тобто розуміння виправданості та важливості її діяльності з боку суспільства та його представників. За 
визначенням Mark Suchman, викладеного в статті «Управління  легітимністю: стратегічний та інституціональний підходи» 
(«Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches»), легітимність є «формуванням переконання, що дії певного 
суб’єкту є бажаними, адекватними та прийнятними всередині певної, соціально сконструйованої, системи норм, ціннос-
тей, вірувань і дефініцій»32. Тобто організація повинна мати позитивний імідж у професійному середовищі та розуміння 
виправданості і корисності її діяльності на рівні громадської думки. Для успішного виконання цього завдання треба дотри-
муватись певного балансу між внутрішньою стабільністю організації, та її гнучкістю, здатністю відповідати на зовнішні 
виклики і проблеми, постійно змінюватися та вдосконалюватися. Якщо внутрішня стабільність досягається завдяки спіль-
ним цінностям, то гнучкість забезпечується інтенсивною комунікацією всередині професійних мереж, інноваційною діяль-
ністю та постійним пошуком нового, бажанням вдосконалювати існуючі професійні та інші практики33.

27    Selznick, Philip. Leadership in administration: A sociological interpretation. Quid Pro Books, 2011.
28    Selznick, Philip. Leadership in administration: A sociological interpretation. Quid Pro Books, 2011. – P. 17.
29    Washington, Marvin, Kimberly B. Boal, and John N. Davis. «Institutional leadership: Past, present, and future.» The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publication, London (2008). - Р. 720.
30    Washington, Marvin, Kimberly B. Boal, and John N. Davis. «Institutional leadership: Past, present, and future.» The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publication, London (2008): 721-737.
31    Washington, Marvin, Kimberly B. Boal, and John N. Davis. «Institutional leadership: Past, present, and future.» The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publication, London (2008): 723-725.
32    Suchman, Mark C. «Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches.» Academy of management review 20.3 (1995): 
571-610.
33    Washington, Marvin, Kimberly B. Boal, and John N. Davis. «Institutional leadership: Past, present, and future.» The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publication, London (2008): 721-727.
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3. Бути здатним долати зовнішніх ворогів. Це, перш за все, інші інституції, які у конкурентній боротьбі намагаються 
витіснити альтернативні підходи, довести їх неактуальність та неадекватність. Тож механізмом боротьби із зовнішніми 
ворогами може бути захист усталених практик від занепаду, доведення їх функціональної необхідності. Джерелами 
загроз у цьому зв’язку може бути політичний тиск (зміни законодавчого поля, принципів розподілу бюджетних коштів 
тощо), технічний тиск (поява нових, інноваційних практик, які дозволяють більш ефективно вирішувати поставлені проб-
леми) або ж соціальні практики (коли інші організації відмовляються від відповідних підходів)34.  

«Організація не народжується, як інституція, вона нею стає»35 – наголошують автори статті «Розвиток публічних інсти-
туцій: переосмислення ролі лідерства» («The Development of Public Institutions: Reconsidering the Role of Leadership») Arjen 
Boin and Tom Christensen36. Вони пропонують більш деталізовану схему основних етапів трансформації від організації до 
інституції або відповідні фази інституціоналізації37: 

– Розвиток ефективних практик, які обумовлені подоланням протиріччя між існуючими легітимними моделями вирі-
шення проблеми та пошуком і розробленням нових, інноваційних моделей вирішення. 

– Поява норм, що регламентують нові практики. Норми можуть бути когнітивними (пояснення, як дана практика 
сприяє досягненню поставленої мети); регулятивними (дає робітнику розуміння, як виконувати певну практику); та нор-
мативними (сильне переконання, що дана практика є оптимальною). 

– Прийняття норм усередині організації. Тут слід відзначити три умови, за яких подібне прийняття є можливим: 
по-перше, довіра то того, що дані норми походять від конкретної робочої практики; по-друге, відповідність норм традиціям 
та базовим цінностям організації; по-третє, норми повинні відповідати владним принципам всередині організації.

– Закріплення норм, коли вони перетворюються на щось рутинне, самою собою зрозуміле й прийнятне у житті орга-
нізації. Лише коли норми міцно закріплені, діяльність організації стає насправді узгодженою. 

– Легітимація норм, коли вони приймаються іншими організаціями та їх співробітниками як виправдані, бажані та 
корисні. Тому інституціоналізація вимагає постійної адаптації та пошуку балансу між ідентичністю нової організації та 
постійно змінюваним середовищем, у якому вона існує. 

Вважаємо, що університетські рейтинги сприяють інституційному лідерству університетів, які серйозно ставляться до 
цього інструменту оцінювання якості вищої освіти та системно працюють з метою покращення власних позицій. Висту-
паючи як концентрований вираз суспільних очікувань від університетської діяльності, рейтинги дають чітке та концентро-
ване бачення того, яким має бути сучасний університет, що сприяє усвідомленню оптимальних підходів і практик його 
реформування. При цьому це бачення є простим, логічним і зрозумілим як для університетських управлінців, так і для 
студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, технічного персоналу. Таким чином, створюється новий орга-
нізаційний консенсус навколо прогресивної моделі розвитку власного університету та його домінування у соціальному, 
культурному та інтелектуальному просторі. 

Чому рейтинги здатні допомогти «настояти на цінностях» принципи взаємодії в університетському середовищі? 
По-перше, рейтинги допомагають певною мірою «перезавантажити» ціннісний консенсус у відповідності із сучас-

ними та прогресивними тенденціями. Так, оскільки більшість рейтингів робить акцент на вимірюванні показників нау-
ково-дослідницької діяльності університетів та рівня їх інтернаціоналізації, саме ці складові університетської місії стають 
пріоритетними з точки зору розуміння його подальшого розвитку. Цінність науково-дослідницької діяльності є особливо 
актуальною для університетів України, оскільки у нашій країни заклади вищої освіти традиційно виконували переважно 
навчальну функцію, у той час як наукова та дослідницька діяльність була прерогативою переважно Національної академії 
наук та галузевих академій, що не відповідає реаліям університетської освіти у країнах Західної Європи та США. Те ж 
саме можна сказати й про інтернаціоналізацію, оскільки атавістичні практики упередженого ставлення до активної між-
народної співпраці, які залишились нам у спадок від тоталітарного минулого, на жаль, продовжували існувати в універ-
ситетській освіті України. Тож поширення університетських рейтингів та пов’язана із цим модернізація цінностей, на які 
спирається університетське середовище, сприяла тому, що університети, які звернули на це увагу раніше за інші, вияви-
лися більш готовими до інтеграції у Європейський простір вищої освіти (European Higher Education Area – далі EHEA) та 
переконливо довели власну інституційну спроможність. 

По-друге, рейтинги сприяють підвищенню легітимності вітчизняних університетів як на національному, так і на регіо-
нальному та глобальному рівні. Якщо колектив того чи іншого університету серйозно ставиться до входження в уні-
верситетські рейтинги та проводить необхідні для цього реформи, університет отримує реальні шанси увійти навіть до 
провідних міжнародних університетських рейтингів та аргументовано заявити про себе як про лідера вітчизняної системи 
університетської освіти. Для прикладу, показовою є історія успіху Сумського державного університету38, який завдяки 
системній роботі увійшов до ряду провідних університетських рейтингів39, що, безперечно, сприяло легітимації лідерства 
даного закладу вищої освіти України. 

По-третє, популярність рейтингів у засобах масової інформації та увага до їх показників громадської думки сприяє 
тому, що фаворити університетських рейтингів сприймаються у суспільстві як найбільш адекватні та прогресивні заклади 
вищої освіти, є інституційними лідерами вітчизняного простору вищої освіти. А конкуренція, що виникає між лідерами 
вітчизняної системи вищої освіти, сприяє їх динамічному розвитку та вимагає нових і нових підходів до посилення влас-
них позицій, що цілком відповідає інноваційному характеру сучасної цивілізації.

Отже, ми можемо стверджувати, що рейтинги можна розглядати у якості важливих механізмів формування інститу-
ційного лідерства університетів та могутнього каталізатора прогресивних змін в університетському середовищі. 

Результати університетських рейтингів в Україні та світі в 2016 році демонструють наступну ситуацію. 

34    Washington, Marvin, Kimberly B. Boal, and John N. Davis. «Institutional leadership: Past, present, and future.» The SAGE 
Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publication, London (2008): 727.
35    Boin, Arjen, and Tom Christensen. “The development of public institutions: Reconsidering the role of leadership.” Administration & 
Society (2008). - Р. 275.
36    Boin, Arjen, and Tom Christensen. “The development of public institutions: Reconsidering the role of leadership.” Administration & 
Society (2008. - Р. 271-297.
37    Boin, Arjen, and Tom Christensen. “The development of public institutions: Reconsidering the role of leadership.” Administration & 
Society (2008). - Р. 276-280.
38    Сумський державний університет. – URL: http://www.sumdu.edu.ua/ukr/  
39    Сучасне обличчя Сумського державного університету. – URL: http://www.sumdu.edu.ua/ukr/general/about.html 
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Розпочнемо з вітчизняних університетських рейтингів. Так, провідний вітчизняний рейтинг «ТОП 200 Україна» роз-
раховується на основі інтегрального показника діяльності університету, який, у свою чергу, складається з трьох комплек-
сних індикаторів:  

– якість навчально-педагогічного потенціалу (10 індикаторів);  
– якість навчання (4 індикатори);
– міжнародне визнання (6 індикаторів).
Крім того, враховуються результати експертного оцінювання якості підготовки та інформаційна підтримка освітньої 

діяльності. При цьому:  
– 80% інтегрального показника складають індикатори прямого виміру;
– 15% – результати експертного оцінювання якості випускників представниками роботодавців та академічного  

співтовариства та 
– 5% – результати, отримані з міжнародних наукометричних та вебометричних баз даних40. 
Перша десятка кращих вітчизняних університетів за версією цього рейтингу в 2016 році мала наступний вигляд  

(табл. 1):

Таблиця 1 
 Кращі українські університети за версією рейтингу «ТОП 200 Україна» в 2016 році41

№ Університет

Оцінка якості 
науково-

педагогічного 
потенціалу

Оцінка якості 
навчання

Оцінка  
міжнародного 

визнання

Оцінка  
інтегрального 

показника  
діяльності

1.
Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

37,1584719 24,2733571 24,38991 85,82217352

2.
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

37,69866054 20,8091084 23,19028 81,6980532

3.
Харківський національний університет 
імені Василя Каразіна

19,72389684 14,6311752 15,05826 49,4133336

4.
Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут»

18,19243329 9,44538221 18,11854 45,7563526

5.
Національний університет  
«Львівська політехніка»

10,07411838 15,5719037 20,00258 45,6486064

6. Національний гірничий університет  20,23740583 9,55270568 14,88076 44,6708729

7.
Національний медичний університет 
імені Олександра Богомольця

28,01541416 7,3430677 9,247945 44,606427

8.
Національний університет «Києво-
Могилянська академія»   

13,03020291 17,3656142 14,1555 44,551315

9.
Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

10,47689444 14,6627164 18,25808 43,3976934

10.
Національний університет біоресурсів 
та природокористування України

16,31640102 14,8704249 11,00018 42,1870072

У 2016 році черговий раз  презентував рейтинг університетів за рівнем заробітної плати випускників журнал  
«Гроші»42. Цей рейтинг розраховується за різноманітними спеціальностями випускників. Так:

– серед гуманітарних спеціальностей перше місце займає Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка; 

– серед економічних спеціальностей –  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
– серед юридичних спеціальностей – Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
– серед аграрних спеціальностей – Національний університет біоресурсів та природокористування; 
– серед технічних спеціальностей та спеціальностей у галузі будівництва – Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».   
«Цей рейтинг ВНЗ виходить вже вдев’яте. Але це перший випадок, коли роботодавці голосували переважно за тех-

нічні, будівничі та аграрні спеціальності. Цей факт чітко відображає негарний стан української економіки, а також те, що 
країні потрібні гарні уми та міцні робочі руки. А ось роль фінансистів, юристів та інших гуманітаріїв відходить на другий 
план» – підкреслюють укладачі рейтингу Катерина Спориш та Павло Харламов43.

Маємо в Україні й цікаву спробу поєднати результати міжнародних рейтингів Webometrics44 та SCOPUS45, а також 
національного рейтингу  «ТОП 200 Україна». Цей рейтинг друкує портал ОСВІТА.UA46. У 2016 році десятка кращих укра-
їнських університетів за результатами цього консолідованого рейтингу виглядала наступним чином (табл. 2). 

40    Університетські рейтинги «ТОП 200 Україна» 2010-2016 роки. – URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095 
41    Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП 200 Україна» 2015-2016 рік. – URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?cate-
gory=1&id=4757
42   Спорыш, Екатерина и Харламов, Павел Зарплатный рейтинг ВУЗов 2016. – URL: http://dengi.ua/archive/articles/283116-
Zarplatnyj-rejting-vuzov-2016 
43    Спорыш, Екатерина и Харламов, Павел Зарплатный рейтинг ВУЗов 2016. – URL: http://dengi.ua/archive/articles/283116-
Zarplatnyj-rejting-vuzov-2016
44    Ranking Web of World Universities. – URL: http://webometrics.info/  
45   SCOPUS. – URL:  https://www.scopus.com/home.uri 
46    ОСВІТА.UA. – URL:  http://osvita.ua/ 
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Таблиця 2
Кращі українські університети за версією консолідованого рейтингу порталу  ОСВІТА.UA  у 2016 році47

Місце Університет ТОП 
200 Webometrics Scopus Загальний 

бал

1. Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка  2 1 1 4

2. Харківський національний університет  
імені Василя Каразіна  3 3 2 8

3.
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського»

1 2 6 9

4. Національний технічний університет   
«Харківський політехнічний інститут» 4 6 9 19

5. Львівський національний університет імені Івана Франка  9 8 3 20

6. Національний університет «Львівська політехніка»  5 9 10 24

7. Одеський національний університет імені Іллі Мечникова  17 10 4 31

8. Сумський державний університет 15 5 15 35

9. Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича  24 12 5 41

10. Дніпропетровський державний університет  
імені Олеся Гончара  11 24 8 43

Отже, національні університетські рейтинги активно розвиваються в Україні впродовж останнього десятиліття, і, відпо-
відно, коригують систему цінностей університетського середовища та є механізмом підтримки інституційного лідерства. 
Це – достатньо динамічний та інноваційний механізм, який орієнтується, значною мірою, на очікування від результатів 
університетської діяльності з точки зору основних споживачів освітніх послуг. При цьому робиться акцент на науково-
дослідницькій діяльності університету, його міжнародній діяльності та комерційній успішності.

Розгляд результатів міжнародних університетських рейтингів розпочнемо з Academic Ranking of World Universities 
(ARWU)48. У 2016 році десятка кращих світових університетів відповідно до його основних критеріїв виглядала наступним 
чином (табл. 3).

Таблиця 3
Десятка кращих світових університетів за результатами ARWU у 2016 році49

№ Університет Країна Бал

1. Harvard University США 100

2. Stanford University США 74,4

3. University of California, Berkeley США 70,1

4. University of Cambridge Велика Британія 69,6

5. Massachusetts Institute of Technology США 69,2

6. Princeton University США 62

7. University of Oxford Велика Британія 58,9

8. California Institute of Technology США 57,8

9. Columbia University США 56,7

10. University of Chicago США 54,2
 
Очевидним є домінування американських університетів у першій десятці рейтингу. Ця тенденція зберігається впро-

довж усього рейтингу. Відповідну статистику наведено у табл. 4.

Таблиця 4
Перша десятка країн, університети яких представлені в ARWU у 2016 році50

Країна ТОП 20 ТОП 100 ТОП 200 ТОП 300 ТОП 400 ТОП 500

США 15 50 71 98 119 137

Велика Британія 3 8 21 28 33 37

Японія 1 4 6 9 12 16

Швейцарія 1 4 6 7 8 8

Австралія - 6 8 14 21 23

47    Консолідований рейтинг ВУЗів України 2016. – URL:  http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
48    Academic Ranking of World Universities. – URL: http://www.shanghairanking.com/index.html 
49    Academic Ranking of World Universities 2016. – URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html
50    ARWU 2016: Statistics. – URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2016.html 
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Продовження таблиці 4

Канада - 4 6 13 16 19

Німеччина - 3 14 21 27 38

Франція - 3 9 13 18 22

Нідерланди - 3 9 11 12 12

Швеція - 3 5 8 10 11

Отже, ARWU оцінює, перш за все, науково-дослідницьку діяльність університету та орієнтований на американську 
модель університету. Формуючи відповідні ціннісні орієнтири у глобальному академічному просторі, рейтинг впливає не 
лише на університети світового класу (world class universities – WCU), а й сучасне розуміння університету та його місії.  

У 2015-2016 році інший впливовий міжнародний університетський рейтинг THE University Rankings51  розраховувався 
на основі таких індикаторів52:

– викладання (освітнє середовище)  – 30%; 
– опитування з метою оцінки репутації університету (15%); 
– співвідношення викладачів та студентів (4,5%); 
– співвідношення докторантів та бакалаврів (2,25%); 
– співвідношення випущених докторів філософії до загального числа наукових співробітників (6%); 
– інституціональний прибуток (2,25%);  
– дослідження (обсяги, прибуток та репутація)  – 30%; 
– опитування відносно репутації (18%); 
– прибуток від дослідницької діяльності (6%); 
– дослідницька продуктивність (6%); 
– цитування (впливовість досліджень) – 30%. Цей індикатор розраховувався на основі бази даних журналів Elsevi-

er’s Scopus53, яка індексує більше 23 тисячі академічних видань. Для цього рейтингу використовувалися публікації зазна-
ченої бази даних за  період 2010-2015 років;  

– прибуток від співробітництва з промисловістю (трансфер знань) – 2,5%. Індикатор враховував прибуток універси-
тету від продажу інновацій, винаходів, а також послуг консалтингу в перерахунку на одного наукового співробітника.  

У 2015-2016 роках десятка кращих світових університетів, відібраних відповідно до зазначених індикаторів, виглядала 
наступним чином (табл. 5).

 Таблиця 5
Десятка кращих світових університетів по версії THE World University Rankings у 2015-2016 році54

№ Університет Країна Бал

1. California Institute of Technology США 95,2

2. University of Oxford Велика Британія 94,2

3. Stanford University США 93,9

4. University of Cambridge Велика Британія 92,8

5. Massachusetts Institute of Technology США 92,0

6. Harvard University США 91,6

7. Princeton University США 90,1

8. Imperial College London Велика Британія 89,1

9. Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцарія 88,3

10. University of Chicago США 87,9

Третій авторитетний міжнародний університетський рейтинг QS World University Rankings розраховувався  згідно зі 
своїми традиційними індикаторами та продемонстрував у 2015-2016 році наступні результати (табл. 6).

 Таблиця 6
Десятка кращих світових університетів за версії QS World University Rankings у 2015-2016 році55

№ Університет Країна Бал
1. Massachusetts Institute of Technology США 100
2. Harvard University США 98,7

3-4. University of Cambridge Велика Британія 98,6
3-4. Stanford University США 98,6
5. California Institute of Technology США 97,9
6. University of Oxford Велика Британія 97,7
7. University College London Велика Британія  97,2
8. Imperial College London Велика Британія 96,1
9. Swiss Federal Institute of Technology Zurich Швейцарія 95,5
10. University of Chicago США 94,6

51    The World University Rankings. – URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings  
52    World University Rankings 2015-2016 Methodology. – URL:  https://www.timeshighereducation.com/news/ranking-
methodology-2016 
53    SCOPUS. – URL:  https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
54    The World University Rankings 2015-2016. – URL:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only
55    QS World University Rankings 2015-2016. – URL:  http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2015 
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Висновки
Отже, за результатами наведених рейтингів ми можемо говорити про потенціал інституційного лідерства університе-

тів на національному та глобальному рівні. При цьому глобальний рівень та його ціннісні параметри постають орієнтиром 
для розвитку інституційних лідерів на національному рівні.

Сприяючи імплементації нових, прогресивних цінностей в університетське середовище, рейтинги постають 
механізмом трансформації вищої освіти та сприяють формуванню інституційного лідерства у регіональному, націо-
нальному, європейському і світовому контекстах.

ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ

Оксана Коваленко,
кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник
Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти

Інституту вищої освіти НАПН України
Правові основи розвитку інституційного потенціалу університетів Європи
Європейські інтеграційні процеси, які охопили всі сфери життєдіяльності держави, у тому числі і вищу освіту, спря-

мовані на розвиток співробітництва європейських держав у сфері вищої освіти та формування економічно розвиненої і 
конкурентоспроможної об’єднаної Європи. Рушійною силою інтеграційних процесів покликаний стати Болонський про-
цес, основним завданням якого є гармонізація вищої освіти в Європі. Під впливом інтеграційних процесів відбувається 
зближення різних освітянських шкіл, уніфікація організації освітнього процесу, формування Європейського простору 
вищої освіти. 

Україна не може залишатися осторонь даних процесів. Участь вищої освіти України у Болонських перетвореннях 
спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а також – на збереження кращих традицій і покращання вже 
існуючих національних стандартів освіти.

Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів та ство-
рення міжнародних організацій.

Варто зазначити, що в п. 3 ст. 1 Статуту ООН однією з цілей проголошується здійснення міжнародного співробітни-
цтва при вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та заохо-
чення й розвиток поваги до прав людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови та релігії. А у ст. 55 
зазначається, що для створення умов стабільності і благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, 
заснованих на повазі принципу рівності і самовизначення народів, ООН сприяє міжнародному співробітництву у сфері 
культури й освіти 56.

Безпосередньо сферою вищої освіти опікується створена у 1945 році Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури (ЮНЕСКО). Відповідно до ст. 1 Статуту ЮНЕСКО її основною ціллю є сприяння співробітництву народів 
з метою поступового забезпечення доступності освіти для всіх, незалежно від раси, статі та соціально-економічних роз-
біжностей. Більш дієвим є регіональне договірне співробітництво, оскільки воно дозволяє ефективніше врегульовувати 
проблеми у сфері освіти, такі як побудова єдиного освітнього простору, визнання документів про вищу освіту. 

Активне співробітництво з питань освіти на регіональній основі здійснюється у рамках Ради Європи (РЄ) та Європей-
ського Союзу (ЄС). Вперше на міжнародному рівні право на освіту закріпила Загальна декларація прав людини 1948 р., 
яка передбачає, що: «кожна людина має право на освіту... Освіта повинна бути загальнодоступною для всіх на основі 
здібностей кожного» (п. 1 ст. 26). Положення даної статті доцільно розглядати у поєднанні зі ст. 19, яка передбачає, що: 
«кожен має право на свободу переконань та на їх вільне вираження; це право також містить свободу безперешкодно 
дотримуватись своїх переконань і свободу шукати, отримувати та розповсюджувати інформацію й ідеї різними спосо-
бами та незалежно від державних кордонів». Разом із тим «освіта повинна бути спрямована на повний розвиток особис-
тості та на повагу до прав людини»57.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. не лише розкриває зміст та юридичну природу 
права на освіту, а й визначає міжнародно-правові гарантії його реалізації. Пакт закріпив положення про те, що держави-
учасниці визнають право кожної людини на освіту та визначив завдання освіти (п. 1 ст. 13) 58.

Подальший розвиток право на освіту отримало в Конвенції про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти 1960 р., 
Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. (ст. 5); Конвенції про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінки 1979 р. (статті 10, 14); Конвенції про права дитини 1989 р. (статті 28, 29)59.

У 1949 році була створена Рада Європи (РЄ). До важливих міжнародних актів, прийнятих Радою Європи, потрібно від-
нести Європейську конвенцію про захист прав людини й основних свобод 1950 р., Європейську соціальну хартію 1965 р.,  
Європейську хартію про регіональні мови та мови меншин 1992 р.60

Досить важливим є положення ст. 2 Протоколу № 1 Європейської конвенції про захист прав людини та основних сво-
бод, де зазначено, що жодна людина не може бути позбавлена права на освіту, а держава має поважати право батьків 
відповідно до їх релігійних і світоглядних переконань забезпечувати освіту своїх дітей. Положення даної статті відобра-
жають роль держави та роль сім’ї в освіті дітей. Роль держави полягає у визначенні мінімальних вимог, яким повинна 
відповідати освіта у всіх закладах освіти, де вона реалізується, а також у сім’ї. Батьки, як основні вихователі своїх дітей, 
мають право на виховання своїх дітей відповідно до своїх релігійних, філософських і/або моральних переконань61.

56    Статут Організації Об’єднаних Націй 26 червня 1945 р. [Електронний документ]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_010, с. 20.
57    Європейська культурна конвенція Париж, 19 грудня 1954 р. [Електронний документ]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/994_213. 
58    Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, 
декларації, документи. – С. 25.
59    Загальна декларація прав людини 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упо-
ряд. Ю. К. Качуренко. – [2-е вид.]. – К., 1992. – С. 199.
60    Там само, с. 52. 
61    Протокол № 1 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. // Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське 
право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. – К.: АртЕк; Будапешт: Інститут конституційної і законодавчої 
політики, 1997. – С. 89-92.
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Положення статті 2 сформульовані таким чином, що підтверджують основну тезу про те, що саме батьки несуть 
основну відповідальність за освіту своїх дітей. Зокрема, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Кемпбелл 
і Козанз проти Великобританії від 25 лютого 1982 р. було зазначено, що батьки несуть головну відповідальність за освіту 
і навчання своїх дітей та можуть вимагати від держави поважати їх релігійні та філософські переконання62.

У сфері економічних і соціальних прав важливим є те, щоб молоді люди мали доступ до системи професійної орі-
єнтації та професійного навчання для набуття навичок та їх застосування, – це дозволить їм піднятись до рівня вимог 
технічного прогресу та пристосуватись до змін на ринку праці. Статті 9 та 10 Європейської соціальної хартії присвячені 
праву на професійну орієнтацію та професійне навчання, а переглянута Соціальна хартія пропонує спеціальні заходи для 
перепідготовки та реінтеграції безробітних, які вже тривалий час без роботи.

У свою чергу, Європейська хартія регіональних мов та мов меншин гарантує право на освіту на відповідній регіональ-
ній мові чи на мові національних меншин (ст. 8) 63.

У рамках освітньої діяльності Ради Європи було також прийнято Європейську конвенцію про еквівалентність дипло-
мів, які надають доступ в університети 1953 p., Європейську конвенцію про еквівалентність періодів університетської 
освіти 1956 р., Європейську конвенцію про академічне визнання університетських кваліфікацій 1959 р., Конвенцію про 
визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні 1997 р. 

У зв’язку з тим, що Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні 1997 р. (Лісабонська 
конвенція) приззначена замінити згадані вище конвенції, зупинимося більш детально на її положеннях. Ця Конвенція була 
розроблена спільними зусиллями Ради Європи та ЮНЕСКО. Підписавши Лісабонську конвенцію, європейські держави 
приєдналися до ініціативи створення загальної системи, спрямованої на розширення доступу до європейської освіти та 
підвищення конкурентоспроможності європейського ринку праці та освітніх послуг. Конвенція полегшує визнання квалі-
фікацій, присвоєних однією Договірною стороною на території іншої. Зобов’язує розглядати відповідні запити справед-
ливо і в розумні строки. У визнанні кваліфікації може бути відмовлено, якщо вона суттєво відрізняється від аналогічної 
кваліфікації країни, яка розглядає заявку. Відповідальність за доказовість невідповідності кваліфікації покладається на 
освітній орган цієї держави. Контроль за виконанням положень цієї Конвенції покладено на Комітет Конвенції про визна-
ння кваліфікацій, що належать до вищої освіти у європейському регіоні та Європейську мережу національних інформа-
ційних центрів, які займаються питаннями академічної мобільності і визнання64.

Європейський Союз розвиває механізми реалізації та гарантування права на вищу освіту, створені в межах Ради 
Європи. У Європейському Союзі єдиним кодифікованим актом загальнообов’язкового характеру, в якому міститься 
перелік прав і свобод, стала Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. Ст. 14 Хартії гарантує право на освіту. 
У ній зазначено, що: «кожен має право на освіту і на доступ до професійного навчання та його продовження. Це право 
включає можливість здобувати безоплатну обов’язкову освіту»65.

Сьогодні основним міжнародно-правовим актом, на основі якого відбувається європейське співробітництво у сфері 
вищої освіти, є Спільна декларація міністрів освіти Європи „Європейський простір у сфері вищої освіти” (Болонська 
декларація), яка започаткувала Болонський процес. Потрібно зазначити, що підписання Болонської декларації науковці 
пов’язують з інтеграційними процесами в Європейському Союзі 66.

Вважається, що передісторія Болонського процесу розпочалася з підписання в Парижі 19 грудня 1954 р. Європей-
ської культурної конвенції, яка визначила першочергові засади європейського співробітництва в галузі культури, освіти, 
культурної спадщини, молодіжної політики та розвитку спорту. Основним завданням Конвенції є збереження європей-
ської культури, розвиток взаємного порозуміння та оцінювання культурного розмаїття, яке властиве різним народам. 
Особливість Конвенції полягає у використанні освіти та культури задля подолання старих розмежувань, запобігання 
новим конфліктам і зміцнення демократії. У Конвенції закріплені такі завдання: 

– заохочувати європейців зберігати власну культурну спадщину (мову, історію, культуру) та визнати її частиною 
більш широкої «європейської» спадщини; 

– сприяти мобільності людей та об’єктів культури з тим, щоб допомогти зрозуміти культуру та культурну спадщину 
інших країн; 

– заохочувати розширення культурного співробітництва на всьому континенті. 
З часом Конвенція була доповнена новими завданнями: 
– створити умови для повноправної участі в демократичному житті; 
– запровадити європейський вимір до культурних стандартів, політики та практики;
– заохочувати повагу до культурного розмаїття за умови розвитку спільних цінностей. 
Ця Конвенція направлена на об’єднання Європи, сприяє розширенню міжнародного співробітництва з питань, що 

стосуються культури та освіти 67.
Європейське співробітництво у сфері вищої освіти розвинула Велика хартія університетів, прийнята 18 вересня 1988 р.  

Хартія заклала основи подальшого розвитку університетів як центрів знань, досліджень, культури та прогресу. 
Наступним етапом європейського співробітництва стало підписання у Парижі 25 травня 1998 р. міністрами освіти 

Великобританії, Франції, Італії та Німеччини спільної Декларації про узгодження структури системи вищої освіти (Сор-
бонська декларація), яка підтвердила провідну роль університетів у розвитку європейського культурного простору.  
У Декларації йшлося про необхідність створення Європейського простору вищої освіти як способу забезпечення мобіль-
ності громадян, можливостей для їх працевлаштування та для розвитку Європейського континенту. Цей документ носить 
декларативний характер, оскільки не містить зобов’язань чи конкретних дій. 

Болонська декларація, підписана 19 червня 1999 р. у місті Болонья міністрами освіти 29 країн Західної і Центральної 
Європи, підтвердила цілі та принципи Сорбонської декларації 68.  У Декларації передбачено створення Європейського 
простору вищої освіти шляхом реалізації завдань:

62    Там само, с.18.
63    Протокол № 1 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. // Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське 
право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. – К.: АртЕк; Будапешт: Інститут конституційної і законодавчої 
політики, 1997. – С. 89-92.
64    Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні Лісабон, 11 квітня 1997 р. URL:  http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_308.
65    Хартия основных прав Европейского Союза URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524.
66    Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» Болонья, 19 червня 1999 р. URL: 
 http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_525. 
67    Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір вищої освіти» Болонья, 19 червня 1999 р. URL: http:// 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_525. 
68    Асоціація університетів України URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.
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– прийняття системи зрозумілих та порівнюваних ступенів;
– запровадження дворівневої системи освітньо-кваліфікаційних рівнів – «бакалавр» і «магістр»;
– створення системи кредитів;
– посилення мобільності студентів і викладачів;
– забезпечення якості освіти;
– дотримання європейських стандартів вищої освіти 69.
Крім того, у Болонській декларації обумовлено отримання ступеня «доктора філософії» та передбачено зв’язок між 

Європейським простором вищої освіти та Європейським дослідницьким простором. На конференції міністрів, яка від-
булася у березні 2010 року в Будапешті та Відні, було офіційно оголошено про створення Європейського простору вищої 
освіти, що означає досягнення мети, поставленої в Болонській декларації 70.

З метою покращення та удосконалення роботи університетів були розроблені «Стандарти і рекомендації щодо забез-
печення якості в Європейському просторі вищої освіти», які були ухвалені міністрами у справах вищої освіти у 2005 році 
після подання відповідної пропозиції Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти спільно з Європей-
ською спілкою студентів, Європейською асоціацією закладів вищої освіти та Європейською асоціацією університетів71.

Головна ціль «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» – 
посприяти кращому розумінню якості навчання і викладання у різних країнах і серед усіх залучених сторін. Стандарти і 
рекомендації відіграли та продовжуватимуть відігравати важливу роль у розвитку національних та інституційних систем 
забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти, а також на рівні міжнародної співпраці. Залучення до про-
цесів забезпечення якості, особливо зовнішніх, дозволяє системам вищої освіти Європи проявляти якість і збільшувати 
прозорість, що сприяє побудові взаємодовіри і кращому визнанню їхніх кваліфікацій, програм та інших послуг 72.

Європейські університети мають ряд внутрішніх документів, які містять норми та принципи європейського права, 
яке було сформоване протягом багатьох століть. Такими документами є рішення та розпорядження ректорів, статути та 
стратегії розвитку університету, міжнародні угоди тощо. 

Одним із найважливіших правових документів університетів Європи є статут.  Важливими параметрами статуту уні-
верситету Європи є:

– академічна незалежність;
– визначеність прав та обов’язків всіх суб’єктів, які приймають участь у роботі та діяльності університету;
– чітко прописаний освітній процес;
– визначення дослідницької діяльності у закладі вищої освіти.
Сучасні європейські університети мають ряд уніфікованих документів, які регулюють роботу закладу освіти. Статут 

європейського університету є базовим документом і визначає специфіку всіх сфер діяльності університету. Статути євро-
пейських університетів (зокрема, Болонського73, Оксфордського74) складаються з таких основних розділів:

– загальні положення;
– організація діяльності університету;
– органи університету;
– принципи обрання та відкликання органів університету;
– діяльність виборчої комісії;
– діяльність сенату університету;
– персонал (працівники) університету;
– навчання студентів та аспірантів;
– економіка та адміністрація університету;
– положення щодо загальних зборів;
– перехідні та прикінцеві положення. 
Отже, розділи статуту європейського університету охоплюють всі сфери діяльності університету. Звичайно кожен 

університет має свою специфіку в оформленні статутів, але існують унормовані принципи які є сталими та незмінними.

Правові основи розвитку інституційного потенціалу університетів України
Рішення про приєднання України до Болонського процесу ухвалено 19 травня 2005 р. На конференції міністрів освіти 

країн Європи, яка проходила у м. Берґен (Норвегія). Основними принципами, які обумовлюють розвиток вищої освіти 
України в рамках Болонського процесу, є:

– створення інноваційного простору на основі освітньої та наукової підтримки;
– адаптація системи вищої освіти України до норм, стандартів і основних принципів Європейського простору вищої 

освіти;
– забезпечення соціального контексту вищої освіти, що надасть можливість випускника закладу формувати свою 

професійну кар’єру на основі соціальної справедливості, відповідальності та загальнолюдських цінностей 75.
Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування у громадян здатності до 

свідомого суспільного вибору. Закони України гарантують громадянам України право на вищу освіту, вільний доступ до 
інформації та регулюють суспільні відносини у сфері наукової діяльності. 

У контексті реформування вищої освіти у 2014 році прийнято новий Закон України «Про вищу освіту». Це відкрило 
можливості для фундаментальних змін у системі вищої освіти. 

Відповідно до Закону державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах: 
– сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та ство-

рення умов для освіти протягом життя;
– доступності вищої освіти;
– незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім вищих духов-

них навчальних закладів);
– міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи;

69    Там само, с. 34.
70    Асоціація університетів України URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.
71    Огнев’юк В. Освітня політика як державний пріоритет. / В. Огнев’юк // Освітологія. – 2014. - Вип. 3. - С. 59-65. 
72    Там само, с. 10.
73    Статут Болонського університету URL: http://www.unibo.it/it/internazionale.
74    Статут Оксфордського університету URL: http://newrespublika.ru/topic/16384-ustav-oksfordskogo-universiteta/
75    Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згу ров-
ський ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». - К. : Політехніка, 2006. – 200 с.
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– наступності процесу здобуття вищої освіти;
– державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для пріоритетних галузей економічної діяльності, 

напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної діяльності;
– державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університетів, академій, 

інститутів, коледжів, зокрема шляхом надання пільг із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим 
навчальним закладам, що провадять таку діяльність;

– сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
– відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної підготовки фахівців з вищою освітою 76.
Новий Закон України «Про вищу освіту» містить низку новацій, якими передбачається:
– розширити повноваження центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки;
– закріпити зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної 

загальної середньої освіти, та встановити порядок його проведення;
– уточнити порядок вступу до вищих навчальних закладів;
– ліквідувати рівні акредитації  (І-ІV) вищих навчальних закладів;
– ліквідувати освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»;
– запровадити новий освітньо-науковий рівень та науковий ступінь «доктор філософії» та прирівняти до нього нау-

ковий ступінь «кандидат наук», а також запровадити вчене звання «старший дослідник» замість вченого звання «стар-
ший науковий співробітник»;

– виключити статті і положення, якими  визначаються повноваження Вищої атестаційної комісії України; 
– підвищити статус коледжу;
– законодавчо закріпити новий тип вищого навчального закладу – «професійний коледж» та його статус; 
– визначити організаційно-правові форми інноваційної діяльності вищих навчальних закладів;
– визначити особливості навчальної та наукової діяльності військових вищих навчальних закладів (вищих навчаль-

них закладів з особливими умовами навчання);
– розширити автономію та самоврядування вищих навчальних закладів;
– встановити, що розмір плати за навчання для осіб, що навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, не може 

змінюватися впродовж строку укладеного договору тощо 77.  
Закон відкриває принципово нові можливості в управлінні закладами вищої освіти. Але часто норми інших законів 

України суперечать цим нововведенням. Тому виникає завдання відміни та забезпечення відповідності старих норматив-
них документів (які не втратили чинності) новому законодавству. 

Закон надає досить широку автономію українським університетам. Поряд із цим чинні фінансові нормативні доку-
менти прямо суперечать певним статтям нового Закону. Міністерство освіти і науки України намагається унормувати 
законодавство освіти, але швидко це зробити не вдається 78.

Важливими є внутрішні університетські документи, які регулюють діяльність закладу, а також  згідно з новим Зако-
ном України «Про вищу освіту» мають закріплювати його академічну, адміністративну та фінансову автономію. Одним із 
першочерговим документом університету є його статут. 

Ефективність функціонування системи управління університетом зумовлюється багатьма факторами, серед 
яких особливо слід відзначити суб’єкт-об’єктні взаємозв’язки. Процес державного управління університетом від-
бувається як діалектична взаємодія між його суб’єктом та об’єктом на основі прямих і зворотних зв’язків, що вста-
новлюються між ними. Так, університет як об’єкт управління здійснює «активний вплив» не тільки на характер 
діяльності і структуру суб’єкта управління, а й визначає організаційну побудову всієї системи управління. У свою 
чергу, суб’єкт управління університетом, який наділений правами приймати рішення і перетворювати їх на вимоги, 
обов’язкові для виконання об’єктом, впливає на цей об’єкт. Процес державного управління зводиться, таким чином, 
до опосередкованої взаємодії суб’єкта та об’єкта, які у результаті такої взаємодії набувають нових якостей.

З юридичної точки зору права особи у структурі правового статусу – це формально визначені та юридично гаран-
товані можливості користуватися соціальними благами і реалізовувати суб’єктивні інтереси. Отже, права та обов’язки 
об’єктивно взаємопов’язані між собою через їх взаємообумовленість та рівність. Належне виконання покладеного 
обов’язку є необхідною умовою та гарантією реалізації прав, свобод і законних інтересів суб’єктів (в нашому випадку 
викладачів, студентів, докторантів та ін.), забезпечує інтереси. 

Необхідно виокремити79:
– правові особливості статуту формування нової законодавчої бази правового статусу, що засновується на між-

народно-правових стандартах; 
– формування нових пріоритетів взаємодії інтересів викладачів, студентів та ін., змістом яких є визнання особи 

вищою соціальною цінністю, а її інтересів – пріоритетними;
– очищення категорії «правовий статус» від ідеологічного та класового догматизму;
– перехід від імперативних методів регулювання правового статусу до диспозитивних;
– практичне значення категорії «правовий статус», відображення у ньому взаємодії всіх учасників освітнього та 

дослідницького процесу.
Статути українських університетів не завжди відповідають нормам українського законодавства і суперечать осно-

вними нормативно-правовим актам України, що стосуються вищої освіти. Наприклад, не завжди зрозуміло як розподі-
ляється відповідальність, які права та обов’язки мають викладачі та студенти тощо. 

Автономія більшості українських закладів вищої освіти поки що обмежена. Вирішення питання надання українським 
університетам автономії європейського рівня лежить у законодавчій площині. Реальна автономія університетів немож-
лива без фінансової самостійності закладів вищої освіти. 

Висновки
Аналіз наукових джерел і правових документів, що регламентують правові основи розвитку інституційного потенціа лу 

університетів України у світлі інтеграції до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького про-
стору дозволив виявити такі ключові виміри розвитку законодавчих основ реформування української вищої освіти:

– підвищення якості вищої освіти України та формування національної системи забезпечення якості вищої освіти в 
умовах конкуренції на європейському ринку освітніх послуг;

– оновлення системи управління вищою освітою;

76    Закон України «Про вищу освіту». URL: http:// zakon4.rada.gov.ua.
77    Там само, с. 12.
78    Закон України «Про вищу освіту». URL: http:// zakon4.rada.gov.ua.
79    Висока місія: Співробітництво Київського університету імені Тараса Шевченка з вузами Європи / Л. В. Губерський. - К. : 
Правда Ярославичів, 2010. - 190 с.
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– забезпечення відповідності внутрішніх нормативно-правових документів університетів освітньому законодавству 
України; 

– розвиток вітчизняного законодавства з урахуванням трендів європейського простору.
Можна констатувати, що нормативно-правові документи України в галузі вищої освіти мають протиріччя у тлумачен-

нях певних положень та підходів. У різних нормативно-правових актах проглядаються різні концепції. 
Аналіз чинної нормативно-правової бази України виокремлює ті суперечності та декларативну відповідність міжна-

родному законодавству в галузі університетської освіти і свідчить про необхідність розробки нових нормативно-правових 
актів, які б законодавчо ствердили інноваційні тенденції в освіті, в тому числі, і вищої освіти.

Існує достатньо підстав для більш інтенсивного процесу впровадження тих інноваційних положень, які вже напрацьо-
вані. Деякі необхідні документи перебувають у стадії вироблення і потребують більш інтенсивного лобіювання.

Розділ 2. Розвиток інституційного лідерства – рівень університету

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ  
КОМАНДНОГО ЛІДЕРСТВА (ЛІДЕРСТВА КОМАНД) В УНІВЕРСИТЕТІ

Світлана Калашнікова,
доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту вищої освіти НАПН України

Ірина Прохор,
кандидат педагогічних наук, учений секретар 

Інституту вищої освіти НАПН України

Вступ 
Ефективність діяльності сучасних закладів вищої освіти (далі – ЗВО) значно залежить від діяльності керівників (рек-

торів, проректорів, деканів, завідувачів кафедрами та ін.), використання ними інноваційних підходів в управлінні. Одним 
із таких підходів є підхід, який базується на розумінні керівника вищої освіти як лідера. Вирішення завдання формування 
управлінської команди ЗВО знаходиться в площині лідерства в університеті.

Лідерство проявляється через утвердження нових принципів і цінностей, моделей поведінки та організаційних струк-
тур80. Такі ознаки лідерства, як делегування влади та співробітництво, в управлінні ЗВО зумовлюють його розгляд у 
взаємозв’язку з принципом командності, орієнтації не на ієрархічне підкорення, а на розвиток командної роботи, не поси-
лення контролю, а розвиток довіри.  Основна цінність і головна передумова лідерства – розвиток команди, спільності 
поглядів на ключові питання, взаємної відповідальності, взаємопідтримки.

У межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education 
for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging)81, що реалізуються за підтримки Європейської Комісії, та Програми 
розвитку лідерського потенціалу університетів України82, що реалізуються за підтримки Британської Ради в Україні, Інсти-
тутом вищої освіти НАПН України здійснюються різні заходи, що сприяють розвитку лідерства у вищій освіті України та, 
зокрема, лідерства університетських команд. Одним із таких заходів стало опитування «Розвиток управлінських команд 
у закладі вищої освіти», результати якого презентовано далі. 

Анкета «Розвиток управлінських команд у закладі вищої освіти»
Анкета розроблена з метою визначення наскільки парадигма командного лідерства (лідерства команд, team leader-

ship) імплементована сьогодні у діяльність університетів України. Для опитування обрано дві основні змістовні лінії – 
структуризація університету (частина 2) та інформація про команду (team) вищого рівня управління  (частина 3). Частина 
1 анкети містить загальну інформацію для формування бази даних вітчизняних університетів, зацікавлених у співпраці 
задля розвитку лідерства. Частина 4 дозволяє з’ясувати, які аспекти управління ЗВО необхідно врахувати та відповідно 
відобразити  заходах з розвитку командного лідерства в університетах України. 

Слід зауважити що подана анкета може бути використана як для порівняльних досліджень щодо рівня розвитку 
управлінських команд в університетському секторі, так і інституційний інструмент для проведення самооцінки управлін-
ської команди в окремому закладі вищої освіти. 

Частина 1. Інформація про університет

1.1. Тип ЗВО

 Університет
 Академія
 Інститут
 Коледж
 Інше (зазначити)

1.2. Профіль закладу вищої освіти
Назвати 3 пріоритетні (провідні) галузі знань, за якими заклад здійснює освітню  
та дослідницьку діяльність 

 1
 2
 3

1.3. Кількість студентів

1.4. Кількість викладачів і дослідників (науково-педагогічні працівники)

1.5. Кількість персоналу

80    Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади / Авторський колектив : О. Аарна, 
Д. Гудоніюне, О. Гузар та ін. ; за заг. ред. С. Калашнікової. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 100 с. – С. 23.
81    Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, 
Intelligence and Talent Encouraging) URL: http://www.ihed.org.ua/ua/diialnist/proekty.html
82    Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України 2015-2018 URL: http://www.ihed.org.ua/ua/diialnist/progra-
ma-z-rozvitku-liderstva.html
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Частина 2. Структуризація університету

2.1. Академічна структура ЗВО

2.1.1. Які основні структурні одиниці (підрозділи) формують академічну структуру Вашого ЗВО? Зазначте 3 такі  
підрозділи та вкажіть 3 їх основних обов’язки/відповідальності та повноваження.

Назва підрозділу Основні обов’язки/відповідальності Основні повноваження

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2.1.2. Як часто здійснюються зміни в академічній 
структурі Вашого ЗВО? (напр., створюється новий 
підрозділ, об’єднання підрозділів, закриття підрозділу, 
зміна статусу підрозділу тощо) 

 Дуже часто ( 10 і більше раз рік)
 Часто (6-10 раз на рік)
 Не часто (3-5 раз на рік)
 Рідко (1-2 рази на рік)

2.1.3. Які основні фактори спричинюють зміни  
в академічній структурі Вашого ЗВО?

 Розвиток нових напрямів діяльності
 Оптимізація структури
 Необхідність підвищення ефективності діяльності
 Оновлення кадрового складу
 Обмеженість фінансових ресурсів
 Зміна пріоритетів на ринку праці
 Інше (вказати)

2.1.4. Яким є тип підпорядкування в академічній  
структурі Вашого ЗВО?1

 Унітарний
 Бінарний
 Тернарний (третинний)
 Інше (зазначити

2.1.5. Які ключові цінності та принципи функціонування 
академічних підрозділів ЗВО? Назвати 3 у порядку 
пріоритетності

 1 
 2 
 3 

 
2.2. Адміністративна структура ЗВО

2.2.1. Які основні структурні одиниці (підрозділи) формують адміністративну структуру Вашого ЗВО? Зазначте 3 такі 
підрозділи та вкажіть 3 їх основних обов’язки/відповідальності та повноваження.

Назва підрозділу Основні обов’язки/відповідальності Основні повноваження

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2.2.2. Як часто здійснюються зміни в адміністративній 
структурі Вашого ЗВО?

 Дуже часто ( 10 і більше раз рік)
 Часто (6-10 раз на рік)
 Не часто (3-5 раз на рік)
 Рідко (1-2 рази на рік)

2.2.3. Які основні фактори спричинюють зміни  
в академічній структурі Вашого ЗВО?

 Розвиток нових напрямів діяльності
 Оптимізація структури
 Необхідність підвищення ефективності діяльності
 Оновлення кадрового складу
 Обмеженість фінансових ресурсів
 Зміна пріоритетів на ринку праці
 Інше (зазначити)

2.2.4. Яким є тип підпорядкування в адміністративній 
структурі Вашого ЗВО?

 Унітарний
 Бінарний
 Тернарний (третинний)
 Інше (зазначити)

 2.2.5. Які ключові цінності та принципи функціонування 
адміністративних підрозділів ЗВО? Назвати 3 у порядку 
пріоритетності

 1
 2
 3



 А
на

лі
ти

чн
і м

ат
ер

іа
ли

126

2.3. Структура колегіальних органів ЗВО

2.3.1. Які основні колегіальні органи формують структуру колегіальних органів Вашого ЗВО? Зазначте 3 такі органи 
(на рівні ЗВО) та вкажіть 3 їх основних обов’язки/відповідальності та повноваження.

Назва органу Основні обов’язки/відповідальності Основні повноваження

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2.3.2. Які ключові цінності та принципи функціонування колегіаль-
них органів ЗВО? Назвати 3 у порядку пріоритетності

 1
 2
 3

Частина 3:  Інформація про команду (team) вищого рівня управління (управлінська команда ЗВО)

3.1.  Статус і структура управлінської команди ЗВО

3.1.1. Які посадові особи формують команду вищого рівня управління у Вашому ЗВО? Зазначте трьох основних  
гравців цієї команди, вкажіть 3 їх основних обов’язки / відповідальності та повноваження.

Посадова особа Основні обов’язки/відповідальності Основні повноваження

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

3.1.2. Яка кількість постійних членів у складі управлінської 
команди ЗВО?

3.1.3. Чи входять до цієї команди керівники середньої ланки 
управління та неформальні лідери?
Якщо так, то зазначте, хто саме (вказати посаду).

 Ні
 Так
 Зазначити, хто саме

3.1.4. Хто є фактичним лідером цієї команди? 
(вказати посаду)        

3.1.5. Яким є статус команди?

3.1.6. Чи легалізований зазначений вище статус команди  
певним документом? Якщо так, яким?

 Ні
 Так
 Зазначити назву документу

3.1.7. Якими є 3 основних обов’язки/відповідальності  
управлінської команди?

 1
 2
 3

3.1.8. Якими є 3 основних повноваження управлінської 
команди?

 1
 2
 3

3.2.  Засідання (зустрічі, наради) управлінської команди ЗВО

3.2.1. Як часто проводяться засідання команди?

3.2.2. Хто очолює (веде) засідання команди?

3.2.3. Де зазвичай проводяться засідання команди?

3.2.4. Яким чином формується порядок денний засідання 
команди?

3.2.5. Чи є інформація про засідання команди відкритою  
для університетської громади?

 Так
 Ні
 Частково
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3.3.  Взаємодія та комунікація в управлінській команді ЗВО
3.3.1. Які основні принципи взаємодії команди?  1

 2
 3

3.3.2. Яким є стиль взаємодії управлінської команди?  Корпоративний
 Директивний
 Консенсусний
 Дорадчий
 Партнерський

 Ієрархічний
 Відкритий
 Формалізований
 Інше (зазна-
чити)

3.3.3. Які основні методи використовують члени команди  
для внутрішньої комунікації?

 1
 2
 3

3.3.4. Як Ви оцінюєте ефективність взаємодії та комунікації  
управлінської команди?

 Висока
 Задовільна
 Низька

3.3.5. Які основні методи використовує управлінська команда  
для інформування університетської громади про свою діяльність? 
(якщо таке інформування має місце)

 1
 2
 3

3.4. Культура управлінської команди ЗВО

3.4.1. Які ключові цінності та принципи функціонування  
управлінської команди ЗВО? Назвати 3 у порядку пріоритетності

 1
 2
 3

3.4.2. Які ключові цінності та принципи функціонування  
Вашого ЗВО?

 1
 2
 3

3.4.3. Чи є ідентичними культура управлінської команди  
(ключові цінності, принципи, поведінкові норми тощо)  
та культура ЗВО?

 Так
 Ні
 Частково

3.4.4. Чи впливає культура управлінської команди  
на культуру ЗВО?

 Так
 Ні
 Частково

3.5. Ефективність і вплив управлінської команди ЗВО

3.5.1. Як Ви оцінюєте ефективність функціонування управлінської 
команди?

 Висока
 Задовільна
 Низька

3.5.2. Які із запропонованих 
слів описують управлінську 
команду Вашого ЗВО? 

 Лідери
 Натхненники
 Прогрес
 Консерватизм
 Регрес
 Сприяння змінам
 Супротив змінам
 Стратегія
 Балансування
 Стабільність
 Компроміс

 Породження конфліктів
 Вирішення конфліктів
 Прорив
 Вирішення проблем
 Створення проблем
 Боротьба між конкурентами
 Партнерство
 Довіра
 Родинні зв’язки
 Інше (зазначити)

3.5.3. Які основні функції  
виконує управлінська 
команда? (вказати  
всі можливі відповіді)

 Формування і іміджу та репутаційного капіталу ЗВО
 Розподіл інституційних ресурсів
 Стратегічне планування
 Організаційний дизайн
 Моніторинг поточної діяльності
 Управління змінами
 Встановлення та координація зв’язків з головними стейкхолдерами
 Інше (зазначити)

3.6. Розвиток управлінської команди

3.6.1. Чи залучалася управлінська команда Вашого ЗВО до тренінгів/семінарів/програм  
з професійного розвитку?

 Так
 Ні

3.6.2. Назвіть тематику 3 заходів з розвитку управлінської команди, 
які були реалізовані протягом останнього року?

 1
 2
 3

3.6.3. Які ресурси були залучені для проведення заходів з розвитку 
управлінської команди? 

 Внутрішні (зазначити)
 Зовнішні (зазначити)

3.6.4. Чи потребує управлінська команда Вашого ЗВО участі у програмах з професійного 
розвитку?

 Так
 Ні

3.6.5. Назвіть тематику (3 теми в порядку пріоритетності)  
для заходів, які є важливими для професійного розвитку  
управлінської команди Вашого ЗВО?

 1
 2
 3

3.6.6. Які із методів /
технологій розвитку 
управлінської команди 
використовуються у 
Вашому ЗВО?

 Тренінг
 Семінар
 Управлінський коучинг
 Консультування
 Психологічна діагностика
 Командна діагностика
 Тимчасове переведення співробітника в інший підрозділ ЗВО 
 Тимчасове стажування в іншому ЗВО
 Інше (зазначити) __________________________________
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3.7. Поточні та майбутні виклики для управлінської команди

3.7.1. Які основні поточні виклики стоять перед управлінською 
командою? (назвати три у порядку пріоритетності)

 1
 2
 3

3.7.2. Чи готова управлінська команда ефективно відповісти  
на зазначені поточні виклики? 

 Так
 Ні

3.7.3. Які зміни необхідно здійснити, щоб підвищити готовність 
управлінської команди ефективно відповісти на зазначені поточні 
виклики? (назвати три у порядку пріоритетності)

 1
 2
 3

3.7.4. Які майбутні виклики постануть перед управлінською 
командою у наступні 3 роки? (назвати три у порядку  
пріоритетності)

 1
 2
 3

3.7.5. Чи готова управлінська команда ефективно відповісти  
на зазначені майбутні виклики?

 Так
 Ні

3.7.6. Які зміни необхідно здійснити, щоб підвищити готовність 
управлінської команди ефективно відповісти на зазначені  
майбутні виклики? (назвати три у порядку пріоритетності)

 1
 2
 3

Частина 4. Заключні коментарі

4.1. Як Ви оцінюєте складність цієї анкети?  Відповідати було просто
 Відповідати було складно
 Час від часу виникали складнощі у пошуку відповіді

4.2. Які аспекти управління ЗВО необхідно врахувати та відпо-
відно відобразити у запитаннях подальших опитувань? (назвати 
три у порядку пріоритетності)

 1
 2
 3

Інформація про університети, які взяли участь в анкетуванні 
Участь в анкетуванні «Розвиток управлінських команд у закладі вищої освіти», яке здійснювалося у березні 2016 р. 

взяли 12 команд університетів України (56 учасників), які приймали участь у компоненті Центр розвитку команди (Team 
Development Centre) у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, яка спільно реалізується 
Інститутом вищої освіти НАПН України, Британською Радою в Україні та Фундацією лідерства для вищої освіти і науки 
(Велика Британія).

Учасники І етапу Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2016 рік):
1. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
2. Донецький національний технічний університет;
3. Донецький національний університет;
4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
5. Київський університет імені Бориса Грінченка;
6. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
7. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
8. Маріупольський державний університет;
9. Національний лісотехнічний університет України;
10. Національний університет «Львівська політехніка»;
11. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
12. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
Усі 100% респондентів визначили тип закладу вищої освіти – університет.
Пріоритетними (провідними) галузями знань, за якими університети-учасники анкетування здійснюють освітню та 

дослідницьку діяльність є наступними:
– Гуманітарні науки – 62,5 %;
– Машинобудування та матеріалообробка – 41 %;
– Економіка і підприємництво – 41 %;
– Природничі науки – 26,8 %;
– Соціально-політичні науки – 23,2 %;
– Інформатика та обчислювальна техніка – 12 %;
– Педагогічна освіта – 17,9 %;
– Менеджмент і адміністрування – 12,5 %;
– Оброблювання деревини – 8,9 %;
– Сільське господарство і лісництво – 8,9 %;
– Право – 7,1 %;
– Мистецтво – 7,1 %;
– Будівництво та архітектура – 3,6 %;
– Автоматика та управління, Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок, Електроніка, Міжнародні відно - 

сини – по 1,8 %.
Окрім того, 2 учасники (3,6 %) взагалі не визначали профіль університету.
Аналіз даних щодо контингенту студентів, викладачів і персоналу у ЗВО-учасниках опитування дозволив встано-

вити максимальну і мінімальну межі обсягу та відповідні середні значення:
– максимальна кількість студентів у ЗВО – 36 000 осіб;
– мінімальна кількість студентів у ЗВО – 3 206 осіб;
– середня кількість студентів у ЗВО – 9 840 осіб;
– максимальна кількість викладачів і дослідників у ЗВО – 5 000 осіб;
– мінімальна кількість викладачів і дослідників у ЗВО – 259 осіб;
– середня кількість викладачів і дослідників у ЗВО – 1 082 осіб;
– середнє співвідношення студентів до викладачів і дослідників у ЗВО – 9 : 1.
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Структуризація університетів

Академічна структура ЗВО
Аналіз академічної структури ЗВО-учасників опитування засвідчив, що основними структурними одиницями  

(підрозділами) в академічній структурі опитаних ЗВО є:
– інститути – 48,2 %;
– факультети – 48,2 %;
– кафедри – 35,7 %;
– навчальна частина / навчальний відділ / навчально-методичний відділ – 17,9 %;
– науково-дослідна частина / центр – 16,1 %;
– міжнародні служби / міжнародний відділ – 14,3 %;
– ректорат – 12,5 %;
– центр дистанційної та післядипломної освіти – 12,5 %;
– центр підвищення кваліфікації – 8,9 %;
– лабораторія – 8,9 %;
– відділ – 8,9 %;
– центр якості освіти / відділ забезпечення якості – 7,1 %.
Переважна більшість ЗВО-учасників опитування (53,6 %) засвідчили, що зміни в академічній структурі ЗВО здій-

снюються рідко (1-2 рази на рік). Аналіз відповідей також показав, що до основних факторів, які спричиняють зміни  
в академічній структурі ЗВО, респонденти віднесли:

– оптимізація структури (76,8 %); 
– розвиток нових напрямів діяльності (60,7 %); 
– необхідність підвищення ефективності діяльності (46,4 %); 
– зміна пріоритетів на ринку праці (33,9 %).
Майже половина респондентів (48,2%) зазначили, що тернарна (tertiary) структура підпорядкування, де керівники 

підрозділів (середній рівень управління) підзвітні та підпорядковуються безпосередньо двом керівникам вищого рівня 
управління (ректор, проректори), є найбільш розповсюдженою  в академічній структурі управління. Порівну між собою 
розподілили респонденти унітарний (28,6 %) та бінарний (26,8 %) типи підпорядкування.

Спектр ключових цінностей та принципів функціонування академічних підрозділів ЗВО охопив:
– прозорість – 26,8 %;
– демократичність – 25,0 %;
– професійність – 21,4 %;
– відповідальність – 19,6 %;
– якість освіти – 17,9 %;
– інноваційність – 17,9 %;
– студентоцентрованість – 16,1 %;
– науковий характер – 7,1%;
– організованість, співробітництво, людина, громада – по 5,4%;
– лідерство-служіння, толерантність, довіра, чесність, функціональність, професійна етика, національна ідея, інте-

грація з наукою і виробництвом, системність, гнучкість – по 3,6 %;
– цінність знань, академічна свобода, порядність, доброзичливість, координація, комунікабельність, повага, етична 

поведінка, творчий підхід, консерватизм, горизонтальний розріз, чітке підпорядкування, кар’єрний ріст, оновлення 
складу, нові принципи роботи, ефективність, патерналізм, об’єктивність, гуманізм, автономія, дух академізму, розвиток 
науки, високі рейтинги, кращі абітурієнти, підготовка еліти, дисципліна, порядок, узгодженість, забезпечення навчання 
студентів, практична підготовка, збалансованість, знаннєвоцентрований підхід, контроль знань, академічна мобільність, 
єдність колективу, фінансова автономія, ініціативність, суспільство, місія університету, цінності університету, візія універ-
ситету – по 1,8 %.

Адміністративна структура ЗВО
Аналіз адміністративної структури ЗВО засвідчив, що до основних адміністративних структурних підрозділів ЗВО 

респонденти віднесли:
– ректорат – 69,6 %;
– кафедра – 32 %;
– вчена рада – 26,8 %;
– деканат – 23,2 %;
– навчально-методичний відділ – 17,9 %;
– бухгалтерія / економічний відділ – 16,1 %;
– факультет – 16,1 %;
– директорат – 10,7 %;
– студентський парламент – 10,7 %;
– приймальна комісія – 8,9 %;
– інститут – 8,9 %.
Зміни в адміністративній структурі ЗВО, на думку преважної більшості респондентів (71,4 %), відбуваються рідко 

(1-2 рази на рік).
Перелік основних факторів, які спричиняють зміни в академічній структурі ЗВО майже відповідає переліку фак-

торів в адміністративній структурі, а саме: 
– оптимізація структури (71,4%); 
– необхідність підвищення ефективності діяльності (51,8 %); 
– розвиток нових напрямів діяльності (48,2 %); 
– зміна пріоритетів на ринку праці (21,4 %).
Що стосується типу підпорядкування, то аналіз відповідей показав протилежні результати з академічною структурою 

ЗВО. 27 респондентів (48,2 %) обрали переважним типом підпорядкування в адміністративній структурі ЗВО унітар-
ний тип, де керівники підрозділів (середній рівень управління) підзвітні та підпорядковуються безпосередньо лише одному 
керівнику вищого рівня управління (ректор, проректори). Тернарному типу підпорядкування надали перевагу 33,9 %,  
та бінарному – 16,1 % опитаних.

До спектру ключових цінностей та принципів функціонування адміністративних підрозділів ЗВО респонденти 
віднесли:

– прозорість (32,1 %);
– професіоналізм (21,4 %);
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– відповідальність (19,6 %);
– демократизм (17,9 %);
– інноваційність (17,9 %). 
Інші варіанти відповідей було розподілено наступним чином:
– колегіальність – 10,7 %;
– місія університету – 8,9 %;
– інформування – 7,1 %;
– довіра – 7,1%;
– корпоративний дух, відповідність кадрів, консерватизм, організованість, прогрес  – по 5,4 %;
– порядність, особистісно-орієнтований підхід, патерналізм, підпорядкування, компетентність, адаптація до змін, 

дотримання законодавства, ріст, розподілення обов’язків/повноважень, справедливість, стратегічність, якість освіти –  
по 3,6 %;

– автентичність, автономія, безприбуткова діяльність, вимогливість, відданість, відсутність формалізму, візія уні-
верситету, гуманізм, дисципліна, доброзичливість, досягнення, єдність, ініціативність, командний дух, контроль, лідер-
ство-служіння, об’єктивність, повага, пошук альтернатив розвитку, рівність умов, родинні зв’язки, самоврядування, сис-
темність, студентоцентрованість, суспільство, трансформація, усвідомлення потреби до змін, функціональність, чіткість 
виконання функцій – по 1,8 %.  

Структура колегіальних органів ЗВО

Структуру колегіальних органів, за свідченням респондентів, переважно формують:
– вчена рада університету – 60,7 %;
– науково-методична рада – 28,6 %;
– науково-технічна рада – 21,4 %;
– конференція трудового колективу – 19,6 %;
– вчена рада факультету – 17,9 %;
– ректорат – 16,1 %;
– студентське самоврядування – 16,1 %;
– навчально-методична комісія – 16,1 %;
– профспілка – 14,3 %;
– наглядова рада – 8,9 %;
– рада з академічної мобільності – 8,9 %;
– засідання кафедри – 7,1 %;
– рада молодих вчених – 3,6 %;
– наукове товариство – 3,6 %;
– адміністративна рада – 3,6 %.
Аналіз відповідей 56 респондентів опитування щодо визначення ключових цінностей та принципів функціону-

вання колегіальних органів ЗВО показав наступний розподіл відповідей: 
– прозорість – 44,6 %;
– колегіальність – 23,2 %;
– демократизм – 17,9 %;
– відповідальність – 10,7 %;
– професіоналізм – 8,9 %;
– баланс пріоритетів – 7,1 %;
– соціальна відповідальність – 7,1 %;
– компетентність, громада, захист інтересів, інноваційність, підпорядкування, чесність –  по 5,4 %;
– рівність, довіра, швидка реакція на зміни, взаємодія, ефективність досягнення результатів, консерватизм, кон-

сультативність, людина, врахування думки кожного, візія університету, гнучкість, дисципліна, єдність, дорадчий характер 
діяльності, дотримання законодавства, колективізм, командний дух, контроль, корпоративний дух, місія університету, 
мудрість прийняття рішень, порядність, спільні рішення, свобода висловлювання, справедливість, сприяння змін, тради-
ції, участь, функціональність – по 1,8 %.

Інформація про команду вищого рівня управління (управлінську команду ЗВО)

В останній частині анкети увагу було сфокусовано на розумінні респондентами сутності управлінської команди у ЗВО 
та специфіки її функціонування в опитуваних ЗВО.

Статус і структура управлінської команди ЗВО

Аналіз відповідей респондентів на питання Розділу 3 показав неоднозначність та певну проблематичність у трак-
туванні терміну «управлінська команда у ЗВО» академічною спільнотою досліджуваних університетів. Так, аналізуючи 
структуру управлінської команди ЗВО, респонденти зазначили наступних посадових осіб, які формують команду 
вищого керівництва у досліджуваних ЗВО:

– ректор, проректори, директори інститутів – 16,1 %;
– ректор, перший проректор, проектор з наукової роботи – 14,3 %;
– ректор, перший проректор, проректор з навчальної роботи – 10,7 %;
– ректор, проректор, декан – 10,7 %;
– ректор, проректор  з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи – 10,7 %);
– ректор, перший проректор, проректор з економічних питань / головний бухгалтер / начальник відділу економіки та 

планування – 8,9 %;
– ректор, перший проректор / проректор  з навчальної роботи, проректор з господарської роботи та стратегічного 

розвитку – 7,1 %;
– ректор, перший проректор, усі проректори – 5,4 %;
– ректор, перший проректор / проректор з наукової роботи, проректор з міжнародної діяльності / міжнародних 

зв’язків – 5,4 %;
– ректор – 3,6 %;
– ректор, перший проректор – 3,6 %;
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– ректор, проректор з навчальної роботи, проректор з інформатизації – 1,8 %;
– ректор, головний бухгалтер, голова ради трудового колективу – 1,8 %;
– не визначено – 5,4 %.
Спільною рисою усіх відповідей респондентів було те, що до складу управлінської команди було віднесено ректора 

та проректорів за головними напрямами діяльності університету. У той же час, за свідченням більшості респондентів, 
ректор і є фактичним лідером цієї команди (87,5 %).

Еквівалентом такої команди в британських університетах за свідченням дослідників T. Kennie та S. Woodfield83 може 
бути група управлінців вищої ланки, які зустрічаються з керівником ЗВО (Head of Institution, HOI) на регулярній основі. 
В університетах Великої Британії такий тип  управлінської команди є найрозповсюдженішим і може мати наступні фор-
мальні назви: Рада правління (the Executive Board), Директорат / Правління (the Directorate), Рада віце-канцлерів (the Vice 
Chancellors Group), Група виконавчих директорів (the Chief Executives Group) тощо. 

Щодо кількості постійних членів у складі управлінської команди, то відповіді значно різняться:
– 21,4 % респондентів зазначили 12-15 постійних членів у складі управлінської команди;
– 21,4 % – 7-10 членів; 
– 17,9 % – 5 членів; 
– 14,3% – 25 членів; 
– 14,3% – 15 членів; 
– 3,6% – 3 члени. 
Окрім того, переважна більшість респондентів ідентифікували, що до управлінської команди ЗВО водять також керів-

ники органів студентського самоврядування та керівники середньої ланки управління (57,1 %), а саме:
– голова студентського самоврядування (10,7 %);
– начальники / завідувачі відділів (35,7 %);
– декани факультетів (12,5 %);
– директори інститутів (10,7 %);
– голова профспілки (7,1 %);
– завідувачі кафедр (7,1 %);
– завідувачі наукових лабораторій, голова вченої ради, неформальні лідери, радник ректора, юрист (по 1,8%).
Щодо статусу команди, то у переважній більшості ЗВО-учасників опитування, він:
– є офіційним (25 %);
– має статус адміністративної ради / ректорату (12,5 %);
– є формальний (5,4 %);
Значна кількість респондентів (44,6 %) не змогли ідентифікувати статус управлінської команди в їх ЗВО. 
Зазначені вище статуси управлінських команд легалізовані (62,5%) у таких стратегічних документах ЗВО:
– статут університету (31,4 %);
– положення про ректорат (31,4 %);
– у низці внутрішніх наказів (5,7 %);
– розпорядженнях (5,7 %);
– розподілах обов’язків (2,9 %). 
Не зазначили назву документу 31,4 % респонденти.
Наступним кроком у процесі оцінювання рівня розвитку управлінської команди у ЗВО стала ідентифікація основних 

обов’язків / відповідальності та основних повноважень управлінської команди.
Результати аналізу даних засвідчують, що респонденти більшості ЗВО-учасників опитування не розуміють різницю 

між обов’язками84 (повинен робити) та повноваженнями85 (маю право вчиняти) управлінської команди, тому представили 
достатньо широкий спектр відповідей:

– лише 15 (26,8 %) респондентів до головних обов’язків / відповідальності управлінської команди віднесли  форму-
вання стратегічних напрямів розвитку університету; 

– 9 респондентів (16,1 %) – прийняття колективного рішення; 
– 8 (14,3 %) – координацію комунікації серед підрозділів; 
– 7 (12,5%) – створення сприятливого середовища для розвитку співробітників і студентів. 
Окрім того, серед головних обов’язків / відповідальності управлінської команди респонденти також зазначили:
– обговорення місії, візії – 8,9 %;
– організація діяльності – 8,9 %;
– забезпечення діяльності університету, загальне управління, моніторинг виконання рішень, шляхи впровадження 

прийнятих рішень – по 7,1 %;
– питання реструктуризації, розроблення та затвердження нормативних документів – по 5,4 %;
– планування, розвиток університету, контроль за виконанням рішень, забезпечення якості освітніх послуг, залаго-

дження конфліктів та відмінностей між підрозділами, зміни  в освітньому процесі, ініціативність, генерація ідей, мотивація 
та організація діяльності, напрацювання рішень – по 3,6 %;

– адміністрація, аналіз, визначення пріоритетів, господарська діяльність, документальне оформлення діяльності, 
довіра колективу, звітування у Міністерстві, кадрові питання, корекція, надання допомоги, надання  освітніх послуг, орга-
нізація колегіального управління, оцінка роботи підрозділів, розвиток корпоративної культури, розвиток університет-
ського потенціалу, розподіл інституційних ресурсів, фінанси, формування підходів до вирішення ідей, чесність – по 1,8 %. 

Засідання (зустрічі, наради) управлінської команди ЗВО
Подальший аналіз отриманих даних щодо організації діяльності управлінської команди, виявив, що у більшості ЗВО-

учасників опитування засідання команди проводяться на регулярній основі. Зазвичай засідання проводить ректор-лідер 
команди (83,9 %), дуже рідко – проректор (5,4 %), голова Вченої ради (3,6 %) або неформальний лідер (3,6 %). 

Найчастіше опитані респонденти формують порядок денний засідання управлінської команди колегіально за 
поданням учасників (41,1 %), відповідно до затвердженого плану (23,2 %), за потребою (14,3 %). Окрім того, інформація 
про діяльність команди є відкритою (76,8 %) у переважній більшості ЗВО-учасників опитування.

83    Kennie T., Woodfield S. (2008) The Fact and Fiction of Top Team Leadership / Tom Kennie, Steve Woodfield // Ranmore 
Consulting Group. – URL: http://leadership.ranmore.co.uk/downloads/default.aspx
84    Обов’язок URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Обов%27язок 
85    Повноваження URK: https://uk.wikipedia.org/wiki/Повноваження
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Взаємодія та комунікація в управлінській команді ЗВО
Враховуючи широке різноманіття структури управлінської команди серед опитаних ЗВО, достатньо важко визначити 

«ідеальну» структуру управлінської команди.  У той же час, вбачається за доцільне вироблення певних принципів та під-
ходів до формування структури  та розвитку управлінської команди, яка б допомогла підвищити лідерський потенціал 
ЗВО. 

Так при визначенні  головних принципів взаємодії в управлінській команді, респонденти надали перевагу:
– колегіальності – 26,8 %; 
– довірі – 23,2 %;
– відкритості – 19,6 %;
– взаємоповазі – 16,1 %;
– відповідальності – 14,3 %;
– розподілу обов’язків – 8,9 %;
– дисципліні – 7,1 %;
– оперативності, повазі, результативності – по 5,4 %;
– підпорядкуванню, демократичності, збалансованості пріоритетів, ієрархічності прийняття рішень, консерватизму, 

толерантності – по 3,6 %;
– бюрократії, відповідності Статуту, діалогу, директивному стилю, добровільності, доступності, згуртованості, голо-

суванню, експертності, ефективності, колективізму, компетентності, консенсусу, конструктивності, консультуванню, 
лідерству, логіці, підтримці, партнерству, праву ректора на остаточне рішення, професійності, релевантності, рівності, 
рішучості, роботі на результат, свободі висловлювання, слухати кожного, спільному баченню, спільному аналізу проблем, 
співпраці, тернарному типу підпорядкування, спільним цінностям, умовам роботи, чесності, формалізаціі – по 1,8 %.

Зазначені вище принципи взаємодії в управлінській команді повністю відповідають і ідентифікованим переважним 
стилям командної взаємодії, а саме корпоративному (42,9 %), партнерському (33,9 %), консенсусному (26,8 %) та від-
критому (23,2 %).

Для підтримки зазначених стилів взаємодії респонденти залучають такі основні методи внутрішньої комунікації:
– розсилка електронною (корпоративною) поштою – 28,6 %;
– наради – 19,6 %;
– обговорення поточних питань – 17,9 %;
– спілкування віч-на-віч – 16,1 %;
– дискусія – 14,3 %;
– мозковий штурм – 14,3 %;
– індивідуальне консультування – 10,7 %;
– письмові розпорядження – 10,7 %;
– засідання команди, бесіди, усні розпорядження, службові записки, телефонна комунікація, прийняття рішень – по 7,1 %;
– накази – 5,4 %;
– особисті зустрічі з керівництвом, спілкування у соціальних мережах, створення робочих груп – по 3,6%;
– тренінги, семінари, діалог, відкритість, методичні семінари, об’єктивність, повідомлення – по 1,8 %.
Переважна більшість респондентів зазначили, що ефективність взаємодії та комунікації в управлінській команді є 

задовільною (64,3 %), а значна частина оцінили її як високу (33,9 %).
Окрім того, серед основних методів, що використовує управлінська команда для інформування університетської гро-

мади про свою діяльність, учасники опитування зазначили:
– сайт університету – 41,1 %;
– розсилка електронною (корпоративною) поштою – 33,9 %;
– оперативні (робочі) наради – 23,2 %;
– розпорядження – 21,4 %;
– зустрічі та обговорення – 17,9 %;
– накази, он-лайн зв’язок, розсилка паперових документів – по 14,3 %;
– електронний документообіг, соціальні мережі – по 12,5 %;
– збори колективу – 10,7 %;
– газета університету, інформаційні ресурси – 8,9 %;
– виступи зі звітами – 7,1 %;
– через керівників структурних підрозділів – 5,4 %;
– використання «рупорів», інформування під час ректорату / засідання Вченої ради, телефонна комунікація – 3,6 %;
– бесіди, тренінги – 1,8%.

Культура управлінської команди ЗВО
Фундамент організаційної культури будь-якої управлінської команди, як і освітнього закладу в цілому, створюють 

інституційні цінності. Перелік і частотний розподіл ключових цінностей та принципів функціонування управлінської 
команди ЗВО-учасників опитування є таким:

– довіра – 17,9 %;
– колегіальність – 17,9 %;
– демократичність – 14,3 %;
– повага – 14,3 %;
– відповідальність – 12,5 %;
– професіоналізм, відкритість, справедливість – по 10,7 %;
– взаємоповага – 8,9 %;
– вимогливість, розподілення обов’язків/повноважень, толерантність – по 7,1 %;
– лідерство-служіння, служіння людині, громаді, суспільству – по 5,4 %; 
– студентоцентрованість, відповідність кадрів, корпоративний дух, прозорість, рівність – по 3,6 %;
– авторитетність, аргументованість висловлювань, адаптація до змін, безконфліктність, взаємодопомога, відда-

ність традиціям, відвертість, ввічливість, гуманізм, дієвість, доброзичливість, економічна доцільність, духовність, збере-
ження колективу, забезпечення якості, задоволення потреб, імідж університету, інноваційність, згуртованість, історична 
пам’ять, консерватизм, мораль, надійність, порядність, розвиток університету, служіння кожному у цілісному розвитку, 
субординація, успішність університету, швидкість прийняття рішень, чіткість прийняття рішень, чесність – по 1,8 %.

Аналіз вище отриманих результатів засвідчує:
– достатньо високу спрямованість командних цінностей на гуманістично-етичний аспект (довіра, гуманізм, особис-

тість, відповідальність, толерантність, служіння);
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– тенденцію до демократизації управління (колегіальність, демократичність, професіоналізм, лідерство);
– домінування цінностей, зорієнтованих на командну взаємодію (повага, відповідальність, відкритість, взаємопо-

вага, розподілення обов’язків, корпоративний дух).
Серед ключових цінностей та принципів функціонування ЗВО учасники опитування визначили:
– прозорість – 10,7 %;
– відкритість, інноваційність, інтернаціоналізація, креативність, студентоцентрованість – по 8,9 %;
– довіра, об’єктивність, якісна освіта – по 7,1 %;
– лідерство-служіння, людина, громада, відповідальність, демократичність, повага, робота на результат, традицій-

ність і наступність – по 5,4 %;
– успішність університету, чесність, європейські цінності, професійне зростання персоналу, професіоналізм – по 3,6 %;
– академічна доброчесність, адаптація до зовнішнього середовища, академічні стандарти, взаємодопомога, вимо-

гливість, відповідність кадрів, відсутність авторитарності, вертикальна ієрархія, гуманність, готовність до змін, добро-
зичливість, екологізація діяльності, єдність, збереження потенціалу університету, ієрархія, корпоративний дух, коле-
гіальність, конструктивність, лідерство, підтримка, підпорядкування, партнерство, патріотизм, передача даних, порядок, 
рівність, розвиток університету, родинність, розвиток гуманітарних напрямів, розвиток технічних напрямів, розширення 
університету, справедливість, співпраця, субординація, швидке реагування на зміни, якісний кадровий склад – по 1,8 %.

При формулюванні інституційних цінностей були допущені такі ключові помилки:
– завелика кількість;
– підміна ключовими інституційними сильними сторонами ЗВО (інтернаціоналізація, якісна освіта);
– узагальненість (загальноєвропейські та національні).
За свідченням респондентів культура управлінської команди (ключові цінності, принципи, поведінкові норми тощо) 

та культура ЗВО є повністю (57,1 %) або частково (33,9 %) ідентичними. А культура управлінської команди у переважній 
більшості ЗВО-учасників опитування впливає на культуру ЗВО (73,2 %). Так, управлінські команди мають такі спільні цін-
ності як, довіра, демократичність, повага, професіоналізм, відповідальність, відкритість, студентоцентрованість, прозорість. 

Ефективність і вплив управлінської команди ЗВО
Аналіз ефективності функціонування управлінської команди в опитуваних ЗВО засвідчив, що переважною біль-

шістю респондентів було надано оцінку задовільно (53,6 %) та високу (41,1 %).
Показовим є той факт, що саме сприяння змінам (62,5 %), лідерство (55,4 %), партнерство та стратегія (46,4 %), довіра 

(39,3 %) та компроміс (39,3 %) обійняли провідні позиції серед ключових слів, які описують управлінську команду в 
опитаних ЗВО. 

Аналіз відповідей на запитання щодо основних функцій, які виконує управлінська команда,  дозволив ідентифікувати 
основні напрями діяльності управлінських команд в опитуваних ЗВО:

– стратегічне планування – 87,5 %;
– формування іміджу та репутаційного капіталу ЗВО – 73,2 %;
– моніторинг поточної діяльності – 67,9 %;
– управління змінами – 66,1 %;
– розподіл інституційних ресурсів – 51,8 %.

Розвиток управлінської команди ЗВО
Розвиток лідерського потенціалу управлінської команди ЗВО здійснюється з переважним  залученням внутрішніх 

ресурсів (викладачі / тренери / фахівців університету – 19,6 %; власні кошти – 8,9 %; оплата відряджень – 3,6 %; премії – 
3,6 %) та зовнішніх ресурсів (міжнародні програми – 14,3 %; участь у семінарах та тренінгах – 10,7 %; запрошені лектори /  
тренери – 7,1 %; волонтери – 7,1 %).

Для розвитку управлінської команди опитані ЗВО використовують наступні методи / технології розвитку: 
– семінари – 78,6 %;
– тренінги – 62,5 %;
– консультування – 57,1 %;
– тимчасове стажування в іншому ЗВО – 55,4 %;
– управлінський коучинг – 30,4 %;
– командна діагностика – 17,9 %;
– психологічна діагностика – 14,3 %;
– тимчасове переведення співробітника в інший підрозділ ЗВО – 5,4 %.
Спектр і тематика заходів з розвитку управлінської команди, які були реалізовані протягом останнього року включали:
– лідерство – 19,6 %;
– управління якістю освіти – 12,5 %;
– проектна діяльність, дистанційне навчання, розвиток управлінської компетентності, стратегічне планування – по 8,9 %;
– стажування (у т.ч. міжнародні), підвищення кваліфікації керівника – по 7,1 %
– управління на засадах лідерства-служіння, співпраця бізнесу та університетів, управління змінами – по 5,4 %;
– реформування освіти, Болонський процес, протидія корупції – по 3,6 %;
– ІКТ в управлінні, тренінг з розбудови корпоративної культури, інтернаціоналізація вищої освіти, наукометричні 

бази, новий університет (ректор), інновації у вищій освіті, організація дозвілля студентів, розробка нових стандартів 
освіти, академічна доброчесність, волонтерство, співпраця з громадськими організаціями, концепція розвитку ЗВО, тайм 
менеджмент, розвиток мотивації, особистісні тренінги, використання Європейських грантів, умови вступу, охорона праці 
в галузі – по 1,8 %.

Аналіз вище поданих даних дозволяє констатувати, що ЗВО використовують достатньо широкий перелік сучасного 
інструментарію для розвитку лідерських якостей членів управлінської команди. Серед найбільш типових: організація 
закордонних стажувань, проведення тренінгів, семінарів з залученням як власних кадрових ресурсів, так і запрошених 
фахівців, а також волонтерів. Окрім того, абсолютна більшість респондентів (94,6 %) засвідчили потребу  управлінської 
команди ЗВО в участі у програмах професійного розвитку.

37 із 56 учасників опитування зазначили наступну тематику для заходів, які є важливими для професійного розвитку 
управлінської команди ЗВО:

– лідерство – 14,3 %;
– академічна етика і доброчесність, диверсифікація джерел фінансування, європейський досвід управління, плану-

вання та створення систем управління якістю – по 8,9 %;
– корпоративна культура, студентське самоврядування стратегія розвитку університету – по 7,1 %;
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– сучасні комунікації, командне лідерство, сучасний менеджмент, технології планування / організації діяльності, 
управління змінами – по 5,4 %;

– мотивація і контроль, управління структурними підрозділами, тренінги з розвитку м’яких навичок, робота з гран-
тами, взаємодія з міжнародними організаціями, іноземні мови – 3,6 %.

Варто зазначити що тематика заходів і форм навчання (запропонованих респондентами, та які вже надаються у ЗВО) 
більшою мірою спрямовані на розвиток знаннєвих і вміннєвих компетенцій / якостей (семінари з управління якості, дис-
танційного навчання, стратегічного планування, диверсифікації джерел фінансування, співпраця бізнесу та університетів 
тощо), а не на поведінковий спектр, що є критичним для розвитку лідерського потенціалу членів управлінської команди. 

Тренінги з розвитку командного лідерства, співробітництва у команді, «м’яких» навичок, мотивації та управління емо-
ціями, а також такі типові технології  розвитку лідерів та командного лідерства як управлінський коучинг, психологічна та 
командна діагностики лише набувають своєї популярності серед опитаних ЗВО. Такий стан засвідчує необхідність реа-
лізації зазначених заходів з підготовки та розвитку компетентності тренерів ЗВО щодо використання сучасних методів  
і технологій, спрямованих на розвиток лідерських якостей членів управлінської команди.

Поточні та майбутні виклики для управлінської команди ЗВО
Серед типових основних поточних викликів, які стоять перед управлінською командою,  учасниками анкетування 

зазначені такі:
– забезпечення якості освіти – 23,2 %;
– фінансування діяльності, пошук нових джерел – 16,1 %; 
– досягнення рівня європейського університету – 12,5 %; 
– вирішення питань життєдіяльності в умовах евакуації – 12,5 %; 
– контингент  студентів – 8,9 %; 
– гармонізація внутрішньої комунікації – 7,1 %; 
– відновлення матеріально-технічної бази, забезпечення автономності університету, імплементація нового Закону, 

конкуренція з іншими ЗВО, модернізація освітнього процесу, розвиток кадрового потенціалу – по 5,4 %;
– збільшення англомовних курсів, мотивація, пошук інноваційних форм взаємодії освіти і науки, реорганізація ЗВО, 

реформування університету в контексті реформ, ринок праці, соціально-економічна криза – 3,6 %.
При цьому переважною кількістю респондентів (75 %) підтверджено готовність управлінської команди ефективно від-

повісти на зазначені поточні виклики.
Серед найважливіших необхідних змін, які потрібно здійснити, щоб підвищити готовність управлінської команди 

ефективно відповісти на зазначені поточні виклики, учасники опитування зазначили такі:
– збільшення  фінансування, альтернативні джерела – 16,1 %;
– проведення тренінгів – 14,3 %;
– підтримка держави – 10,7 %;
– розвиток і підвищення мотивації, ресурси, формування команди – по 8,9 %;
– обмін досвідом з європейським університетом, омолодження кадрів, зміна поколінь – по 7,1 %;
– гнучкість і адаптація до змін, реорганізація університету – по 5,4 %;
– залучення стейкхолерів, безперервна освіта, зміни у кадровій політиці, зміни у спілкуванні в колективі, розвиток 

креативності, створення площадки для обговорень, стратегічне управління, навички – по 3,6 %.
Серед ключових майбутніх викликів, які постануть перед управлінською командою у наступні три роки респонденти 

зазначили:
– загострення конкуренції між ЗВО – 12,5 %;
– залучення абітурієнтів – 10,7 %;
– відновлення діяльності у стані евакуації, конкуренція на ринку праці, пошук нових джерел фінансування – по 8,9 %;
– відкритість кордонів, відповідність ринку праці, зменшення контингенту студентів, імплементація нового Закону 

України «Про вищу освіту», інноваційний розвиток, інтернаціоналізація – по 5,4 %;
– відтік абітурієнтів закордон, запровадження дистанційної освіти, кадровий склад, оптимізація мережі ЗВО, підви-

щення конкурентоспроможності викладачів, підвищення мотивації викладачів, підвищення якості освіти, реорганізація 
вищої освіти, співпраця ЗВО і бізнесу, сприяння змінам – по 3,6 %.

Слід зауважити, що у цьому випадку менша кількість респондентів (67,9 %) підтвердили готовність управлінської 
команди ефективно відповісти на зазначені майбутні виклики.

До найважливіших необхідних змін, які потрібно здійснити, щоб підвищити готовність управлінської команди ефек-
тивно відповісти на майбутні виклики, респонденти віднесли такі:

– оновлення управлінської команди – 14,3 %;
– забезпечення автономії ЗВО – 10,7 %;
– гнучкість, довіра до нової команди, залучення молоді в управління, зміна кадрової політики, розвиток внутрішньої 

комунікації – по 5,4 %;
– залучення коштів для закордонних стажувань, запровадження ІКТ технологій в управління, комунікація з інозем-

ними партнерами, розвиток мотивації – по 3,6 %.

Висновки
Основний висновок, який варто акцентувати з погляду на отримані вище результати опитування серед команд 12 уні-

верситетів – учасників Програми розвитку лідерського потенціалу України, полягає у тому, що діюча модель управління 
у цих закладах має трансформаційний характер, поєднуючи риси кількох моделей. 

Як наслідок, в умовах трансформації моделі управління ЗВО від адміністрування через менеджмент до врядування 
відбувається перехід від домінування вертикальної ієрархії до розвитку горизонтальних команд (як управлінських, так і 
експертних) і різних форм колегіального управління в університетах. Свідченням зазначеного процесу є, зокрема, перелік 
відповідних цінностей, притаманних командному лідерству (team leadership). 

Таким чином, актуалізується потреба імплементації та розвитку у середовищі університетських спільнот нових форм 
обговорення та прийняття рішень, методів і технологій комунікації та командної взаємодії, розвитку на індивідуальному 
та інституційному рівні компетентностей, пов’язаних із роботою в команді. 

Реалізацію вище зазначених завдань варто здійснювати на двох рівнях – інституційному (через внутрішні програми 
розвитку університету) та міжінституційному (семінари, тренінги, конференції, круглі столи тощо за участю кількох універ-
ситетів). Кожен із цих підходів має свої сильні сторони: перший – дозволяє забезпечити орієнтацію на виконання спільних 
завдань і досягнення спільних цілей, пов’язаних з інституційною стратегією розвитку; другий – відкриває можливості для 
обміну кращими практиками між університетами.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
ДІАГНОСТИКИ ЛІДЕРІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

Олена Боднарук,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Одна із основних здібностей лідера – це самопізнання, тому що лідер повинен розбиратися у своїх людських якостях, 
розуміти власні цілі, інтереси й емоції, без цього він не зможе зрозуміти проблеми інших людей, а відповідно, не може 
бути й мови про ефективність управління.

Самопізнання – це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес рефлексії. 
Процес самопізнання вимагає від суб’єкта значних зусиль, невпинної праці над собою, дає змогу відкрити себе, виявити 
свої позитивні якості, можливості та задатки, які потім шляхом самовиховання людина зможе перетворити на здібності, 
а талант – у стійку рису характеру. Націленість людини на пізнання своїх фізичних, психічних можливостей, свого місця 
у соціумі становить сутність самопізнання.

Різні люди володіють різною здатністю до самопізнання. За рівнем розвитку цих здібностей люди відрізняються один 
від одного: одні постійно займаються самопізнанням, добре і всебічно знають себе і вміють використовувати ці знання 
в житті та діяльності; інші – самопізнанням займаються епізодично, їх знання про себе уривчасті і фрагментарні, та, що 
найголовніше, їхні уявлення про себе неадекватні, тобто не відповідають дійсності.

Націленість людини на пізнання своїх фізичних, психічних можливостей, свого місця в соціумі є сутністю самопіз-
нання. Самопізнання – початковий етап самовиховання особистості, вивчення нею своїх властивостей, системи ціннос-
тей, життєвих намірів, провідних мотивів і мотивацій, характеру, темпераменту, особливостей процесів пізнання (від-
чуття, сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення тощо). Самопізнання дає можливість самостійно визначити шляхи 
успіху в певній сфері діяльності, проаналізувати та удосконалити свою повсякденну та професійну діяльність.

Самопізнання проходить два етапи розвитку: 
– на першому етапі самопізнання здійснюється у системі «Я – інші»; 
– на другому етапі співвіднесення знань про себе відбувається вже у рамках системи «Я – Я», коли людина оперує 

готовими знаннями про себе, сформованими у різний час за різних обставин86.
Інтенсивність, глибина, обґрунтованість самопізнання залежать від багатьох сформованих якостей особистості, 

зокрема від таких, які мають характер, що визначає спрямованість особистості. Виявлення таких якостей особистості 
можливе за допомогою індивідуальної психологічної діагностики.

Для аналізу індивідуальної психологічної діагностики лідерів університетів було вирішено взяти Thomas Personal 
Profile Analysis (PPA) (Профільний аналіз особистості) Системи Thomas International.

Система Thomas International є провідною компанією у галузі інновацій оцінювання персоналу вже 30 років. Компанія 
пропонує дослідження 56 мовами, її консультанти працюють у понад 60 країнах світу. На сьогодні Thomas International 
співпрацює з 32 тис. компаній і 250 тис. сертифікованими користувачами по всьому світу87. 

Дослідження Thomas International базуються на теоріях, які отримали наукове визнання, що підтверджує їх надійність 
і достовірність. Всі вони пройшли валідацію у British Psychological Society88 (Британське товариство психологів) та інших 
провідних психологічних організаціях світу, що дає змогу переконатися в точності та об’єктивності їх результатів. Проте 
головною перевагою інструментів Thomas International порівняно з аналогами є те, що вони прості для розуміння і зручні 
у використанні.

Головна теорія, яка є основою дослідження Thomas International, є Теорія William Moulton Marston89, який у 1928 році 
опублікував книгу «The Emotions of Normal People» («Емоції нормальних людей»), у якій описав теорію DISC90. William 
Moulton Marston висунув теорію, відповідно до якої людська поведінка залежить від оточення людини. В умовах навко-
лишнього середовища, де поведінка людини маркується на шкалі реакції від пасивної до активної, даний принцип отри-
мав своє відображення у матриці відносин: від антагоністичних відносин (негативні, ворожі) до приємних відносин (пози-
тивні, дружні). При цьому William Moulton Marston припускав, що індивід володіє чотирма основними якостями:

– Домінування D (Dominance) – активна позитивна поведінка в антагоністичному середовищі. 
– Вплив I (Influence) – активна позитивна поведінка у сприятливому середовищі.
– Стабільність S (Steadiness) – пасивна розуміюча поведінка у сприятливому середовищі.
– Адаптивність С (Compliance) – обережна нерішуча реакція на недружнє середовище з метою знизити ступінь 

антагонізму.
– William Moulton Marston стверджував, що у професійних ситуаціях індивід виявляє одну або кілька цих якостей. 

При цьому зазначається, що всі люди в певні моменти життя проявляють всі чотири якості, а також те, що кожен індивід 
розвиває власний спосіб життя, віддаючи перевагу тим чи іншим формам.

Ситуаційне сприйняття – вороже, недружнє, антагоністичне

Домінування (Влада)
Активна, впевнена позиція у ворожому або недружньому  

середовищі. Надає протидію з метою перемогти  
і таким чином уникає провалу.

Відповідність (Правила)
У ворожому середовищі діє обережно, озираючись.  

Прагне звести нанівець ступінь протистояння  
і таким чином уникнути проблем або конфлікту.

Вплив (Люди)
Активна, позитивна поведінка, іде від ворожих ситуацій  

до більш дружніх і сприятливих, використовуючи  
силу переконання, і тим самим прагне уникнути відторгнення.

Сталість (Темп)
Неактивний у ворожих ситуаціях. Прагне підтримувати  
нейтралітет до тих пір, поки ворожість не припиниться.  
Уникає почуття власної незахищеності і прагне знову  

повернутися в дружню обстановку.

Ситуаційне сприйняття – дружнє, сприятливе

Рис. 1. Ситуаційне сприйняття

86    Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.
87   Thomas International. – URL: https://www.thomasinternational.net/ru-ru/Домашняястраница.aspx
88    The British Psychological Society. – URL: http://ptc.bps.org.uk/
89   Wikipedia. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Марстон,_Уильям
90   The Emotions of Normal People. – URL: http://www.archive.org/stream/emotionsofnormal032195mbp#page/n7/mode/2up;
http://insunrise.ru/model/

ПРОАКТИВНА 
ПОВЕДІНКА
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Thomas Personal Profile Analysis (PPA) (Профільний аналіз особистості) допомагає визначити кращий стиль пове-
дінки на робочому місці, даючи змогу приймати більш точні рішення при підборі персоналу, а також у використанні ресур-
сів на навчання і розвиток, підтримувати високий рівень лояльності співробітників і уникати плинності кадрів. Він також 
дає можливість витрачати менше часу на співробітників, які недостатньо добре справляються зі своїми обов’язками, 
приділяючи його тим, хто дійсно ефективно працює на благо компанії.

Заповнення РРА займає всього 8 хв. Потім співробітник отримує основний профіль, що описує його сильні сторони 
і обмеження, кращий стиль спілкування, його цінність для компанії, фактори мотивації, основні страхи і те, як він пово-
диться, коли на нього чиниться тиск. Після заповнення анкети РРА керівник отримує доступ до 18 додаткових звітів, за 
допомогою яких зможе визначати ступінь відповідності співробітника посаді, аналізувати резюме і відсівати невідповід-
них кандидатів, управляти, розвивати і навчати персонал91.

Звіт РРА має такий зміст: 
– автопортрет особистості;
– фактори внутрішньої мотивації;
– основне призначення посади;
– характерні особливості;
– поведінка в робочому середовищі;
– поведінка під тиском обставин;
– загальні коментарі;
– фактори мотивації;
– прийміть до уваги.
Також звіт містить три графіки – автопортрет особистості, поведінка у робочому середовищі, поведінка під тиском 

обставин – на яких можна побачити рух факторів домінування D, вплив I, стабільність S та адаптивність C.

                 D     I     S      C

          

                     D     I     S      C

              

                   D     I     S      C

             

Автопортрет особистості Поведінка у робочому середовищі Поведінка під тиском обставин

Рис. 2. Графіки DISC

Наприклад, у даному випадку (рис. 2) Респондент А характеризується як:
– Чуйна і компанійська особа, впевнено почувається у спілкуванні з незнайомими людьми. 
– Володіє власною манерою поведінки і комунікабельністю, легко будує дружбу й рідко іде на навмисний конфлікт. 
– Людина здатна надихати оточуючих до досягнення спільної мети. 
– Всеохоплююча і діюча мережа особистих зв’язків забезпечує її впливовою підставою для ведення власної справи. 
– Зазвичай оптимістична і в цілому намагається бачити позитивні моменти у більшості ситуацій, зазвичай готова 

допомогти людям у просуванні проектів. 
– Уміє добре себе представити.
Зазвичай від Респондента А можна чекати прояву сили волі та самостійності. Деякі показники свідчать про те, що 

часом Респондент А ще сильніше підкреслює ці якості до такої міри, що може сприйматися непокірною та зухвалою осо-
бою. У разі тривалого сильного тиску в робочій обстановці у Респондента А може виникнути часта і несподівана зміна 
стилю поведінки. Якщо такі радикальні зміни виникнуть, то матимуть тимчасовий характер, проте вони можуть при-
звести до того, що Респондент А почне приділяти більше уваги точності, деталям і дотриманню правил.

Під тиском обставин Респондент А коригує свою поведінку. Як свідчать показники, у результаті підвищення фактору 
адаптивності одна або кілька з наведених нижче змін можуть відбутися з особистістю:

– Вона може прийти до кращого усвідомлення правил і бути більш обережною, щоб або уникнути неприємностей, 
або пересвідчитися в неухильному дотриманні всіх подробиць, специфіки і стандартів.

– У ситуації тиску вона може дотримуватися правил, незважаючи на свою незгоду з ними.
– Під тиском обставин вона не зможе нікому відмовити. 

Пілотне тестування
Для пілотного тестування за даною системою було сформовано 3 пілотні групи у кількості 79 осіб. 
– 1 група – представники 7 університетів та 1 наукової установи (наукові співробітники, завідувачі та викладачі 

кафедр, керівники середньої та вищої ланки управління). 

91    Thomas International. – URL: https://www.thomasinternational.net/ru-ru/Домашняястраница.aspx
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– 2 група – координатори «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України» - представники  
5 університетів та 1 наукової установи (наукові співробітники, завідувачі відділів, керівники середньої та вищої ланки 
управління). 

– 3 група – учасники «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України», представники 12 універ-
ситетів України (студенти, завідувачі та викладачі кафедр, керівники середньої та вищої ланки управління).

У пілотній групі № 1 нами було проаналізовано 20 звітів РРА. У розрізі індивідуального лідерства ми звертали увагу на 
прояв факторів домінування D, вплив I, стабільність S та адаптивність C у автопортреті особистості за рівнями:

– В – високий рівень;
– С – середній рівень;
– Н – низький рівень.

Таблиця 1
Прояв факторів DISC у автопортреті

З/п
D I S C

В С Н В С Н В С Н В С Н

1 + + + +

2 + + + +

3 + + + +

4 + + + +

5 + + + +

6 + + + +

7 + + + +

8 + + + +

9 + + + +

10 + + + +

11 + + + +

12 + + + +

13 + + + +

14 + + + +

15 + + + +

16 + + + +

17 + + + +

18 + + + +

19 + + + +

20 + + + +

Всього 2 13 5 11 8 1 2 12 6 10 10

З таблиці 1 видно, що у пілотній групі № 1 виявлено:
– 2 особи з високим  фактором D, тобто рушійні, конкуруючі, вольові, допитливі, прямолінійні, ініціативні, впевнені в 

собі; 
– 5 осіб з низьким фактором D, тобто вони сумніваються, м’які, невимогливі, мають низьку потребу в прийнятті 

рішень;
– 11 осіб з високим фактором I – вони впливають, переконують, доброзичливі, балакучі, комунікабельні, позитивні, 

взаємодіючі; 
– 1 особа з низьким фактором I, яка стримана, розмірковуюча, серйозна, недовірлива; 
– 2 особи з високим фактором S – надійні, обачні, ввічливі, методичні, ретельні; 
– 6 осіб з низьким фактором S – мобільні, моторні, активні, невгамовні, демонстративні;
– 10 осіб з високим фактором C – поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні, які прагнуть до доско-

налості; 
– та зовсім немає людей з низьким фактором C, тобто людей наполегливих, упертих, вольових, незалежних.
Також 13 осіб із середнім показником фактору D, 8 осіб – фактор I, 12 осіб – фактор S, 10 осіб – фактор C. Зазначене 

свідчить про те, що у цих респондентів зазначені фактори можуть або підвищуватися, або знижатися у залежності від 
ситуації, під тиском обставин, або в робочому середовищі.

На наступному рисунку показано кількість людей з високим фактором D, I, S, C.

Домінування (Влада)
2

Різкий, зухвалий, вимогливий, домінуючий, егоцентричний, 
самовпевнений, владний.

Відповідність (Правила)
10

Акуратний, обережний, поступливий, дипломатичний,  
точний, системний, дисциплінованість.

Вплив (Люди)
11

Привітний, харизматичний, комунікабельний, впевнений,  
доброзичливий, оптиміст.

Сталість (Темп)
2

Пасивний, терплячий, постійний, передбачуваний, спокійний, 
розслаблений, ретельний.

Рис. 3. Ситуаційне сприйняття (кількість осіб з високим фактором)

На рис. 3 ми бачимо, що 11 осіб мають високий фактор I та 10 осіб мають високий фактор C. 
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Особи з високим ступенем впливу (фактор I):
– Спрямовані на зовнішнє середовище, здатні переконувати інших, комунікабельні. 
– Зазвичай оптимісти, здатні знайти позитивні моменти в будь-якій ситуації. 
– Передусім цікавляться людьми, їхніми проблемами та діяльністю. Готові допомагати іншим у здійсненні проектів 

так само, як і власних, але можуть через це випустити з уваги власну мету. З такими людьми спілкуватися легко і при-
родно. 

– В організації демонструють інтенсивну соціальну активність. Легко спілкуються з людьми завдяки своїй відкри-
тості. Можуть близько сходитися з людьми після першої зустрічі, з усім теплом тривалих дружніх відносин. 

– Підтримують знайомство з широким колом людей, часто згадують імена своїх знайомих. Широке коло спілку-
вання приводить їх до поверхневих і неглибоких відносин. 

– Можуть перейти на протилежну сторону в дискусії, іноді не усвідомлюючи своїх протиріч. 
– Воліють добре виглядати як у своїх власних, так і в очах інших. 
– Орієнтовані на символи успіху, але більш як свідчення своїх досягнень, а не як засіб завоювання домінуючого 

положення. 
– Легко роблять швидкі та поверхневі висновки і можуть діяти, спираючись на свої емоції. Можуть прийняти рішення, 

поверхнево аналізуючи факти. 
– Їхня довіра до людей може призвести до того, що вони неправильно оцінюють здібності та характер оточуючих. 

Відчувають, що вони здатні переконати і мотивувати людей за необхідності. 
– Зазвичай працюють добре, особливо якщо в роботі важливі фактори балансу та злагодженості у групі. 
– Оскільки вони не бажають порушувати сприятливе соціальне середовище, можна стверджувати, що такі індивіди 

можуть зазнавати труднощів у застосуванні непопулярних заходів у ставленні до підлеглих. 
– Віддають перевагу переконанню, а не адміністративному впливу. 
– Їм характерна позитивна поведінка у сприятливих і дружніх ситуаціях, вплив на інших людей для досягнення пози-

тивної і дружньої робочої атмосфери.

Особи з високим фактором С:
– Адаптивні, а адаптуються люди зазвичай миролюбні і пристосовуються до ситуацій для того, щоб уникнути кон-

фліктів. 
– Вони вразливі, чутливі та шукають схвалення. У глибині душі вони скромні, лояльні, неагресивні, докладають усіх 

зусиль для виконання того, що від них чекають. 
– Оскільки вони обережні й консервативні, то не приймають рішень, не вивчивши всю існуючу з даного питання 

інформацію. 
– Їхні колеги можуть відчувати певне невдоволення і роздратування через те, що ці люди діють повільніше за них і 

перестраховуються. 
– Через небажання приймати рішення, перш ніж діяти, вони вважають за краще почекати, щоб зрозуміти «звідки 

вітер віє». Однак вони демонструють гарне почуття часу і прагматизм при виборі правильного рішення у потрібний 
момент. 

– Хороші аналітики. Спроможні самі себе «ліпити» відповідно до того іміджу, якого від них чекають. 
– Роблять усе можливе, щоб уникнути конфліктів, дуже рідко свідомо наступають комусь на «болючий мозоль». 
– Прагнуть стабільності та впорядкованості, схильні слідувати процедурам як в особистому, так і у професійному 

житті. Діють чітко і продумано. 
– Ретельно й уважно ставляться до деталей. Зазвичай обирають методи, які продемонстрували свою ефективність. 
– Люди, які адаптуються, намагаються уникати неприємних ситуацій і можуть не показувати свого ставлення до 

неприємностей, не будучи залученим в антагоністичну ситуацію. Їм характерна пасивна поведінка в антагоністичних 
ситуаціях, адаптація до високих професійних стандартів з метою зниження неспокою і помилок.

Особи з високим фактором I: 
– впливають на людей і спонукають їх до позитивних і добровільним дій;
– створюють сприятливе враження;
– мотивують людей до дії;
– проявляють ентузіазм;
– залучають людей;
– випромінюють оптимізм;
– вибудовують взаємини;
– піднімають дух;
– виявляють зацікавленість в інших.

Особи з високим  фактором C: 
– відповідають політиці і стандартам, щоб уникнути помилок, конфлікту або загрози;
– концентруються на деталях;
– виконують роботу в контрольованих умовах;
– мають дипломатичний підхід до людей;
– уміють оцінювати ризики, забезпечувати стандарти якості;
– відстежують і контролюють, виявляють помилки, відхилення, правопорушення;
– здатні проводити всебічний глибокий аналіз;
– здатні покращувати стандарти та збирати інформацію і факти.

Висновки щодо пілотної групи № 1:
1. У своїй більшості респонденти:
– направлені на взаємодію з людьми;
– впливають, переконують;
– є доброзичливі, балакучі, комунікабельні, позитивні, взаємодіючі;
– направлені на застосування правил у своїй діяльності;
– є поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні;
– прагнуть досконалості.
2. Більшість учасників пілотної групи спрямовані на самопізнання та пізнання інших, самовдосконалення, схильні до 

самоаналізу та самоспостереження. Це дає можливість оптимізувати взаємовідносини із самим собою, підвищити свою 
ефективність у різних ситуаціях взаємодії з людьми. А особистісне самовдосконалення лідера піднімає на нову висоту 
всю діяльність організації, розширюючи кругозір її співробітників.
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У пілотній групі № 2 нами було проаналізовано 14 звітів РРА. У розрізі індивідуального лідерства ми звертали увагу на 
прояв факторів домінування D, вплив I, стабільність S та адаптивність C у автопортреті особистості за рівнями:

– В – високий рівень;
– С – середній рівень;
– Н – низький рівень.

Таблиця 2
Прояв факторів DISC у автопортреті

З/п
D I S C

В С Н В С Н В С Н В С Н

1 + + + +

2 + + + +

3 + + + +

4 + + + +

5 + + + +

6 + + + +

7 + + + +

8 + + + +

9 + + + +

10 + + + +

11 + + + +

12 + + + +

13 + + + +

14 + + + +

Всього 4 7 3 9 4 1 2 6 6 4 9 1

З таблиці 2 видно, що у пілотній групі № 2 виявлено:
– 4 особи з високим фактором D, тобто рушійні, конкуруючі, вольові, допитливі, прямолінійні, ініціативні, впевнені  

в собі; 
– 3 особи з низьким фактором D, тобто вони сумніваються, м’які, невимогливі, мають низьку потребу в прийнятті 

рішень; 
– 9 осіб з високим фактором I – вони впливають, переконують, доброзичливі, балакучі, комунікабельні, позитивні, 

взаємодіючі; 
– 1 особа з низьким фактором I, яка стримана, розмірковуюча, серйозна, недовірлива; 
– 2 особи з високим фактором S – надійні, обачні, ввічливі, методичні, ретельні; 
– 6 осіб з низьким фактором S – мобільні, моторні, активні, невгамовні, демонстративні;
– 4 особи з високим фактором C – поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні, які прагнуть до 

досконалості; 
– 1 особа з низьким фактором C –  наполеглива, уперта, вольова, незалежна.
Також 7 осіб з середнім показником фактору D, 4 особи – фактор I, 6 осіб – фактор S, 9 осіб – фактор C. На наступ-

ному рисунку показано кількість людей з високим фактором D, I, S, C.

Домінування (Влада)
4

Різкий, зухвалий, вимогливий, домінуючий, егоцентричний, 
самовпевнений, владний.

Відповідність (Правила)
4

Акуратний, обережний, поступливий, дипломатичний,  
точний, системний, дисциплінованість.

Вплив (Люди)
9

Привітний, харизматичний, комунікабельний, впевнений,  
доброзичливий, оптиміст

Сталість (Темп)
2

Пасивний, терплячий, постійний, передбачуваний,  
спокійний, розслаблений, ретельний.

Рис. 4. Ситуаційне сприйняття (кількість осіб з високим фактором)

На рис.4 ми бачимо, що 9 осіб мають високий фактор I, тобто люди з високим ступенем впливу (фактор I). При аналізі 
пілотної групи № 1 давалася характеристика поведінки лідерів з високим фактором І.

Люди з високим фактором I несуть певну цінність для університету: впливають на людей і спонукають їх до позитив-
них і добровільним дій, створюють сприятливе враження, мотивують людей до дії, проявляють ентузіазм, випромінюють 
оптимізм, вибудовують взаємини, піднімають бойовий дух.

Висновки щодо пілотної групи № 2:
1. Більшість координаторів:
– направлені на взаємодію з людьми;
– вони впливають і переконують;
– є доброзичливі, балакучі, комунікабельні, позитивні, взаємодіючі;
– направлені на застосування правил у своїй діяльності;
– поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні;
– прагнуть до досконалості;
– впливають на людей і спонукають їх до позитивних і добровільних дій;
– створюють сприятливе враження;
– мотивують людей до дії;
– проявляють ентузіазм, випромінюють оптимізм, вибудовують взаємини.
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2. Достатньо велика кількість координаторів мають середні показники факторів DISC. У такій ситуації, щоб зрозуміти 
певну поведінку особи, необхідно аналізувати два інших графіка: поведінка під тиском обставин та поведінка у робочому 
середовищі. Також можна припустити, що дані координатори представляють собою в певній мірі досконалих і досвідче-
них лідерів тому, що керуються певними особистісними критеріями у залежності від ситуації, при потребі застосовують 
необхідні навики та здібності.

У пілотній групі № 3 нами було проаналізовано 45 звітів РРА. У розрізі індивідуального лідерства ми звертали увагу  
на прояв факторів домінування D, вплив I, стабільність S та адаптивність C у автопортреті особистості за рівнями:

– В – високий рівень;
– С – середній рівень;
– Н – низький рівень.

Таблиця 3
Прояв факторів DISC у автопортреті

з/п
D I S C

В С Н В С Н В С Н В С Н

1 + + + +

2 + + + +

3 + + + +

4 + + + +

5 + + + +

6 + + + +

7 + + + +

8 + + + +

9 + + + +

10 + + + +

11 + + + +

12 + + + +

13 + + + +

14 + + + +

15 + + + +

16 + + + +

17 + + + +

18 + + + +

19 + + + +

20 + + + +

21 + + + +

22 + + + +

23 + + + +

24 + + + +

25 + + + +

26 + + + +

27 + + + +

28 + + + +

29 + + + +

30 + + + +

31 + + + +

32 + + + +

33 + + + +

34 + + + +

35 + + + +

36 + + + +

37 + + + +

38 + + + +

39 + + + +

40 + + + +

41 + + + +

42 + + + +

43 + + + +

44 + + + +

45 + + + +

Всього 9 20 16 22 19 4 10 13 22 21 16 8
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З таблиці 3 видно, що у пілотній групі № 3 виявлено:
– 9 осіб з високим фактором D, тобто рушійні, конкуруючі, вольові, допитливі, прямолінійні, ініціативні, впевнені у собі; 
– 16 осіб з низьким фактором D, тобто вони сумніваються, м’які, невимогливі, мають низьку потребу в прийнятті рішень;
– 22 особи з високим фактором I – вони впливають, переконують, доброзичливі, балакучі, комунікабельні, пози-

тивні, взаємодіючі; 
– 4 особи з низьким фактором I - стримані, розмірковуючі, серйозні, недовірливі; 
– 10 осіб з високим фактором S – надійні, обачні, ввічливі, методичні, ретельні; 
– 22 особи з низьким фактором S – мобільні, моторні, активні, невгамовні, демонстративні; 
– 21 особа з високим фактором C – поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні, які прагнуть до 

досконалості; 
– 8 осіб з низьким фактором C – наполегливі, уперті, вольові, незалежні.
Також 20 осіб із середнім показником фактору D, 19 осіб – фактор I, 13 осіб – фактор S, 16 осіб – фактор C. Для 

більш точного аналізу поведінки людей з даними показниками факторів у зоні розвитку, тобто на середньому рівні, необ-
хідно аналізувати графіки поведінки під тиском обставин та в робочому середовищі, або проводити особисті психологічні  
консультації.

З огляду на те, що достатньо велика кількість респондентів даної групи має середні показники фактору D та I, можна 
сказати, що під впливом певних обставин особи можуть проявляти певну зухвалість, вимогливість, самовпевненість або 
сумнівність, м’якість, невимогливість, низьку потребу в прийнятті рішень. Також, можливо,  високу комунікабельність, 
харизматичність, доброзичливість або стриманість, серйозність, недовірливість. 

На наступному рисунку показано кількість людей з високим фактором D, I, S, C.

Домінування (Влада)
9

Різкий, зухвалий, вимогливий, домінуючий, егоцентричний, 
самовпевнений, владний.

Відповідність (Правила)
21

Акуратний, обережний, поступливий, дипломатичний,  
точний, системний, дисциплінованість.

Вплив (Люди)
22

Привітний, харизматичний, комунікабельний, впевнений,  
доброзичливий, оптиміст.

Сталість (Темп)
10

Пасивний, терплячий, постійний, передбачуваний, спокійний, 
розслаблений, ретельний.

Рис. 5. Ситуаційне сприйняття (кількість осіб з високим фактором)

На рис.5 ми бачимо, що 22 особи мають високий фактор I та 21 особа має високий фактор C. Характеристика пове-
дінки лідерів з високим ступенем впливу та лідерів (фактор I) та з високим степенем адаптації (фактор С) була представ-
лена при аналізі пілотної групи № 1 (див. вище).

Слід наголосити на цінності, яку мають лідери з високим фактором I та C. Такі лідери завжди оптимістично налашто-
вані, відкриті до всього нового та завжди приймають виклики стосовно змін та самовдосконалення, завжди розвива-
ються та створюють сприятливу атмосферу для розвитку інших. Також завжди обережні не виходять за рамки стандартів 
та швидко виправляють помилки.

Висновки щодо пілотної групи №3:
1. Дана група лідерів університетів у своїй більшості особи:
– спрямовані на взаємодію з людьми та на результат діяльності;
– доброзичливі, комунікабельні, позитивні, взаємодіючі;
– направлені на застосування правил у своїй діяльності;
– поступливі, обережні, системні, точні, акуратні, раціональні;
– прагнуть до досконалості.
2. Більшість респондентів у пілотній групі спрямовані на самопізнання та пізнання інших, самовдосконалення, схильні 

до самоаналізу та самоспостереження. Останнє дає можливість оптимізувати взаємовідносини із самим собою та іншими 
людьми. 

3. Також треба зауважити, що в даній групі велика кількість лідерів з низьким показником фактору S, тобто людей 
активних, проворних, неспокійних, енергійних, імпульсивних, мобільних, самокритичних вимогливих до себе і до ото-
чуючих. Людей, які є рушійною силою своїх команд, людей, які готові до змін та викликів як у професійному так і в осо-
бистісному житті.

Загальні висновки
Діагностика РРА системи Thomas International актуальна для розвитку лідерського потенціалу працівників закладів 

вищої освіти України. 
Така діагностична робота не має бути самоціллю, а покликана бути основою для розроблення практичних рекомен-

дацій щодо оптимізації психічного розвитку особистості з урахуванням конкретної теоретичної концепції та положень 
особистості, у межах якої розроблено відповідні опитувальники. На основі вище зазначеного будується передбачувана 
модель досліджуваного феномену, відбирається низка діагностичних ознак, формується набір запитань про поведінку чи 
переваги обстежуваного, які дозволяють оцінити ступінь вираженості вказаних ознак.

ПРОФІЛЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА�ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТІВ  
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Ольга Паламарчук, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Успіх викладача університету та досягнення студентами хороших результатів навчання в основному залежить від 
рівня та якості залучення студентів до освітнього процесу. 

Таке залучення може бути поверхневим, його ще називають «поверхневим підходом» (surface approach)92. При 
такому підході студент отримує часткові знання від переданої викладачем інформації, докладаючи мінімальних зусиль 
для отримання позитивної оцінки його знань.

92    Leadership Foundation for Higher Education. Stimulus paper by Paul Ramsden. Leadership for better student experience. What 
do senior executives need to know? – 2013.–32 p.
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Успішним стає той випускник, який може застосувати теоретичні знання до практичних проблем. Саме таких здіб-
ностей хочуть бачити як викладач, так і роботодавець. Такий підхід до навчання вимагає високоякісних, структурованих 
результатів навчання. Його називають «глибинним підходом» (deep approach) і він надає студентам відчуття задоволення 
від навчання та глибокого розуміння дисципліни.93

Таблиця 1
Характеристики навчання та викладання відповідно до різних підходів

Поверхневий підхід Глибинний підхід

Методи оцінювання, які створюють хвилювання  
у студентів

Чітко визначені очікування викладача

Слабкий або відсутній зворотний зв’язок  
щодо прогресу навчання

Критерії оцінювання знань чітко корелюються із завданням програми

Відсутність автономії у навчанні Методи викладання та оцінювання, які відповідають програмі  
та оцінюють довготривале залучення студента у завдання навчання

Відсутність інтересу та додаткових знань із дисципліни Інтерес та додаткові знання з дисципліни

Велика кількість матеріалу у програмі Можливість варіативних методів викладання та змісту викладання

Методи оцінювання, які відповідають банальній  
процедурі оцінки знань

Стимулювання викладання, яке показує особисту приналежність  
до предмету та підкреслює його значимість для студента

Попередній досвід освітнього процесу,  
який вимагає такого підходу

Попередній досвід освітнього процесу, який вимагає такого підходу

Застосування глибинного підходу у викладанні дає змогу спровокувати ідеї студентів шляхом запитань, проблем, 
обговорення та презентацій. Глибинний підхід охоплює всю майстерність викладацьких технік. Викладачі, які використо-
вують даний підхід у викладанні, пояснюють різницю у результатах навчання через стосунки між студентами та контек-
стуальними факторами (включаючи роль викладача)94.

Коли кількість студентів в аудиторії занадто велика, то викладач із великою вірогідністю буде застосовувати поверх-
невий підхід для передачі інформації. Передача змісту інформації є необхідною, але не основною для розвитку розуміння 
студентів та досягнення системних результатів навчання. При застосуванні поверхневого підходу викладач зосереджує-
ться на тому, що він робить (планування заняття, використовування інформаційних та комунікативних технологій). Відпо-
відні викладацькі здібності включають можливість надавати чіткі пояснення, демонструвати ентузіазм щодо дисципліни, 
бути організованим та підготовленим, вміти обговорювати зі студентами свій предмет. Такий підхід асоціюється з недо-
статнім контролем змісту дисципліни, недосконалою підготовкою студента та перенавантаженням викладача.

Студенти, які навчаються за поверхневим підходом, можуть відтворити матеріал, тоді як студенти, викладачі яких 
використовують глибинний підхід у викладанні – розуміють матеріал.

Вивчення в 11 дослідницьких університетах (переважно в Європі) лідерства для ефективного викладання засвідчило, 
що існує 9 критеріїв діяльності викладача-лідера, які асоціюються з відмінним середовищем для викладання:

– Встановлення довіри.
– Визначення проблем викладання та перетворення їх на можливості.
– Обговорення переконливої стратегії до змін.
– Визнання та винагорода відмінного викладання і зусиль професійного розвитку викладача.
– Підтримка змін та інновацій.
– Залучення студентів.
– Реклама кафедри завдяки успішному викладанню.
– Розподілення лідерства.
– Створення спільноти.
Як правило, викладачі застосовують трансформаційне лідерство, засноване на цінностях, залучення через спів-

працю, натхнення, довіру та практичні приклади95.
Порівняння домінуючих рис дозволяє вирізнити традиційне викладання від викладання на засадах лідерства96 (табл. 2).

Таблиця 2
Порівняння традиційного викладання та викладання на засадах лідерства

Традиційне викладання Викладання на засадах лідерства

Знання передаються від викладача до студента Студент отримує знання через аналіз та синтез інформації, інтегруючи  
їх із загальними здібностями комунікації, критичного мислення  
та вирішення проблем

Студенти пасивно отримують інформацію Студенти активно залучені в освітній процес

Роль викладача - надання оригінального  
джерела інформації

Роль викладача – розвивати та допомагати студентам

Навчити того, хто може вчитися Розкрити потенціал кожного, надихати та спрямовувати на результат

93    Leadership Foundation for Higher Education. Stimulus paper by Paul Ramsden. Leadership for better student experience. What 
do senior executives need to know? – 2013.–15-18 p. 
94    Leadership Foundation for Higher Education. Stimulus paper by Paul Ramsden. Leadership for better student experience. What 
do senior executives need to know? – 2013.–23-27 p. 
95    Leadership Foundation for Higher Education. Stimulus paper by Paul Ramsden. Leadership for better student experience. What 
do senior executives need to know? – 2013.–32 p.
96    TEACHING-CENTERED versus LEARNING-CENTERED instruction (Assessing Academic Programs in Higher Education by Allen 
2004).
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Традиційне викладання Викладання на засадах лідерства

Відповідати на запитання Надихати студента запитувати «чому?» І самому знаходити відповідь  
шляхом роздумів та припущень

Орієнтація на правильну відповідь Орієнтація на пошук правильної відповіді та навчання через помилки

Читання лекції у режимі монологу Студентоцентроване навчання; методи побудови роботи в групі;  
електронне навчання; наукові семінари; заняття з розв’язання проблем

Зосередження на одній дисципліні Міждисциплінарне навчання

Освітнє середовище конкуруюче та індивідуальне Освітнє середовище корпоративне, командне та підтримуюче один одного

Лише студенти приймають участь  
у освітньому процесі

Викладач та студенти навчають один одного

У дослідженні G. Gibbs «Departmental Leadership for Quality Teaching – an international comparative study of effective 
practice» 97 представлена схема, яка вважається успішною для розвитку викладання на засадах лідерства. 

До характеристик викладання на засадах лідерства належать:
– Тісний контакт між викладачем і студентами, включаючи події, до яких залучені і викладачі, і студенти.
– Обговорення викладачами разом зі студентами зворотного зв’язку (feedback).
– Міждисциплінарні програми і проекти.
– Викладання, до якого включаються презентації студентів, проблемне навчання та інтерактивне навчання зі сту-

дентоцентрованими методами викладання.
– Зосередження на розвитку студентських дослідницьких здібностей, таких як огляд літератури.
– Активне залучення студентів до дослідницької роботи викладачів.
Основні характеристики викладача-лідера є такими:
– Пристрасть до викладання та навчання й усвідомлення себе викладачем.
– Бачення (візія) викладання та навчання й уміння розповісти про неї.
– Чесність, надійність і встановлення довіри серед студентів.
– Відданість, енергія та харизма.
– Уміння слухати ідеї студентів, адекватно реагувати на зміни98.
У дослідженні також наведені практичні кейси щодо розвитку в університетах викладацького лідерства. Зокрема, в 

Utricht University99 реалізовувалася Програма «Excellence in University Teaching» (Досконалість викладання в університеті) 
задля поліпшення та удосконалення процесу викладання на засадах лідерства. Дана програма – це можливість профе-
сійного розвитку викладача. Після проходження програми в Utricht University викладачеві надається грошова винагорода 
за значний вклад у розвиток викладання.

В Oslo University100 також діє успішна практика заохочення якісного викладання. У даному випадку винагорода нада-
ється не індивідуально викладачу, а за співпрацю між викладачами та між викладачем і студентами. Також успішні викла-
дацькі практики відзначаються унікальним національним призом Норвегії «за досконале навчальне середовище» (excel-
lent learning environment), створене викладачем. Критерії щодо такого середовища є наступними.

Академічні умови:
– Чіткість – цілі навчання, навчальні плани та плани занять викладання не тільки чітко прописані, вони мають бути 

релевантними та активно застосовуватися в освітній програмі.
– Відданість роботі – викладачі присвячують себе студентам, створюють умови для взаємної співпраці викладач-

студент.
– Залучення студентів – викладання та навчання базується на принципі, що студент повинен брати відповідальність 

за своє навчання та відігравати активну роль в освітньому процесі.
– Зосередження на студентові – студенти (як кожен окремо, так і група загалом) вважаються основними партне-

рами в освітньому процесі.
– Дослідження – рішення викладача базується на дослідженнях про викладання. Студенти також мають долучатися 

до дослідження і дослідницької спільноти. 
– Результати навчання – існують високі стандарти досягнень студента, зафіксовані документально (портфоліо, 

звіти про іспит). 
Соціальні умови:
– Благополуччя – освітнє середовище підтримуюче та інклюзивне.
– Співробітництво – середовище характеризується співробітництвом, об’єднаною спільнотою та солідарністю.
– Фізичне середовище – найкраще використання фізичних умов здійснене через креативність та хороший менеджмент.
– Особистість – визнання особистості викладача та студента одним цілим.
Сприяння змінам:
– Розвиток – активне використання зусиль для розвитку академічних, педагогічних і соціальних компетентностей.
– Оцінювання – існує систематичне оцінювання освітніх програм, залучення студентів та здійснення дослідження. 

Оцінювання та результати обговорюються зі студентами. Результати активно використовуються для розвитку й удоско-
налення освітнього процесу.

– Розвиток викладачів – розвиток компетентностей викладачів не тільки через дослідження та викладання, а також 
через досягнення та розвиток викладацьких кваліфікацій.

97    Gibbs G. Departmental Leadership for Quality Teaching- an international comparative study of effective practice. – URL: http: //
www.lfhe.ac.uk/research/projects/gibbsoxford.html/
98    Gibbs G. Departmental Leadership for Quality Teaching- an international comparative study of effective practice. – URL: http: //
www.lfhe.ac.uk/research/projects/gibbsoxford.html/
99    Gibbs G. Departmental Leadership for Quality Teaching- an international comparative study of effective practice. – URL: http: //
www.lfhe.ac.uk/research/projects/gibbsoxford.html/
100    Gibbs G. Departmental Leadership for Quality Teaching- an international comparative study of effective practice. – URL: http: //
www.lfhe.ac.uk/research/projects/gibbsoxford.html/ 
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Профіль сучасного викладача-лідера

Відповідно до «The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education» 101 
(Рамка професійних стандартів для викладання та підтримки навчання у вищій освіті Сполученого Королівства) виді-
ляють три виміри профілю сучасного викладача-лідера:

Сфера діяльності, Основні знання, Професійні цінності.
До сфери діяльності (Areas of Activities) викладача відносять:
– Розроблення і планування освітньої діяльності та освітньої програми.
– Викладання та підтримка навчання.
– Оцінка знань студентів та зворотний зв’язок із ними.
– Розвиток ефективного освітнього середовища, підходів до викладання та підтримки студентів.
– Постійний професійний розвиток, дослідження з проблем викладання та оцінювання професійних практик.
До основних знань (Core Knowledge) викладача відносять:
– Знання дисципліни, яка викладається.
– Відповідні методи викладання, навчання та оцінювання.
– Використання відповідних технологій навчання.
– Методи оцінювання ефективності викладання.
– Забезпечення якості викладання.
До професійних цінностей (Professional Values) викладача відносять такі:
– Повага до кожного студента.
– Заклик до участі у вищій освіті та до рівних можливостей студентів.
– Використання фактичних даних результатів досліджень з викладання та постійного професійного розвитку викладача.
– Розуміння контексту вищої освіти, застосування професійної практики.
У документі «The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education»102 визна-

чено, по суті, 4 кваліфікаційні рівні персоналу університету, який здійснює викладання: 
– асистент;
– викладач;
– старший викладач, доцент;
– професор. 
Поряд із наявністю спільних рис у всіх зазначених категоріях (здійснювати професійну діяльність відповідно до всіх 

професійних цінностей, професійно розвиватися у питаннях викладання, навчання та оцінювання студентів) вищі квалі-
фікаційні рівні додатково вимагають:

– Старший викладач, доцент – повинен координувати, підтримувати молодших колег у викладанні та навчанні.
– Професор – робота зі студентами та персоналом на інституційному рівні; застосування стратегічного лідерства 

для поліпшення навчання студентів, якості викладання; реалізація ефективної організаційної політики щодо підтримки 
інших (через менторинг, коучинг) у наданні високоякісного викладання та навчання.

Інструмент діагностики лідерського потенціалу викладача університету
Успіх функціонування та розвитку закладу вищої освіти (далі – ЗВО) у значній мірі визначається якістю взаємо-

відносин між співробітниками, рівнем поваги та довіри у колективі, спроможністю ефективно вирішувати суперечливі  
ситуації тощо. Психологічний портрет колективу формується на основі індивідуально-психологічних профілів кожного 
члена колективу та через фільтр системи цінностей, домінуючих у даному корпоративному середовищі.

Серед інструментів, які сьогодні широко використовуються (зокрема, у бізнес-секторі) при вибудові психологічного 
портрету колективу та для формування позитивного психологічного клімату, психологічна діагностика (індивідуальна та 
командна) є однією з найпопулярніших. Психологічна діагностика використовується для вирішення низки завдань управ-
ління персоналом організації, зокрема:

– Визначити індивідуально-психологічні характеристики членів колективу, особливості їх морального стану, ступінь 
конфліктності та комунікабельності.

– Підбір персоналу, який відповідає за своїми психологічними та професійними якостями вимогам конкретної 
посади.

– Підбір команди, яка за своїми характеристиками буде найбільш оптимальною для реалізації конкретного проекту.
Адаптація та застосування цього інструменту для розвитку інституційного потенціалу університету дозволить:
– правильно підібрати персонал з урахуванням специфіки виконуваної діяльності, рівня навантаження та умов 

праці;
– оптимально провести розстановку та розподілити обов’язки між працівниками;
– знизити плинність персоналу;
– створити команду, здатну ефективно діяти у динамічних умовах;
– знизити частоту виникнення конфліктних ситуацій всередині колективу тощо.
Психологічна діагностика може застосовуватися на різних етапах функціонування та розвитку університету. 
Початкова психодіагностика (на вході) проводиться з метою виявлення особистісних властивостей, професійних  

здібностей і потенційних можливостей співробітників. Крім того, у процесі психодіагностики виявляються небажані риси, 
які можуть негативно впливати на ефективність діяльності. За результатами психодіагностики складається психологічна 
характеристика респондента, надаються супроводжувальні пояснення та рекомендації.

Періодична психодіагностика співробітників організації здійснюється з метою збереження психологічного здоров’я 
колективу, виявлення внутрішнього потенціалу і перспектив його розвитку.

На етапах трансформації, модернізації, реформування організації такі процеси як удосконалення технологій, вве-
дення інновацій часто створюють дискомфорт у колективі, є особливо критичними для співробітників, які пропрацювали 
багато років в одному режимі. У таких ситуаціях психологічна діагностика допомагає діагностувати актуальні проблеми 

101    The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education, 2011. – URL: www.
heacademy.ac.uk
102    The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education, 2011. – URL: www.
heacademy.ac.uk
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розвитку персоналу, зони для професійного розвитку тощо. Нерідко саме подібні діагностичні процедури стають першою 
етапом на шляху серйозних позитивних перетворень в організації.

У сучасній практиці управління персоналом використовується широкий набір систем для реалізації завдання пси-
хологічної діагностики. У результаті аналізу для подальшого використання було обрано системи: GeneSys103 та Thomas 
International104. 

GeneSys – це експертна інтернет-система для проведення оцінювання та розвитку персоналу організації за допомо-
гою професійних тестів здібностей і професійних особистісних опитувальників, розроблених компанією Psytech Interna-
tional, офіційним дистриб’ютором якої в Україні є компанія HRT105. Система GeneSys надає широкий спектр інструментів, 
які розроблені для всіх рівнів управління персоналом (від менеджерів вищого рівня до працівників нижчої ланки), серед 
яких основне місце займають «Тести здібностей» та «Особистісні опитувальники». Основні переваги Системи полягають 
у тому, що вона106:

– призначена для оцінювання та інтерпретації широкого діапазону професійних характеристик;
– дозволяє інкорпорувати інструменти оцінки третьої сторони, які відповідають стандартам даної системи;
– має можливість об’єднати потенціал Системи GeneSys з можливостями широкого спектру інших пакетів програм-

ного забезпечення для розвитку персоналу;
– проста у використанні;
– дозволяє проводити тести в дистанційному режимі без присутності адміністратора і контролювати процес у 

режимі он-лайн;
– доступ до персональних даних і звітів.

Опитувальник 15FQ+ (Fifteen Factor Questionnaire Plus) – це професійно-особистісний опитувальник, в основу 
якого покладено модель 16-ти особистісних чинників, розроблену  R. Cattle Опитувальник 15FQ+ – це оцінка особистості 
та її індивідуальних відмінностей.

Опитувальник використовується для виконання таких завдань107:
– визначити, з яким типом людей співробітник буде найбільш ефективно працювати, а з якими типами людей у 

нього можуть виникати складнощі (бажані стилі надання впливу);
– отримати необхідну інформацію про потенційну успішність кандидата у ролі керівника (стилі управління людьми);
– зрозуміти стиль поведінки співробітника в команді, що дасть можливість більш ефективно використовувати його 

потенціал при необхідності вирішення робочих проблем у групі (бажаний стиль поведінки в команді);
– зробити прогноз про найбільш прийнятний спосіб управління співробітником (бажаний стиль поведінки у якості 

підлеглого);
– визначити схильність людини проявляти певний тип поведінки у робочих ситуаціях;
– дізнатися про переваги співробітника щодо напрямків розвитку його кар’єри;
– визначити рівень емоційного інтелекту і загальне ставлення співробітника до роботи.
Використання вище зазначених інструментів психодіагностики допоможе керівнику ЗВО оцінювати потенціал співро-

бітників, їх чинники мотивації, ключові сили та обмеження. Це, у свою чергу, допоможе керівнику покращити комуніка-
цію з підлеглими, розуміти, які завдання краще доручати працівнику і найголовніше зберегти і дотримувати позитивну 
атмосферу у колективі.

Пілотне тестування
Для пілотного тестування за даними системами було сформовано 2 пілотні групи, кожна у кількості 23 осіб з пред-

ставників 7 університетів та 1 наукової установи (наукові співробітники, завідувачі та викладачі кафедр, керівники серед-
ньої та вищої ланки управління). 

Аналіз отриманих даних здійснювався нами через призму характеристик викладача-лідера, які включають в себе:
– Пристрасть до викладання та навчання й усвідомлення себе викладачем.
– Бачення (візія) викладання та навчання й уміння розповісти про неї.
– Чесність, надійність і встановлення довіри серед студентів.
– Відданість, енергія та харизма.
– Уміння слухати ідеї студентів, адекватно реагувати на зміни108.
У переліку оцінювальних характеристик нами виділено ті, які, на наш погляд, є важливими для розвитку лідерського 

потенціалу викладачів університетів, а саме: 
– Взаємодія з іншими (інтроверт / екстраверт, холоднокровний / життєрадісний, висока / низька соціальна впевне-

ність).
– Рішення проблем (консервативність / новаторство, конкретне / абстракте мислення, прагматизм / відкритість).
– Емоційна сфера (емоційна стійкість, критичність, довірливість, впевненість в собі).
У всіх подальших таблицях Р№ – це номер респондента.

Таблиця 3
Показники у стемах (балах) до відповідного критерія

Критерії Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11

Взаємодія з іншими 5 5 8 4 6 8 8 5 5 3 9

Рішення проблем 9 6 6 8 5 5 6 8 8 7 8

Емоційна сфера 4 8 6 7 2 6 5 6 9 7 4

103    GeneSys. – URL: http://hrt.com.ua/internet-sistema-testirovaniya-genesys-effektivnost-otbora/
104    Thomas International. – URL: https://www.thomasinternational.net
105    HRT (HR Technologies Ltd). – URL: http://hrt.com.ua/otsenka-predpochtitelnogo-stilya-povedeniya/
106    GeneSys. – URL: http://hrt.com.ua/internet-sistema-testirovaniya-genesys-effektivnost-otbora/
107    HRT (HR Technologies Ltd). – URL: http://hrt.com.ua/otsenka-predpochtitelnogo-stilya-povedeniya/
108    Gibbs G. Departmental Leadership for Quality Teaching- an international comparative study of effective practice. – URL: http: //
www.lfhe.ac.uk/research/projects/gibbsoxford.html/
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Продовження таблиці 3
Показники у стемах (балах) до відповідного критерію

Критерії Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20 Р21 Р22 Р23

Взаємодія з іншими 4 6 8 6 7 5 7 6 5 4 5 6

Рішення проблем 5 6 7 6 6 5 6 4 6 6 6 9

Емоційна сфера 7 6 5 5 7 6 7 8 7 8 7 5

У табл. 3 представлені стеми від 1 (найменшого показника) до 10 (найвищого). Аналіз показників дозволяє зробити 
такі висновки: 

1. Середній та високий показник взаємодії з іншими – свідчить про те, що викладачі переважно є екстравертами, з 
високою соціальною впевненістю та життєрадісні, енергійні та харизматичні.

2. Середні показники щодо рішення проблем – що свідчить про можливість швидко адаптуватися до змін, бути від-
критим до нового, але в той самий час не забуваючи про старі стандарти та норми. Середні показники стемів також 
свідчать про те, що респонденти схильні застосувати старі, перевірені методи рішення проблем, ніж якесь нововведення.

3. Емоційна сфера пілотної групи респондентів дуже варіативна (від 2 до 9).
4. Пілотна група викладачів частково підпадає під характеристики викладача-лідера, оскільки викладач-лідер потре-

бує більш високої адаптивності до змін та відкритості до чогось нового.
Наступний блок характеристик для аналізу є таким: 
– Командні ролі – ролі у команді;
– Стиль керівництва;
– Кар’єрна орієнтація109.
Отримані дані подані у таблицях 4-6.

Таблиця 4
Розподіл командних ролей

Командні ролі Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11

Контролер + + +

Мотиватор + + + +

Генератор ідей +

Дослідник  
ресурсів + +

Аналітик +

Продовження таблиці 4
Розподіл командних ролей

Командні ролі Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20 Р21 Р22 Р23

Контролер + +

Мотиватор + + + +

Генератор ідей + + +

Дослідник 
ресурсів + + +

Аналітик

Щодо розподілу командних ролей серед респондентів було виявлено такий перелік:
– мотиватори – 8;
– контролери – 5;
– дослідники ресурсів – 5;
– генератори ідей – 4;
– аналітик – 1. 
Тобто домінує мотиватор. Такий показник є дуже позитивним для реалізації парадигми лідерства у викладанні. 

Оскільки респонденти з високим показником мотиватора активно використовують свою енергію для досягнення швид-
ких результатів, підтримуючи порядок і координуючи здібності у своїй команді (у даному випадку – команді студентів). 
Група з якою працює респондент, зазвичай відрізняється від інших командним духом і високою продуктивністю. 

Таблиця 5
Стиль керівництва

Стиль керівництва Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11

Директивний лідер

Делегуючий лідер +

Консультуючий лідер + + +

Залучаючий лідер + + +

Лідер, який домовляється + + + +

109    Опитувальник 15FQ+. – URL: http://hrt.com.ua/otsenka-predpochtitelnogo-stilya-povedeniya/
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Продовження таблиці 5
Стиль керівництва

Стиль керівництва Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20 Р21 Р22 Р23

Директивний лідер + + +

Делегуючий лідер + + +

Консультуючий лідер

Залучаючий лідер + +

Лідер, який домовляється + + + +

Результати оцінювання є наступними:
– лідер, який домовляється – 8;
– залучаючий лідер – 5;
– делегуючий лідер – 4;
– директивний лідер – 3;
– консультуючий лідер – 3.
   До позитивних результатів у світлі перспектив реалізації парадигми лідерства у викладання, на наш погляд, варто 

віднести домінування стилів, зорієнтованих на співпрацю (лідер, що домовляється; залучаючий лідер; делегуючий лідер).

Таблиця 6
Кар’єрна орієнтація

Кар’єрна орієнтація Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11

Реалістична + +

Пізнавальна

Художня + + + +

Соціальна + + + +

Управлінська +

Продовження таблиці 6
Кар’єрна орієнтація

Кар’єрна орієнтація Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 Р17 Р18 Р19 Р20 Р21 Р22 Р23

Реалістична +

Пізнавальна + + +

Художня + + +

Соціальна + + + +

Управлінська +

Результати вимірювання кар’єрної орієнтації серед респондентів пілотної групи є такими:
– соціальна – 8;
– художня – 7;
– реалістична – 3; 
– пізнавальна – 3;
– управлінська – 2.
Як бачимо, що у респондентів пілотної групи (викладачів університетів) наявна висока соціальна орієнтація. Це пока-

зує, що їхня діяльність націлена на допомогу іншим. Високі показники соціальної кар’єрної орієнтації свідчать також про 
інтерес до консультування, навчання та допомоги іншим в розкритті їх потенціалу. 

Психологічна діагностика викладачів за типами Маєрс-Бріґґс (Myers-Briggs TypeIndicator, MBTI)
Пілотна група викладачів університетів складалася з 12 респондентів.
Відповідно до методики оцінювання існує чотири можливі пари ознак особистості110:
– Інтроверсія (I) чи Екстраверсія (E).
– Інтуїція (N) чи Сенсорика (S).
– Мислення (T) чи Переживання (F).
– Оцінювання (J) чи Сприйняття (P).
Описується п’ять аспектів особистості, які у поєднанні визначають тип особистості: 
– Розум;
– Енергія;
– Натура;
– Тактика;
– Індивідуальність. 
Застосування вище зазначених кластерів дає наступні характеристики.
Розум: Інтроверсія (I) vs. Екстраверсія (E)111

Шкала показує, як ми взаємодіємо з навколишнім світом, враховуючи інших людей, об’єкти та діяльність щодо них.  
Інтровертивні індивіди (I) віддають перевагу самотній діяльності, думають перш, ніж казати, почуваються виснаже-

ними від соціальної взаємодії та, як правило, дуже чутливі до зовнішньої стимуляції (наприклад, звуку, зображень або 
запаху) в цілому. Інтроверту (I) потрібно оминати ті ж стимули для того, щоб бути більш функціональним. Вони можуть 
швидко вичерпати свої розумові енергетичні резерви, та зможуть поновити сили лише як тільки зможуть усамітнитися і 

110   Isabel Briggs Myers (1980)Gifts Differing: Understanding Personality Type. URL: http://www.butler-bowdon.com/isabel-briggs-
myers---gifts-differing-understanding-personality-type.html

111    16 personalities. URL: https://www.16personalities.com/articles/tactics-judging-vs-prospecting
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досягти спокою. Інтроверти (I), значно частіше засвідчують свою чутливість до шуму і яскравих кольорів, а також відда-
ють суттєву перевагу простоті і мінімалізму в їх оточенні. Крім того, вони не шукають та не потребують значної зовнішньої 
стимуляції – ситуація спілкування з іншими людьми є найбільш очевидним прикладом. Ця концепція також поширюється 
на такі речі, як хобі, політичні погляди і навіть уподобання щодо їжі або напоїв. Наприклад, інтроверти, ймовірніше, не 
люблять каву й енергетичні напої.

Екстравертивні індивіди (E) віддають перевагу груповій діяльності, думають і говорять одночасно, отримують енергію від 
соціальної взаємодії. Екстраверти (Е) не настільки чутливі до зовнішніх подразників та навпаки потребують їх, щоб досягти 
свого роду функціональної рівноваги та добре працювати. Екстраверти (E) більше зацікавлені у залученні оточення – людей 
і предметів навколо них – і вони також мають потребу у зворотному зв’язку. Вони більш енергійні та готові взяти на себе 
провідну роль у багатьох ситуаціях, особливо соціальних, їм подобається розширювати межі та кидати виклики як собі, так 
і оточуючим. Екстравертивні (E) люди також часто відчувають, що вони можуть впоратися з будь-якою проблемою на жит-
тєвому шляху, вони мають тенденцію більш активно відчувати (та покладатись на) світ навколо них.

Енергія: Інтуїція (N) vs. Сенсорика (S)112

Запитання: Яку інформацію ви зазвичай збираєте та довіряєте їй?
Сенсорні (S) індивіди не літають у хмарах, покладаються на відчуття, захоплені практичними матеріями, зосереджую-

ться на тому, що трапилося. Сенсорні особистості (S) зосереджують увагу на реальному світі і тому, що відбувається 
навколо них. Їм подобається споглядати, торкатися, відчувати і переживати, але залишити теорії та можливості для 
інших. Вони хочуть, щоб їх ноги міцно стояли на землі і зосереджуються на сьогоденні, замість того, щоб шукати відповіді 
на запитання, чому або коли щось може трапитися. Отже, їм краще працювати з фактами, інструментами і конкретними 
об’єктами на відміну від мозкового штурму щодо примарних можливостей або майбутніх подій, обробки абстрактних тео-
рій, або вибудовування сценарію чергової фантазії. Представники Сенсорного (S) типу також значно краще фокусуються 
тільки на одній справі замість того, щоб виплескувати кипучу енергію і маніпулювати кількома справами одночасно. Вони 
зосереджені на ясності, фактах і практичних питаннях.

Інтуїтивні індивіди (N) наділені багатою уявою, покладаються на власну інтуїцію, захоплені ідеями, зосереджуються 
на тому, що може трапитися. Інтуїтивні (N) представники мріють, фантазують і постійно ставлять питання, чому події від-
буваються саме так, зазвичай відчуваючи себе трохи відірваними від реального, конкретного світу. Фактично ці люди 
ніколи не відчувають, що вони дійсно належать до цього світу. Вони можуть спостерігати за іншими людьми і подіями, але 
їх думки постійно спрямовані як усередину, так десь за межі реальності – завжди питаючи, цікавлячись і встановлюючи 
зв’язки. Коли все сказано і зроблено, індивіди Інтуїтивного (N) типу вірять в новизну, у відкритий розум та у нескінченне 
поліпшення. Індивіди Інтуїтивного (N) вільно говорять про ідеї і не мають ніяких труднощів з натяками (ілюзіями) або 
читанням між рядків.

Натура: Мислення (T) vs. Почуття (F)113

Цей аспект відображає, як ми приймаємо рішення та справляємося з емоціями. 
Мисленнєві індивіди (T) непохитні, керуються розумом, зосереджуються на об’єктивності та раціональності. Вони 

схильні приховувати свої почуття і сприймають ефективність справи важливішою, ніж співпраця з людьми. Індивіди Мис-
леннєвого (T) типу шукають логіку і раціональні аргументи, спираючись на свій розум, а не на власне серце. Вони роблять 
все можливе, щоб захистити свої емоції, оберігаючи їх від зовнішнього світу, та переконуючись, що вони не помітні. «Що 
б не трапилося, ви завжди повинні тримати холодну голову» – це  девіз індивідів Мисленнєвого (Т) типу. Проте, це не 
означає, що ці типи холоднокровні і байдужі. Люди з Мисленнєвим (T) типом часто настільки ж емоційні, як і представники 
Чуттєвого (F) типу – але вони, як правило, намагаються підкорити свої почуття раціональній логіці. Наприклад, пред-
ставники Мисленнєвого (T) типу навряд чи займатимуться благодійністю або повірять емоційними закликам благодійни-
ків. Виявляється, що люди Мисленнєвого типу (T) просто не вірять, що благодійність – це найкращий спосіб допомогти 
іншим. Вони можуть бути готові допомогти іншим людям, але вони скористаються зовсім іншим способом – наприклад, 
інвестуванням в освіту для людей, які перебувають у несприятливих умовах.

Чуттєві індивіди (F) сенситивні, керуються власним серцем, зосереджуються на гармонії та співпраці. Вони більше 
співчувають та менш схильні до конкуренції на відміну від представників Мисленнєвого типу (Т), зосереджуючи увагу на 
соціальній гармонії та співпраці. Представники Чуттєвого (F) типу слідують своєму серцю і емоціям, не переймаючись 
бажанням їх приховати. З їх точки зору, ми не повинні боятися  наших потаємних почуттів (бажань) і ділитися ними з 
усім світом – ці люди, як правило, є милосердними, чутливими і дуже емоційними. Вони вважають за краще співпрацю-
вати, ніж конкурувати. Хоча буде помилковим вважати представників Чуттєвого типу (F) наївними і занадто емоційними. 
Зовсім навпаки, вони, ймовірно, будуть пристрасно боротися за те, у що вони вірять. Для багатьох представників Чуттє-
вого (F) типу, їх принципи та ідеали є набагато важливішими, ніж, скажімо, професійний успіх. Це інший тип логіки, який 
сягає коренями в оцінюванні почуттів інших людей – це рішення, яке робить кожного щасливішим настільки ж є дієвим, 
як і рішення виконати свою роботу якнайшвидше.

Тактика: Судження(J) vs. Сприйняття(P) 114

Запитання: Як вам зручніше розглядати світ навколо, який ваш «стиль життя»?
Цей аспект відображає підхід до роботи, планування та приймання рішень. 
Плануючі індивіди (J) рішучі, віддають перевагу чітким правилам та вказівкам, прагнуть доводити все до кінця. Гра-

ничні терміни для них священні. Вони цінують ясність, передбачуваність і завершеність, віддаючи перевагу структурі і 
плануванню, а не спонтанності. Індивіди з Плануючим типом (J) не люблять залишати відкритими усі наявні можливості – 
вони воліли б придумати п’ять різних планів на випадок непередбачених обставин, аніж просто йти вперед і постійно сти-
катися з новими викликами на шляху. Вони завжди притримуються встановленого плану, а не йдуть за потоком. Завжди 
тримають в голові контрольний список, і коли щось викреслюються зі списку, це вважається виконаним і більше не підда-
ється переоцінці. Цей принцип застосовується як для закупівлі товарів у магазині, так і для прийняття життєво важливих 
рішень (наприклад, купівлі будинку). Плануючі (J) індивіди, як правило, дуже серйозно притримуються трудової етики, 
ставлячи свої зобов’язання та обов’язки понад усе. Представники Плануючого (J) типу значно суворіші, коли справа 
доходить до виконання закону і порядку. Звичайно, це не означає, що представники іншого типу є правопорушниками. 
Але якщо Ви побачите когось, хто йде вздовж вулиці вже протягом п’яти хвилин, щоб дістатися пішохідного переходу та 
потрапити на іншу сторону вулиці, дуже багато шансів, що це представники саме Плануючого (J ) типу.

Сприймаючі індивіди (P) дуже добре вміють імпровізувати, воліють не бути обмеженими у виборі, спокійно став-
ляться до роботи, шукають свободи. Вони схильні до гнучкості, невимушені нонконформісти, які вважають за краще 
тримати відкритими усі наявні можливості. Набагато більш гнучкі і розслаблені, коли справа стосується як очікуваних, 
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так і не очікуваних викликів (проблем).  Вони завжди перебувають у пошуку нових можливостей і варіантів, готові ско-
ристатися ними у будь-який момент. Представники Сприймаючого (P) типу прекрасно усвідомлюють, що життя повне 
можливостей, і вони не хочуть зробити щось, що в майбутньому може цілком виявитись не найкращим варіантом. Сприй-
маючий (P) тип особистості, ймовірно, також більше уваги приділяють тому, що робить їх щасливими, на відміну від того, 
чого очікують від них їхні батьки, роботодавці, або вчителі. Якщо конкретне завдання не таке вже й важливе чи цікаве, 
Сприймаючий (P) індивід завжди зможе придумати щось краще для виконання. 

Індивідуальність: Самовпевнені (-A) vs. Обережні (-T) 115

Аспект показує наскільки впевненими ми є в наших можливостях і рішеннях. 
Самовпевнені (-A) індивіди емоційно стабільні, спокійні, врівноважені, відмовляються занадто непокоїтися та не 

занадто підганяють себе, коли вправа стосується досягнення цілей. Вони навряд чи будуть витрачати багато часу, 
ду маючи про свої дії або вибір у минулому. Відповідно на думку Самовпевненого (-А) типу особистостей, що зроблено, 
то зроблено, і немає сенсу в його аналізі. Тож не дивно, що люди такого типу вважаються більше задоволеними своїм 
життям, і вони також відчувають себе більш впевненими в своїх силах, щоб впоратися у складних і несподіваних ситу-
аціях. У той час як Самовпевнені (-А) представники можуть здаватися більш позитивним на перший погляд, хоча це не 
завжди так. Самовпевнені (-А) типи особистостей занадто не переймаються результатом.

Обережні (-T) індивіди сором’язливі, турбуються про власний вигляд, прагнуть до успіху, перфекціоністи. Вони схильні 
до переживання широкого спектру емоцій, спрямовані на досягнення успіху і прагнуть вдосконалюватись. Крім того, вони 
більшою мірою готові змінити роботу, якщо вони відчують, що застрягли у поточній, та краще поринуть у роздуми про 
те, в якому напрямку йде їхнє життя. Завжди відчуваючи необхідність зробити більше, мати більше, Обережні (-T) типи 
особистостей часто забувають, як утомливо це може бути як для них самих, так і для оточуючих їх людей. Але цілком 
можливо, що це бажання завжди підштовхувати себе трохи вперед  допомагає багатьом представникам Обережного (-Т) 
типу домагатися того, що вони прагнуть досягти. 

Результати оцінювання респондентів пілотної групи (викладачів університетів) за вище описаними показниками пред-
ставлені у табл. 7.

Таблиця 7
Розподіл типів особистостей викладача-лідера пілотної групи

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12

ESFP-A ESFJ-T ESFJ-T ESTJ-A ESTJ-A ENTJ-A ESFJ-A ESFP-A ESTJ-A ESFJ-A ESFP-A ESTJ-A

Результати засвідчують, що всі респонденти належать до екстравертивного типу особистості,  зацікавлені в залученні 
оточення і мають потребу у зворотному зв’язку. Вони енергійні і готові взяти на себе провідну роль у багатьох ситуаціях 
(особливо соціальних). Їм подобається розширювати межі та кидати виклики як собі, так і оточуючим. Такий результат 
вважаємо позитивним для викладацької спільноти, однією з основних функцій яких є залучення студентів до активної 
діяльності.

Також ми бачимо, що більшість респондентів належать до сенсорних особистостей та представників чуттєвого типу. 
Наступне, що переважає у пілотній групі викладачів – це плануючі та самовпевнені індивіди.

Висновки
Представлені вище дані дозволяють нам зробити висновок про те, що характеристики більшості респондентів відпо-

відають профілю викладача-лідера. 
Вважаємо, що використання представлених вище інструментів психологічної діагностики є перспективними у світлі 

розвитку викладацького персоналу університетів та запровадження парадигми лідерства у викладання.
 Основою парадигми лідерства у викладанні є орієнтація на студента. Студентоцентрованне навчання та викладання 

широко застосовує методи, які переміщують увагу від викладача до студента. Останнє розвиває та підтримує відчуття 
автономності у того, хто навчається, водночас забезпечуючи йому відповідний супровід і підтримку з боку викладача. 

Використання методів студентоцентрованого викладання (метод візії майбутнього, Сократів діалог, метод побудови 
проблеми, метод мозкового штурму, метод зображення ідей) та методів побудови роботи у групі (метод 7 академічного 
протиріччя, метод аналізу команди, інтерв’ю у три етапи, метод «подумай-розкажи другу-поділись з усіма», метод рольо-
вої гри, метод роботи в малих групах) сприяє розвитку лідерських якостей студентів і самого викладача.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА

Леся Червона,
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України

Сутність студентського самоврядування як одного з дієвих механізмів, що застосовується в сучасній освітній практиці 
для успішного розвитку університетів, полягає в усвідомленні студентства як:

– повноправного учасника освітнього процесу;
– великої частини університетського колективу;
– носія корпоративної культури, небайдужість та активність якого може суттєво впливати на досягнення та успіш-

ність усього закладу вищої освіти. 
Студентське самоврядування визначається як форма самоорганізації студентів, певний механізм представництва і 

відстоювання своїх прав та інтересів, можливість самореалізації через функціонування органів студентського самовряду-
вання, які своєю чергою є необхідним інструментом розвитку лідерського потенціалу сучасного університету. 

Водночас студентське самоврядування можна розглядати як прояв демократичної організації та автономії універси-
тету, як процес і результат вибору студентською спільнотою своїх позиції, цілей і засобів їх досягнення. 
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Світоглядно-ідеологічним підґрунтям для розвитку студентського самоврядування можуть слугувати такі демокра-
тичні засади, як:

– виборність (виборний характер формування органів студентського самоврядування, право обирати та бути обра-
ним до органів студентського самоврядування); 

– пріоритет прав та свобод студентства (відносна незалежність студентського самоврядування у здійсненні цілей, 
завдань і основних напрямків діяльності); 

– свідома, постійна та активна участь студентства в обговоренні та прийнятті рішень з найголовніших проблем 
тощо.

На сьогодні в Україні студентське самоврядування визнається невід’ємною частиною громадського самоврядування 
у закладі вищої освіти (далі – ЗВО), що об’єднує всіх студентів, які навчаються у цьому закладі, а орган студентського 
самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація. 

Діяльність органів студентського самоврядування упорядковується законодавством, статутом університету та поло-
женням про студентське самоврядування. Щодо рівнів існування та форм організації органів студентського самовря-
дування у закладах вищої освіти України, то кожен заклад має право сам визначати, залежно від власної специфіки, 
оптимальні форми та рівні студентського самоврядування.

Студенти мають право вирішувати питання навчання й побуту, захищати власні права та інтереси, а також брати 
участь в управлінні ЗВО (або безпосередньо, або  через органи студентського самоврядування, які є виборними).

Згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» 116 органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом 

вищого навчального закладу;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, при-

значення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та 

організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студент-

ського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що 

стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого 

навчального закладу».
Отже, як бачимо, українське законодавство відкриває широкі можливості для розвитку студентського самовряду-

вання в українських закладах вищої освіти. Студентське самоврядування має створювати оптимальні умови для форму-
вання активної життєвої позиції кожного студента, слугувати базою для прищеплення управлінських умінь і лідерських 
навичок, надавати можливість практикувати громадянську відповідальність через співпрацю з іншими, сприяти розвитку 
таких цінностей, як відповідальність, чесність, комунікабельність, креативність, здатність до самовдосконалення, грома-
дянську самосвідомість, професіоналізм, цінність культурного розмаїття тощо. 

Опитування щодо розвитку студентського самоврядування у ЗВО

Опитування було проведено серед студентів 6 університетів України щодо розвитку студентського самоврядування  
в їхніх закладах вищої освіти. Усього в опитуванні взяли участь 237 студентів.

Таблиця  1
Загальні дані щодо закладів вищої освіти та респондентів, які взяли участь в опитуванні

Назва університету Кількість опитаних респондентів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 19

Сумський державний університет 147 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова 10 

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 29 

Ужгородський національний університет 11 

Київський національний університет будівництва та архітектури 21 

Перелік запропонованих запитань, результати відповідей та їх аналіз подано далі.

Запитання 1. «Чи знаєте ви, що таке студентське самоврядування? Поясніть».
Результати: 61 % (145 осіб) – так; 39 % (92 особи) – ні.
Дане запитання було спрямоване на з’ясування рівня інформованості студентства щодо студентського самовряду-

вання. Серед 92 осіб, які не змогли правильно відповісти на поставлене запитання, приблизно половину (тобто 20 % від 
загальної кількості респондентів) складають студенти, які не мають жодного уявлення про студентське самоврядування, 
а інша половина (тобто ще 20 % від загальної кількості респондентів) неправильно його розуміють, здебільшого плу - 
т аючись між профспілками і центром організації студентського дозвілля. Також можемо звернути увагу на те, що відсо-
ток студентів, які не відповіли на це запитання, не залежить ні від року навчання (оскільки серед опитаних були студенти 
як 1-го року навчання, так і 4-го чи 3-го), ні від профілю навчального закладу (гуманітарний чи технічний), ні від форми 
навчання.

Виходячи з отриманих результатів, можемо припустити, що більшість студентів (61 %) знають, що таке студент-
ське самоврядування і в цілому розуміють його сутність. Разом із тим, цей показник не можна вважати доволі високим, 
оскільки, як вже зазначалося, в Україні студентське самоврядування визначається невід’ємною частиною громадського 

116    Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004.
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самоврядування в ЗВО, що об’єднує всіх студентів, які навчаються у цьому закладі. А показник майже в 40 % студентів, 
які не знають, що таке студентське самоврядування, є доволі тривожним свідченням, що ставить під сумнів ефектив-
ність діяльності студентського самоврядування в університетах України. Отримані результати можна трактувати як недо-
статню інформованість доволі значної частки студентства відносно такого явища, як «студентське самоврядування».

Запитання 2. «Чи є органи студентського самоврядування у вашому закладі? Якщо є, то які ви знаєте?». 
Результати: 136 респондентів змогли назвати органи студентського самоврядування в їхньому ЗВО, що складає  

57 %. І відповідно 101 особа (або 43 %) від загальної кількості опитаних не змогли дати відповідь на це запитання.
Відповіді респондентів показали, що студенти, які знають і можуть назвати органи студентського самоврядування 

у своєму університеті, у більшості випадків (80 % зі 100 %) відносять до них і студентські профспілки. Хоча і в Законі 
України «Про вищу освіту», і в листі Міністерства освіти і науки України від 08.09.2015 р. № 1/9-427 «Щодо діяльності 
органів студентського самоврядування» чітко говориться про те, що «… профспілкові організації студентів не є органами 
студентського самоврядування та відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
є громадськими організаціями, членство в яких є добровільним. Відповідно до статті 19 цього Закону, профспілки, їх 
об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в 
державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями 
громадян».117 Цей факт свідчить про те, що в українських закладах вищої освіти паралельно існують традиційні студент-
ські профспілкові організації і нещодавно створені органи студентського самоврядування, а для більшості студентів вони 
є тотожніми організаціями, що покликані представляти і захищати їх інтереси. Це, з одного боку, відповідає дійсності, 
а з іншого – підтверджує нечітке уявлення студентів щодо ролі та завдань органів студентського самоврядування, які 
у першу чергу полягають у захисті прав та інтересів студентів і забезпеченні їх участі в управлінні вищим навчальним 
закладом, на відміну від профспілок, які «… створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки».118 

Запитання 3, 4. «Чи входите ви до якогось органу студентського самоврядування?», «Приймаєте ви будь-яку участь 
у студентському самоврядуванні?»

Результати: 12 % респондентів беруть участь у роботі студентського самоврядування, а 82 % – не беруть участі.
Через ці запитання в анкеті ми намагалися з’ясувати відсоток студентів, які беруть участь у роботі органів студент-

ського самоврядування, та з’ясувати активність студентів загалом. Оскільки, згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
(статтею 40) студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного вищого навчального закладу, які мають 
рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самовряду-
вання, а вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, то логічним було припущення, що 
більшість студентів хоча б раз були присутніми на загальних зборах студентів та обирали своїх представників до різних 
органів студентського самоврядування. Але, як показало опитування, лише 12 % респондентів (це 28 осіб з опитаних 
237) відповіли, що вони беруть участь у роботі студентського самоврядування, а більшість – 82 % (або 209 осіб з 237) не 
беруть жодної участі у діяльності студентського самоврядування, що засвідчує дуже низьку активність студентів. Якщо 
подивитися, як відповідали респонденти на ці запитання окремо по кожному закладу вищої освіти, то побачимо, що у 
п’яти з шести ЗВО (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Націо-
нальний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київський національний університет будівництва та архітек-
тури, Ужгородський національний університет) співвідношення складає у середньому 10 % до 90 %, тобто 10 % опитаних 
беруть участь, а 90 % жодним чином не задіяні. І лише в Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана 
Франка це співвідношення складає 35 % до 65 %. 

Попри в цілому невтішні показники можемо припустити, що в кожному окремому університеті (і навіть у межах одного 
закладу вищої освіти, але на різних рівнях – на рівні факультету, інституту, курсу тощо) залученість до діяльності студент-
ського самоврядування може суттєво відрізнятися, що, на наш погляд, безпосередньо залежить від активної позиції всіх 
студентів та лідерів студентського самоврядування, зокрема. 

Запитання 5. «Чи потрібне, на ваш погляд, студентське самоврядування взагалі і у вашому навчальному закладі 
зокрема?»

Результати: 82 % – так; 7,5 % – ні; 10,5 % – можливо.
Даним запитанням ми мали на меті з’ясувати, наскільки ідея студентського самоврядування користується підтримкою 

серед студентства. Отримані результати свідчать, що на підсвідомому чи інтуїтивному рівні, напевне, виходячи з назви, 
що це самоврядування є саме «студентське», і позиціонуючи себе в соціальному статусі «студента», більшість схиляє-
ться до того, що вважає студентське самоврядування необхідною складовою у своєму закладі вищої освіти. На наш 
погляд, такий розподіл відповідей серед респондентів у чомусь перегукується з теорією еліт, згідно з якою весь народ у 
цілому не може управляти державою і цю функцію бере на себе еліта суспільства. За аналогією, серед загальної кіль-
кості студентів виокремлюється приблизно від 1 до 10 % найактивніших, які мають бажання бути соціально активними 
та здатні взяти на себе відповідальність та представляти інтереси всіх. І саме ті студенти, які дали відповідь «можливо», 
на наш погляд, відносяться до «думаючої» меншості, яка складає основу студентської еліти, без якої не може існувати 
ефективне студентське самоврядування.

Запитання 6. «Якими документами регулюється діяльність студентського самоврядування у вашому університеті?»
Результати: 89 % – не знають відповіді; 11 % – правильно називають документи, що регулюють діяльність студент-

ського самоврядування.
Згідно зі статтею 40, пунктом 2 Закону України «Про вищу освіту» «…у своїй діяльності органи студентського само-

врядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське само-
врядування вищого навчального закладу». Отримані результати за цим запитанням виглядають закономірними з огляду 
на результати попередніх запитань, тобто маємо середні показники поінформованості студентів відносно студентського 
самоврядування та вкрай низькі показники причетності та активності студентства у діяльності студентського самовря-
дування. Однак при аналізуванні результатів відповідей нами відмічено й певні позитивні приклади. Так, в Ужгород-
ському державному університеті вся група опитуваних змогла назвати «Положення про студентське самоврядування» 
як один із документів, який регулює діяльність студентського самоврядування в їхньому закладі вищої освіти. На наш 
погляд, це свідчить про добре проведену інформаційно-ознайомчу роботу серед студентів в окремо взятому університеті  
(тим більше, що це були студенти першого року навчання).

117    Лист МОН України від 08.09.2015 № 1/9-427 «Щодо діяльності органів студентського самоврядування». – URL: http://old.
mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4374-
118    Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –  
1999. – № 45. – Ст. 397.
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Запитання 7. «Які, на ваш погляд, мають бути основні завдання студентського самоврядування?»
Результати: 30 % від загальної кількості опитаних студентів (71 особа) не змогли дати відповідь на це запитання. 

Решта 70 % (або 166 осіб) серед основних завдань студентського самоврядування вбачають наступні:
– допомога та підтримка студентів у вирішенні проблем – 41 особа (17 %);
– захист прав та представлення інтересів студентів – 40 осіб (16 %);
– організація дозвілля студентів (культурні, спортивні, розважальні заходи) – 39 осіб (15 %);
– допомога студентам у реалізації їхніх ідей (сприяння науковій і творчій діяльності) – 14 осіб (6 %);
– поліпшення умов навчання та студентського життя – 11 осіб (4,6 %);
– регулювання відносин (посередництво) між адміністрацією та студентами – 9 осіб (3,7 %);
– соціальний захист студентів (вирішення соціальних проблем) – 9 осіб (3,7 %);
– слідкування за виконанням вимог та покращення організації навчального процесу – 8 осіб (3,3 %);
– заохочування до активного студентського життя – 8 осіб (3,3 %);
– сприяння розвитку університету (підвищення престижу закладу) – 7 осіб (2,9 %);
– пропагування та підтримка дисципліни серед студентів та порядку у закладі – 5 осіб (2,1 %);
– організація студентського життя – 5 осіб (2,1 %);
– забезпечення реалізації громадських прав студентів – 4 особи (1,6 %);
– робити життя студентів яскравим (цікавішим) – 4 особи (1,6 %);
– реалізація функцій управління університетом – 3 особи (1,3 %);
– інформування про події університету (надання максимум інформації студентам про все, що їх цікавить) – 2 особи (0,8 %);
– сприяння працевлаштуванню випускників закладу – 2 особи (0,8 %);
– консультування студентів – 2 особи (0,8 %);
– здійснення нагляду (контролю) за успішністю студентів – 2 особи (0,8 %);
– розвиток суспільних якостей студентів (цілеспрямованості, успішності) – 2 особи (0,8 %);
– розвиток наукової діяльності – 2 особи (0,8 %);
– проявляти у студентах лідерський потенціал – 1 особа (0,4 %);
– виховання гідної особистості, високоморальної та естетично вихованої – 1 особа (0,4 %);
– всебічний розвиток студента – 1 особа (0,4 %);
– формування вміння вирішувати соціальні та культурно-освітні питання – 1 особа (0,4 %);
– волонтерство – 1 особа (0,4 %);
– сприяння дружній атмосфері між студентами – 1 особа (0,4 %);
– допомагати адаптовуватися до студентського життя – 1 особа (0,4 %);
– інтелектуальний розвиток студентів – 1 особа (0,4 %);
– розпоряджатися коштами студентського самоврядування – 1 особа (0,4 %);
– бути спроможним впливати на систему освіти – 1 особа (0,4 %);
– контролювати корупцію – 1 особа (0,4 %);
– допомагати з освітніми програмами за кордоном – 1 особа (0,4 %);
Це запитання в нашій анкеті мало відкритий характер і мало на меті з’ясувати думку студентів щодо основних  

завдань, які має вирішувати студентське самоврядування. Як бачимо з отриманих відповідей, більшість студентів схиля-
ється до думки, що студентське самоврядування має у першу чергу допомагати та підтримувати студентів у вирішенні 
будь-яких проблем, що можуть у них виникати. По-друге, захищати та представляти їхні інтереси, а по-третє, організо-
вувати студентське життя і, насамперед, дозвілля. Загалом усі пропозиції щодо завдань студентського самоврядування 
умовно можемо поділити на шість секторів: 

– завдання допомагати та підтримувати студентів у вирішенні різного роду проблем (соціального характеру, органі-
заційного, навчального тощо); 

– завдання захисту та представлення інтересів студентів (поліпшення умов навчання та студентського життя, регу-
лювання відносин між адміністрацією та студентами, соціальний захист студентів, покращення організації навчального 
процесу тощо);

– завдання з організації дозвілля студентів (культурні, спортивні, розважальні заходи);
– виховні завдання студентського самоврядування (розвиток суспільних якостей студентів (цілеспрямованості, 

успішності), проявляти в студентах лідерський потенціал, виховання гідної особистості, високоморальної та естетично 
вихованої, всебічний розвиток студента, формування вміння вирішувати соціальні та культурно-освітні питання тощо); 

– завдання, спрямовані на розвиток університету (працювати на престиж університету);
– завдання інформаційного характеру.

Запитання 8, 9. «Чи може студентське самоврядування виступати інструментом розвитку лідерського потенціалу 
вашого університету?»; «Чи може студентське самоврядування виступати механізмом розвитку вашого особистісного 
лідерського потенціалу?»

Результати: 
«Чи може студентське самоврядування виступати інструментом розвитку лідерського потенціалу вашого універси-

тету»: так – 177 осіб; ні – 20 осіб; можливо – 21 особа; не можу відповісти – 14 осіб. 
«Чи може студентське самоврядування виступати механізмом розвитку вашого особистісного лідерського 

потенціа лу?»: так – 118 осіб; ні – 72 особи; можливо – 29 осіб; не можу відповісти – 17 осіб.
Ми згрупували ці запитання як певний блок, що був спрямований на з’ясування позиції студентів відносно того, чи 

може студентське самоврядування виступати інструментом розвитку лідерського потенціалу, з одного боку – їхнього 
закладу, а з іншого – бути механізмом розвитку особистісного лідерського потенціалу кожного з них. В обох випадках 
переважна кількість опитуваних дали ствердну відповідь. Але якщо у першому випадку відсоток тих, хто вагався, тих хто 
не зміг відповісти на ці запитання, а також тих, хто заперечував цю можливість, склав приблизно 25 %, а 75 % студентів 
пов’язують студентське самоврядування і розвиток лідерського потенціалу свого університету, то в другому випадку 
голоси розподілились приблизно порівну, тобто лише близько 50 % опитуваних вважають, що завдяки студентському 
самоврядуванню вони можуть розвивати свій особистісний потенціал лідера, а інші 50 % або вагаються, або заперечують 
цю можливість для себе. Крім того, навіть визнаючи, що студентське самоврядування може бути інструментом розвитку 
лідерського потенціалу університету, доволі часто, студенти зазначали, що це можливо лише за певних умов, наприклад, 
подолання корупції.

Запитання 10. «Як ви вважаєте, чи дійсно студентське самоврядування у вашому закладі є конкретною реалізацією 
громадських прав студентів, формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та куль-
турно-освітні проблеми чи ні? І чому»

Результати: так – 128 осіб; ні – 44 особи; частково – 10 осіб; не можу відповісти – 54 особи.
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Це запитання, яке на перший погляд може видатися риторичним, насправді покликане було продемонструвати фак-
тичну дієвість студентського самоврядування в українських ЗВО. Тобто ми прагнули з’ясувати, наскільки в реальному 
житті діяльність студентського самоврядування є відчутною (чи не відчутною) для студентів у їхніх університетах. Резуль-
тати запитання виявилися досить оптимістичними, оскільки 54 % всіх опитаних дали ствердну відповідь, вважаючи, що 
студентське самоврядування в їхньому закладі таки реалізує громадські права студентів та формує в них почуття відпо-
відальності тощо.

Ті студенти, які заперечують у своїх відповідях дане ствердження, пояснюють свою позицію різними обставинами. 
Так, наприклад, студенти давали такі пояснення: 

– студентське самоврядування у нашому закладі є фікцією;
– студентське самоврядування дієве тільки для тих, хто цим займається;
– мало хто знає про студентське самоврядування і воно функціонально діє тільки в напрямку організації культурної 

роботи;
– студентське самоврядування в нашому закладі не має достатнього авторитету, щоб впливати на життя і вирішу-

вати певні проблеми студентів;
– студентське самоврядування не достатньо активно веде свою діяльність;
– студентське самоврядування у нашому закладі займається лише культурною сферою;
– завжди вирішуємо свої проблеми самі, не відчуваючи ніякої підтримки з боку студентського самоврядування;
– студентське самоврядування не впливає на мене ніяким чином (не відчуваю діяльності органів студентського 

самоврядування);
– робота студентського самоврядування малопомітна, треба підвищувати його активність;
– не видно суттєвих результатів роботи студентського самоврядування в нашому закладі.

Запитання 11. «Що, на вашу думку, перешкоджає розвитку студентського самоврядування у вашому університеті 
(якісь зовнішні перепони (наприклад, з боку адміністрації закладу тощо) чи недостатня активність та зацікавленість 
самих студентів?»

Результати: 
– недостатня активність та зацікавленість самих студентів – 102 особи;
– не можу відповісти – 66 осіб;
– нічого не заважає – 32 особи;
– і те і інше – 3 особи;
– бюрократія з боку адміністрації – 6 осіб;
– бездіяльність студентів – 1 особа;
– недостатнє фінансування – 8 осіб;
– обмеженість у можливостях, правах – 3 особи;
– недостатня самоорганізація та цілеспрямованість самих студентів – 1 особа;
– недостатня обізнаність (поінформованість) студентів щодо своїх прав та студентського самоврядування – 6 осіб;
– причини різного характеру – 1 особа;
– недостатня мотивація – 3 особи;
– програми навчання – 1 особа;
– корупція (пасивність студентів, відсутність реальних дій і хабарництво) – 4 особи;
– Міністерство освіти і науки України – 2 особи;
– недостатня обізнаність та відсутність видимих результатів роботи студентського самоврядування – 2 особи;
– недостатньо розвинуте студентське життя та його організація – 1 особа;
– закритість та приватність студентського самоврядування – 1 особа;
– неорганізованість студентів та незацікавленість університету – 1 особа.
Цим запитанням ми намагалися деталізувати проблемні моменти, що, на думку студентів, перешкоджають ефектив-

ній діяльності та розвитку студентського самоврядування у закладах вищої освіти України. Як показали результати відпо-
відей, українська молодь самоусвідомлює, що у першу чергу їй бракує власної активної позиції у вирішенні різноманітних 
питань, пов’язаних зі студентським життям, і лише в другу чергу постають перешкоди, що мають зовнішній характер.

Запитання 12. «Ваші побажання та пропозиції щодо розвитку студентського самоврядування?»
Результати: 
– щоб хтось із членів студентського самоврядування пояснив студентам усіх курсів, що таке студентське самовря-

дування і як саме воно працює;
– збільшити фінансування;
– надати більше прав та можливостей студентському самоврядуванню;
– надати приміщення органам студентського самоврядування;
– забезпечити доступ до інтернету;
– надати студентському самоврядуванню місце для встановлення стенду;
– не обмежувати в організації різних заходів;
– більш активне поширення інформації щодо заходів студентського самоврядування;
– донести до студентів важливість студентського самоврядування.

Висновки
За результатами проведеного нами аналізу анкетування студентів можемо виділити наступні тенденції, що просте-

жуються в українських закладах вищої освіти стосовно студентського самоврядування.
Негативні тенденції:
1) досить значна частина українських студентів не володіє інформацією відносно того, що таке студентське само-

врядування, які органи студентського самоврядування діють у їхніх закладах, якими документами регулюється діяльність 
студентського самоврядування у ЗВО, які основні завдання має вирішувати студентське самоврядування;

2) паралельно існуючі традиційні студентські профспілкові організації та створені органи студентського самовря-
дування для більшості студентів є тотожніми організаціями, що покликані представляти і захищати їхні інтереси. Це, 
з одного боку, відповідає дійсності, а з іншого – говорить про нечітке уявлення студентів про роль та завдання органів 
студентського самоврядування, які полягають насамперед у захисті прав та інтересів студентів та забезпеченні їхньої 
участі в управлінні ЗВО на відміну від профспілок, які «створюються з метою здійснення представництва та захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки»;
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3) доволі низькою є активність студентства та їхня залученість до діяльності студентського самоврядування (співвід-
ношення складає в середньому 10 % до 90 %).

Позитивні тенденції: 
1) 82 % опитаних студентів вважають, що студентське самоврядування обов’язково повинно бути у ЗВО України;
2) 75 % опитаних студентів пов’язують студентське самоврядування і розвиток лідерського потенціалу свого закладу 

(щоправда, це можливо лише за певних умов, наприклад, подолання корупції);
3) 50 % опитуваних вважають, що завдяки студентському самоврядуванню вони можуть розвивати свій особистіс-

ний потенціал лідера;
4) 54 % опитаних вважають, що студентське самоврядування в їхньому закладі реалізує громадські права студентів 

та формує в них почуття відповідальності тощо.
Підсумовуючи, зазначимо, що студентське самоврядування у сучасних університетах може мати різну форму, методи 

та засоби реалізації. Але основним є те, що вони забезпечують певну представницьку структуру, яка відкриває можли-
вості реалізувати такі основні цілі студентського самоврядування, як:

– збереження і розвиток демократичних традицій студентства; 
– захист та представництво прав та інтересів студентів; 
– підтримку студентів у вирішенні освітніх, соціально-побутових та інших питань, які зачіпають їхні інтереси; 
– сприяють розвитку лідерських якостей, підтримують науково-творчу ініціативу студентів, їхню відповідальність і 

громадянську позицію, самостійність і соціальну активність.
Підвищення інституційної ефективності, розвиток лідерського потенціалу університетів України можливі за раху-

нок коригування управління, а заохочування студентства до участі в цьому процесі лише сприятиме організаційній  
ефективності.

УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВЛАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Наталія Невмержицька,
кандидат філософських наук, науковий співробітник 

Відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти 
Інституту вищої освіти НАПН України

Потреба у дослідженні тих чи інших аспектів і проблем соціалізації особистості буде завжди мати місце в динамічних 
суспільствах, оскільки сам процес соціалізації перебуває у причиново-наслідковому зв’язку із суспільним розвитком, 
який постійно створює нові умови для соціалізації наступних поколінь, впиває на зміну її форм та змісту. 

Українське суспільство на сучасному етапі свого історичного розвитку перебуває у стані трансформації, яка руй-
нує усталені світоглядні цінності його громадян, зумовлює кардинальні зміни в соціальних інститутах. Під соціалізацією 
розуміють процес засвоєння індивідом знань, досвіду, норм і цінностей, включення його до системи соціальних зв’язків і 
відносин, необхідних для його становлення і життєдіяльності в певному суспільстві119.

Актуалізація особистості студента в освітньому процесі в умовах сучасної вітчизняної вищої освіти залежить від 
викладача й системи викладання та оцінювання результатів навчання, яку той застосовує, оскільки науково-пошукова 
діяльність, робота за майбутнім фахом, мотивація досягнення в навчанні не мають системного впливу на широкий загал 
наших студентів. Викладач є основним суб’єктом взаємодії зі студентом, тому від професіоналізму й актуалізації його 
особистості в освітньому процесі залежить, наскільки актуалізованою буде особистість студента.

Зміст підготовки фахівців – обумовлений цілями та потребами суспільства в системі знань, умінь і навичок, який 
враховує перспективи розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва120. У процесі дослідження 
акцентувалась увага на профіль вищої освіти, яку здобувають студенти. Освітня діяльність закладами вищої освіти  
(далі – ЗВО) проводиться через навчальний процес, що є головним предметом цієї діяльності.

Зміст навчання є складовою змісту вищої освіти і включає в себе структуру, зміст і обсяг навчальної інформації, 
засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації121.

Для успішного навчання у ЗВО, особистості необхідно мати високий рівень загального інтелектуального розвитку, 
зокрема, сприйняття, ерудованості, уяви, пам’яті, мислення, уваги, широти пізнавальних інтересів, рівня оперування пев-
ним колом логічних операцій. Успішність навчання визначається такою психічною властивістю людини як сприйняте сту-
дентом процесу навчання. Під цим поняттям розуміють такі особливості як адаптивність, пластичність особистості, напру-
женість мотивації, та весь інтелектуальний потенціал людини. Ефективність освітнього процесу залежить від урахування 
параметрів базової характеристики особистості: соціодемографічних, емоційного відношення до навчання, дисципліни; 
базових знань; психологічних характеристик студентів і групи у цілому122.

119    Рябченко В.І. Концепція соціалізації особистості студента: науково-практичні рекомендації. – Київ: Фітосоціоцентр, 
2015. – С. 64.
120    Скиба М.Є., Костогриз С.Г., Красильникова Г.В. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: 
монографія / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, Г.В. Красильникова. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 53.
121      Гончаренко С.У., Олійник П.М. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник / за ред. С. У. Гончаренко, 
П.М. Олійника. – К.: Вища школа, 2003. – С. 55. 
122    Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: ученик. – Х.: Штрих, 2003.  – С. 179.
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З метою визначення проблем професійного становлення студентів було проведене опитування 1-5 курсів  студентів 
наступних  ЗВО:

– Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА);
– Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;
– Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ КПІ);
– Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП);
– Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ);
– Національна академія Служби безпеки України;
– Національний університет харчових технологій.
Мета нашого дослідження полягала у тому, щоб: 
– дослідити особливості та чинники впливу на освітній процес у ЗВО;
– проаналізувати становлення студентської молоді до надбання компетентностей;
– проаналізувати аксіологічні, моральні, соціокультурні пріоритети української вищої освіти;
– сформулювати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності освітнього процесу в ЗВО в Україні.
Оскільки метою діяльності ЗВО освіти є надання якісної вищої освіти, то загальну мету опитування можна визначити 

як виявлення інформації, що дозволяє встановити наскільки освітній процес задовольняє потреби окремих зацікавлених 
груп (студентів) в освіті.

У табл. 1 подано результати щодо охоплення опитуванням студентів, з розподілом за  профілем, курсом навчання, 
та за статтю студента.

Таблиця 1 

 

 
 

  

Профіль 
ВО*)

Кількість 
анкет 

респон-
дентів 

Стать 
(жін./чол.)

Кількість 
анкет 

респон-
дентів 

Відносна частка 
анкет виборки 

респондентів від 
всіх анкет, %

Всі, у т.ч.: 578 100,0 Всі, у т.ч.: 578 100,0
Гум 362 62,6 жін. 389 67,3
Тех 151 26,1 чол. 189 32,7
Юр 65 11,2

Всі, у т.ч.: 169 29 100,0 Всі, у т.ч.: 169 29,2
Гум 56 15 33,1 жін. 97 16,8
Тех 63 42 37,3 чол. 72 12,5
Юр 50 77 29,6

Всі, у т.ч.: 242 42 100,0 Всі, у т.ч.: 242 41,9
Гум 155 43 64,0 жін. 148 25,6
Тех 84 56 34,7 чол. 94 16,3
Юр 3 5 1,2

Всі, у т.ч.: 52 9 100,0 Всі, у т.ч.: 52 9,0
Гум 48 31 92,3 жін. 40 6,9
Тех 1 1 1,9 чол. 12 2,1
Юр 3 5 5,8

Всі, у т.ч.: 82 14 100,0 Всі, у т.ч.: 82 14,2
Гум 82 23 100,0 жін. 77 13,3
Тех 0 0 0,0 чол. 5 0,9
Юр 0 0 0,0

Всі, у т.ч.: 33 6 100,0 Всі, у т.ч.: 33 5,7
Гум 21 6 63,6 жін. 27 4,7
Тех 3 2 9,1 чол. 6 1,0
Юр 9 14 27,3

Відносна частка анкет 
виборки респондентів 

від всіх анкет та у 
виборці, %

У розрізі 
виборки по 

курсу:

4 курс

5 курс

Всього:

1 курс

3 курс

2 курс
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Запитання: Чи вважаєте Ви, що вища освіта необхідна для успішного професійного становлення? Результати подані 
у табл. 2.

Таблиця 2

Як бачимо, 70,8 % відповіли, що вища освіта необхідна для успішного професійного становлення. Це свідчить про те,  
що молодь яка прийшла до ЗВО орієнтується на здобуття якісної вищої освіти. 

 

 

 

Група виборки: 578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка, %

Відносна 
частка, %

Гуман. 359 362 99,2 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 386 389 99,2 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 189 189 100,0 32,7

Всі 575 578 99,5 100,0 Всі 575 578 99,5 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет з 
відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 407 100,0 70,8 70,4 Всі 407 100,0 70,8 70,4
Гуман. 287 70,5 49,9 49,7 жіноч. 305 74,9 53,0 52,8

Технічн. 89 21,9 15,5 15,4 чоловіч. 102 25,1 17,7 17,6

Юрид. 31 7,6 5,4 5,4 Х Х Х Х

Всі 47 100,0 8,2 8,1 Всі 47 100,0 8,2 8,1
Гуман. 16 34,0 2,8 2,8 жіноч. 17 36,2 3,0 2,9

Технічн. 22 46,8 3,8 3,8 чоловіч. 30 63,8 5,2 5,2

Юрид. 9 19,1 1,6 1,6 Х Х Х Х

Всі 121 100,0 21,0 20,9 Всі 121 100,0 21,0 20,9
Гуман. 56 46,3 9,7 9,7 жіноч. 64 52,9 11,1 11,1

Технічн. 40 33,1 7,0 6,9 чоловіч. 57 47,1 9,9 9,9

Юрид. 25 20,7 4,3 4,3 Х Х Х Х

Розподіл відповідей

Всього анкетГрупа виборки: 

Б "Ні"

В "Можливо"

Варіанти відповіді:

А "Так"

Питання:

Ви вважаєте, що 
вища освіта 

необхідна для 
успішного 

професійного 
становлення?

Розподіл відповідей

Всього анкет
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Запитання: Наскільки задовольняє Вас якість викладання у вашому навчальному закладі?

Таблиця 3

Результат свідчить про те, що:
– повністю задовольняє – 21,5 %; 
– скоріше задовольняє – 44,1 %; 
– скоріш не задовольняє – 21,8 %;
– зовсім не задовольняє – 2,9 %; 
– важко відповісти – 9,7 %. 
Студенти, яким подобається викладання – більшість. Показники, які надали студенти з приводу незадоволення,  

у сукупності – залишаються суттєвими. 
Серед основних причин невдоволення: не цікаві лекції, методики застарілі, викладачі використовують застарілу  

джерельну базу, презентації під час лекцій відсутні. 

 

 

Група виборки: 578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього анкет 
по групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

Гуман. 362 362 100,0 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 389 389 100,0 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 189 189 100,0 32,7

Всі 578 578 100,0 100,0 Всі 578 578 100,0 100,0
Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет з 
відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет 

з 
відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 124 100,0 21,5 21,5 Всі 124 100,0 21,5 21,5
Гуман. 97 78,2 16,8 16,8 жіноч. 74 59,7 12,8 12,8

Технічн. 16 12,9 2,8 2,8 чоловіч. 50 40,3 8,7 8,7

Юрид. 11 8,9 1,9 1,9 Х Х Х Х

Всі 255 100,0 44,1 44,1 Всі 255 100,0 44,1 44,1
Гуман. 149 58,4 25,8 25,8 жіноч. 170 66,7 29,4 29,4

Технічн. 61 23,9 10,6 10,6 чоловіч. 85 33,3 14,7 14,7

Юрид. 45 17,6 7,8 7,8 Х Х Х Х

Всі 126 100,0 21,8 21,8 Всі 126 100,0 21,8 21,8
Гуман. 72 57,1 12,5 12,5 жіноч. 86 68,3 14,9 14,9

Технічн. 48 38,1 8,3 8,3 чоловіч. 40 31,7 6,9 6,9

Юрид. 6 4,8 1,0 1,0 Х Х Х Х

Всі 17 100,0 2,9 2,9 Всі 17 100,0 2,9 2,9
Гуман. 11 64,7 1,9 1,9 жіноч. 14 82,4 2,4 2,4

Технічн. 3 17,6 0,5 0,5 чоловіч. 3 17,6 0,5 0,5

Юрид. 3 17,6 0,5 0,5 Х Х Х Х

Всі 56 100,0 9,7 9,7 Всі 56 100,0 9,7 9,7
Гуман. 33 58,9 5,7 5,7 жіноч. 45 80,4 7,8 7,8

Технічн. 23 41,1 4,0 4,0 чоловіч. 11 19,6 1,9 1,9

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х

Г
Зовсім не 

задовольняє

Д
Важко 

відповісти

А
Повністю 

задовольняє

Б
Скоріш 

задовольняє

В
Скоріш не 

задовольняє

Наскільки 
задовольняє Вас 

якість 
викладання у 

вашому 
навчальному 

закладі?

Варіанти відповіді: Розподіл відповідей Розподіл відповідей

Питання: Всього анкет Група виборки: Всього анкет
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Запитання: Яка Ваша мета навчання у закладі вищої освіти?

Таблиця 4

Результати такі: 
– здобути знання для подальшого працевлаштування за отриманою спеціальністю – 72,1 %; 
– одержати диплом та просто мати вищу освіту – 16,7 %;
– підвищити соціальний статус – 7,6 %; 
– інше – 3,6 %. 
Ці результати свідчать, що переважна більшість студентів студенти розуміють актуальність отримання спеціальності 

для професійної діяльності в сучасних умовах. 
Студентами були дані і інші відповіді на це питання – на їх розсуд, які є такими:
– Соціальна захищеність за рахунок отримання диплому та знань.
– Саморозвиток.
– Отримати певні знання, які цікавлять на даний час.
– Для подальшого працевлаштування не за освітою.
– Здобуття вищої освіти – база, основа розширення кругозору.

 

 

578 578

3
За 

профілем 
ВО

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з  
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка 

від анкет 
з 

відповідд
ю, %

Відносна 
частка 
від всіх 
анкет, %

За статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповідд

ю, %

Відносна 
частка 
від всіх 

анкет, %

Гуман. 365 362 100,8 62,6 Х х х х х
Технічн. 150 151 99,3 26,1 жіноч. 391 389 100,5 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 189 189 100,0 32,7

Всі 580 578 100,3 100,0 Всі 580 578 100,3 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповідд
ю

Частка 
відповід

ей від 
всіх 

анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповідд
ю

Частка 
відповіде
й від всіх 
анкет

Всі 418 100,0 72,1 72,3 Всі 418 100,0 72,1 72,3
Гуман. 262 62,7 45,2 45,3 жіноч. 289 69,1 49,8 50,0

Технічн. 106 25,4 18,3 18,3 чоловіч. 129 30,9 22,2 22,3

Юрид. 50 12,0 8,6 8,7 Х Х Х Х

Всі 97 100,0 16,7 16,8 Всі 97 100,0 16,7 16,8
Гуман. 58 59,8 10,0 10,0 жіноч. 70 72,2 12,1 12,1

Технічн. 31 32,0 5,3 5,4 чоловіч. 27 27,8 4,7 4,7

Юрид. 8 8,2 1,4 1,4 Х Х Х Х

Всі 44 100,0 7,6 7,6 Всі 44 100,0 7,6 7,6
Гуман. 30 68,2 5,2 5,2 жіноч. 26 59,1 4,5 4,5

Технічн. 7 15,9 1,2 1,2 чоловіч. 18 40,9 3,1 3,1

Юрид. 7 15,9 1,2 1,2 Х Х Х Х

Всі 21 100,0 3,6 3,6 Всі 21 100,0 3,6 64,2
Гуман. 15 71,4 2,6 2,6 жіноч. 6 28,6 1,0 18,3

Технічн. 6 28,6 1,0 1,0 чоловіч. 15 71,4 2,6 45,9

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х

Г Інше

А

Здобути знання для 
подальшого 

працевлаштування за 
спеціальністю

Б
Одержати диплом та 

просто мати вищу 
освіту

В
Підвищити свій 

соціальний статус

Варіанти відповіді:
Розподіл 

відповідей
Розподіл відповідей

Питання: Всього анкет Група виборки: Всього анкетГрупа виборки: 

Яка Ваша мета 
навчання у закладі 

вищої освіти?
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Запитання: Як Ви вважаєте, наскільки важливою є проблема вдосконалення якості вищої освіти в Україні?

Таблиця 5

Отримані результати є дуже показовими:
– проблема є дуже важливою – 87,2 %;
– проблема є другорядною – 6,3 %;
– важко відповісти – 6,6 %. 

 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За     
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка, %

Відносна 
частка, %

Гуман. 362 362 100,0 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 388 389 99,7 67,3
Юрид. 63 65 96,9 11,2 чоловіч. 188 189 99,5 32,7

Всі 576 578 99,7 100,0 Всі 576 578 99,7 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет 

з 
відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 502 100,0 87,2 86,9 Всі 502 100,0 87,2 86,9

Гуман. 314 62,5 54,5 54,3 жіноч. 343 68,3 59,5 59,3

Технічн. 137 27,3 23,8 23,7 чоловіч. 159 31,7 27,6 27,5

Юрид. 51 10,2 8,9 8,8 Х Х Х Х Х

Всі 36 100,0 6,3 6,2 Всі 36 100,0 6,3 6,2

Гуман. 18 50,0 3,1 3,1 жіноч. 19 52,8 3,3 3,3

Технічн. 9 25,0 1,6 1,6 чоловіч. 17 47,2 3,0 2,9

Юрид. 9 25,0 1,6 1,6 Х Х Х Х Х

Всі 38 100,0 6,6 6,6 Всі 38 100,0 6,6 6,6

Гуман. 30 78,9 5,2 5,2 жіноч. 26 68,4 4,5 4,5

Технічн. 5 13,2 0,9 0,9 чоловіч. 12 31,6 2,1 2,1

Юрид. 3 7,9 0,5 0,5 Х Х Х Х Х

Група виборки: Всього анкетГрупа виборки: 

Як Ви вважаєте, 
наскільки 

важливою є 
проблема 

вдосконалення 
якості вищої 

освіти в 
Україні?

4

Питання: Всього анкет

Варіанти відповіді: Розподіл відповідей Розподіл відповідей

А

Вважаю, що ця 
проблема є 

дуже 
важливою.

Б
Вважаю цю 
проблему 

другорядною.

В
Важко 

відповісти.
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Запитання: Які сьогоднішні проблеми вищої освіти в Україні Вам здаються найбільш важливими? Наведіть 2-3 кон-
кретних приклади.

Таблиця 6

За типами відповіді об’єднано у три групи, а саме:
– перша група –  проблеми матеріально-технічної бази;
– друга група – методичне забезпечення;
– третя група – зміст підготовки фахівців.
Матеріально-технічна база ЗВО не задовольняє 45,9 % студентів. Методичне забезпечення не задовольняє 36 % 

студентів. Зміст підготовки фахівців – лише 18,1 % студентів.

 

 
 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За     
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 

всіх 
анкет, %

Гуман. 623 362 172,1 62,6 Х х х х х
Технічн. 232 151 153,6 26,1 жіноч. 649 389 166,8 67,3
Юрид. 84 65 129,2 11,2 чоловіч. 290 189 153,4 32,7

Всі 939 578 162,5 100,0 Всі 939 578 162,5 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповідд
ю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповіддю

Частка 
відповіде
й від всіх 
анкет

Всі 431 100,0 45,9 74,6 Всі 431 100,0 45,9 74,6
Гуман. 294 68,2 31,3 50,9 жіноч. 302 70,1 32,2 52,2

Технічн. 99 23,0 10,5 17,1 чоловіч. 129 29,9 13,7 22,3

Юрид. 38 8,8 4,0 6,6 Х Х Х Х Х

Всі 338 100,0 36,0 58,5 Всі 338 100,0 36,0 58,5
Гуман. 221 65,4 23,5 38,2 жіноч. 229 67,8 24,4 39,6

Технічн. 83 24,6 8,8 14,4 чоловіч. 109 32,2 11,6 18,9

Юрид. 34 10,1 3,6 5,9 Х Х Х Х Х

Всі 170 100,0 18,1 29,4 Всі 170 100,0 18,1 29,4
Гуман. 108 63,5 11,5 18,7 жіноч. 118 69,4 12,6 20,4

Технічн. 50 29,4 5,3 8,7 чоловіч. 52 30,6 5,5 9,0

Юрид. 12 7,1 1,3 2,1 Х Х Х Х Х

Всього анкет

Розподіл           
відповідей

Питання: Група виборки: Всього анкет Група виборки: 

5

Які сьогоднішні 
проблеми 

вищої освіти в 
Україні Вам 
здаються 
найбільш 

серйозними? 

Варіанти відповіді:
Розподіл            

відповідей

А ПЕРША

Б ДРУГА

В ТРЕТЯ
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Запитання: На Вашу, думку чи будуть розв’язані ці проблеми в наступні 5 років? Дайте загальні оцінки.

Таблиця 7

Отримані результати не є оптимістичними:
– так – 6,3 %;
– ні – 46,4 %;
– важко відповісти – 47,3 %. 
Результати свідчать, що студенти у своїй більшості розчаровані у змінах. Цілком вірогідно, перш за все – у змінах, які 

відбуваються у державі, та в освітянському просторі. 

 

 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За     
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

Гуман. 345 362 95,3 62,6 Х х х х х
Технічн. 146 151 96,7 26,1 жіноч. 371 389 95,4 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 185 189 97,9 32,7

Всі 556 578 96,2 100,0 Всі 556 578 96,2 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет 

з 
відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 

відповіддю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 35 100,0 6,3 6,1 Всі 35 100,0 6,3 6,1
Гуман. 13 37,1 2,3 2,2 жіноч. 13 37,1 2,3 2,2

Технічн. 7 20,0 1,3 1,2 чоловіч. 22 62,9 4,0 3,8

Юрид. 15 42,9 2,7 2,6 Х Х Х Х Х

Всі 258 100,0 46,4 44,6 Всі 258 100,0 46,4 44,6
Гуман. 160 62,0 28,8 27,7 жіноч. 163 63,2 29,3 28,2

Технічн. 73 28,3 13,1 12,6 чоловіч. 95 36,8 17,1 16,4

Юрид. 25 9,7 4,5 4,3 Х Х Х Х Х

Всі 263 100,0 47,3 45,5 Всі 263 100,0 47,3 45,5
Гуман. 172 65,4 30,9 29,8 жіноч. 195 74,1 35,1 33,7

Технічн. 66 25,1 11,9 11,4 чоловіч. 68 25,9 12,2 11,8

Юрид. 25 9,5 4,5 4,3 Х Х Х Х Х

6

На Вашу, 
думку чи 
будуть 

вирішені ці 
проблеми в 
наступні 5 

років? 

Варіанти       
відповіді:

Розподіл            
відповідей

Розподіл           
відповідей

Питання: Група виборки: Всього анкет Група виборки: Всього анкет

А "Так"

Б "Ні"

В
"Важко 

відповісти"
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Запитання: Дайте загальні оцінки якості вищої освіти в Україні? 

Таблиця 8

Отриманий результат: 
– дуже низька – 4,3 %;
– скоріше низька – 18,0 %;
– середня – 57,8 %; 
– скоріше висока – 13,3 %;
– дуже висока – 1,7 %;
– важко сказати – 4,8 %. 

 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю

, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет,  

%

Гуман. 362 362 100,0 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 389 389 100,0 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 189 189 100,0 32,7

Всі 578 578 100,0 100,0 Всі 578 578 100,0 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет 
з відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 25 100,0 4,3 4,3 Всі 25 100,0 4,3 4,3
Гуман. 17 68,0 2,9 2,9 жіноч. 25 100,0 4,3 4,3

Технічн. 8 32,0 1,4 1,4 чоловіч. 0 0,0 0,0 0,0

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х

Всі 104 100,0 18,0 18,0 Всі 104 100,0 18,0 18,0
Гуман. 42 40,4 7,3 7,3 жіноч. 57 54,8 9,9 9,9

Технічн. 55 52,9 9,5 9,5 чоловіч. 47 45,2 8,1 8,1

Юрид. 7 6,7 1,2 1,2 Х Х Х Х

Всі 334 100,0 57,8 57,8 Всі 334 100,0 57,8 57,8
Гуман. 210 62,9 36,3 36,3 жіноч. 226 67,7 39,1 39,1

Технічн. 78 23,4 13,5 13,5 чоловіч. 108 32,3 18,7 18,7

Юрид. 46 13,8 8,0 8,0 Х Х Х Х

Всі 77 100,0 13,3 13,3 Всі 77 100,0 13,3 13,3
Гуман. 60 77,9 10,4 10,4 жіноч. 58 75,3 10,0 10,0

Технічн. 7 9,1 1,2 1,2 чоловіч. 19 24,7 3,3 3,3

Юрид. 10 13,0 1,7 1,7 Х Х Х Х

Всі 10 100,0 1,7 1,7 Всі 10 100,0 1,7 1,7
Гуман. 8 80,0 1,4 1,4 жіноч. 2 20,0 0,3 0,3

Технічн. 0 0,0 0,0 0,0 чоловіч. 8 80,0 1,4 1,4

Юрид. 2 20,0 0,3 0,3 Х Х Х Х

Всі 28 100,0 4,8 4,8 Всі 28 100,0 4,8 4,8
Гуман. 25 89,3 4,3 4,3 жіноч. 21 75,0 3,6 3,6

Технічн. 3 10,7 0,5 0,5 чоловіч. 7 25,0 1,2 1,2

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х

Питання: Всього анкет Група виборки: Всього анкет

Розподіл           
відповідей

Розподіл             
відповідей

А
Дуже      

низька

Д
Дуже      

висока

Е
Важко       

сказати

Дайте 
загальні 

оцінки якості 
вищої освіти в 

Україні.

7

Група виборки: 

Б
Скоріше 
низька

В Середня

Г
Скоріше 
висока

аріанти         відповід
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Запитання: Які першочергові кроки для покращення якості освіти, на Вашу думку, слід здійснити? (можливо відмітити 
декілька варіантів).

Таблиця 9

Аналізуючи відповіді ми констатуємо наступне:
– Молодь зацікавлена у тому, щоб викладання більше пов’язувалося з потребами майбутньої професії (25,8 %). 
– Підвищити оплату праці викладачів та стипендію студентам 24,4 %. 

 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього 
анкет по 

групі  
виборки з 
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього 
анкет по 

групі  
виборки з 
відповід 

дю

Всього 
а нкет по 

групі  
виборки

Ві дносна  
ча стка  ві д 

а нкет з 
ві дпові д 

дю, %

Ві дносна  
ча стка  ві д 
всі х а нкет, 

%

Гуман. 363 362 100,3 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 390 389 100,3 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 189 189 100,0 32,7

Всі 579 578 100,2 100,0 Всі 579 578 100,2 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповіде
й від всіх 

анкет

Всі 141 100,0 24,4 24,4 Всі 141 100,0 24,4 24,4

Гуман. 86 61,0 14,9 14,9 жіноч. 95 67,4 16,4 16,4

Технічн. 39 27,7 6,7 6,7 чоловіч. 46 32,6 7,9 8,0

Юрид. 16 11,3 2,8 2,8 Х Х Х Х

Всі 72 100,0 12,4 12,5 Всі 72 100,0 12,4 12,5

Гуман. 50 69,4 8,6 8,7 жіноч. 50 69,4 8,6 8,7

Технічн. 13 18,1 2,2 2,2 чоловіч. 22 30,6 3,8 3,8

Юрид. 9 12,5 1,6 1,6 Х Х Х Х

Всі 39 100,0 6,7 6,7 Всі 39 100,0 6,7 6,7

Гуман. 27 69,2 4,7 4,7 жіноч. 29 74,4 5,0 5,0

Технічн. 7 17,9 1,2 1,2 чоловіч. 10 25,6 1,7 1,7

Юрид. 5 12,8 0,9 0,9 Х Х Х Х

Всі 44 100,0 7,6 7,6 Всі 44 100,0 7,6 7,6

Гуман. 27 61,4 4,7 4,7 жіноч. 34 77,3 5,9 5,9

Технічн. 9 20,5 1,6 1,6 чоловіч. 10 22,7 1,7 1,7

Юрид. 8 18,2 1,4 1,4 Х Х Х Х

Всі 149 100,0 25,7 25,8 Всі 149 100,0 25,7 25,8

Гуман. 93 62,4 16,1 16,1 жіноч. 94 63,1 16,2 16,3

Технічн. 40 26,8 6,9 6,9 чоловіч. 55 36,9 9,5 9,5

Юрид. 16 10,7 2,8 2,8 Х Х Х Х

Всі 125 100,0 21,6 21,6 Всі 125 100,0 21,6 21,6

Гуман. 78 62,4 13,5 13,5 жіноч. 83 66,4 14,3 14,4

Технічн. 36 28,8 6,2 6,2 чоловіч. 42 33,6 7,3 7,3

Юрид. 11 8,8 1,9 1,9 Х Х Х Х

Всі 9 100,0 1,6 1,6 Всі 9 100,0 1,6 1,6

Гуман. 2 22,2 0,3 0,3 жіноч. 5 55,6 0,9 0,9

Технічн. 7 77,8 1,2 1,2 чоловіч. 4 44,4 0,7 0,7

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х

8

Які 
першочергові 

кроки для 
покращення 

якості освіти, на 
Вашу думку, 

слід здійснити?   

Варіанти відповіді: Розподіл відповідей
Розподіл 

відповідей

Питання: Група виборки: Всього анкет Група виборки: Всього анкет

А

Підвищити оплату 
праці викладачів, 

та стипендію 
студентам

Б

Стимулювати 
наукову 

діяльність у 
вищих навчальних 

закладах

В
Зменшити 

кількість закладів 
вищої освіти? 

Є Ваш варіант

Г

Своєчасно 
поповнювати фонди 

бібліот. сучасною 
літерат., 

забезпечити доступ 
до науко-метричних 

баз даних

Д

Більше 
пов’язувати 

викладання з 
потребами 
майбутньої 

професії

Е

Забезпечити 
проведення 

навчальної та 
виробничої практики 
з більшою користю 

для студентів
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– Стимулювати наукову діяльність у ЗВО 12,4 %. 
– Щоб зменшилось кількість ЗВО (6,7 %).

У ході анкетування студентами зазначалися й інші причини низької якості вищої осввіти, серед таких:.
– Неякісне викладання предметів, у т.ч. неповне, не актуальне.
– Умови, в яких навчаються студенти, не придатні для навчання, аудиторії дуже холодні.
– Пріоритет отримання студентом задовільних оцінок, а не якісних знань.
– Державні місця (замовлення); їх скорочення.
– Зацікавленість студента.
– Намагання позбавити студентство стипендій.
– Суб’єктивність оцінювання знань.
– Добре здати сесію.
– Недостатня кількість годин навчання.
– Безвідповідальність студентів.

Запитання: Чи плануєте Ви після закінчення університету працювати за здобутою спеціальністю?

Таблиця 10

Результати:  
– безумовно, так – 32,3 %;
– так, якщо оплата буде гідною – 44,3 %;
– ні – 8,1 %;
– важко сказати – 15,3 %. 
Результати також свідчать, що студенти гуманітарної сфери освіти більш впевнені у своєму виборі серед інших  

категорій студентів. 

 

 

578 578

За 
профілем 

ВО

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з  
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка 

від анкет 
з 

відповідд
ю, %

Відносна 
частка 

від всіх 
анкет, %

За 
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка  

від анкет 
з 

відповід 
дю, %

Відносна 
частка 
від всіх 

анкет, %

Гуман. 366 362 101,1 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 394 389 101,3 67,3
Юрид. 65 65 100,0 11,2 чоловіч. 188 189 99,5 32,7

Всі 582 578 100,7 100,0 Всі 582 578 100,7 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповідд

ю

Частка 
відповід

ей від 
всіх 

анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід

дю

Частка 
відповіде
й від всіх 

анкет

Всі 188 100,0 32,3 32,5 Всі 188 100,0 32,3 32,5
Гуман. 109 58,0 18,7 18,9 жіноч. 119 63,3 20,4 20,6

Технічн. 45 23,9 7,7 7,8 чоловіч. 69 36,7 11,9 11,9

Юрид. 34 18,1 5,8 5,9 Х Х Х Х

Всі 258 100,0 44,3 44,6 Всі 258 100,0 44,3 44,6
Гуман. 165 64,0 28,4 28,5 жіноч. 183 70,9 31,4 31,7

Технічн. 74 28,7 12,7 12,8 чоловіч. 75 29,1 12,9 13,0

Юрид. 19 7,4 3,3 3,3 Х Х Х Х

Всі 47 100,0 8,1 8,1 Всі 47 100,0 8,1 8,1
Гуман. 38 80,9 6,5 6,6 жіноч. 33 70,2 5,7 5,7

Технічн. 2 4,3 0,3 0,3 чоловіч. 14 29,8 2,4 2,4

Юрид. 7 14,9 1,2 1,2 Х Х Х Х

Всі 89 100,0 15,3 15,4 Всі 89 100,0 15,3 15,4
Гуман. 54 60,7 9,3 9,3 жіноч. 59 66,3 10,1 10,2

Технічн. 30 33,7 5,2 5,2 чоловіч. 30 33,7 5,2 5,2

Юрид. 5 5,6 0,9 0,9 Х Х Х Х

Чи плануєте Ви після 
закінчення 
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Питання: Група виборки: Всього анкет Група виборки: Всього анкет
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Запитання: Що у першу чергу потрібно, щоб після закінчення ЗВО знайти хорошу роботу?

Таблиця 11

Розподіл відповідей є таким:
– мати якісну освіту, високий рівень знань – 62,1 %;
– мати диплом престижного університету – 9,8 %;
– мати знайомства, зв’язки – 23,7 %;
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За 
профілем 

ВО

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з  
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка 

від анкет 
з 

відповідд
ю, %

Відносна 
частка 

від всіх 
анкет, %

За 
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка  

від анкет 
з 

відповід 
дю, %

Відносна 
частка  
від всіх 

анкет, %

Гуман. 467 362 129,0 62,6 Х х х х х
Технічн. 166 151 109,9 26,1 жіноч. 496 389 127,5 67,3
Юрид. 72 65 110,8 11,2 чоловіч. 209 189 110,6 32,7

Всі 705 578 122,0 100,0 Всі 705 578 122,0 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповідд

ю

Частка 
відповіде
й від всіх 

анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід

дю

Частка 
відповіде
й від всіх 

анкет

Всі 438 100,0 62,1 75,8 Всі 438 100,0 62,1 75,8
Гуман. 267 61,0 37,9 46,2 жіноч. 308 70,3 43,7 53,3

Технічн. 120 27,4 17,0 20,8 чоловіч. 130 29,7 18,4 22,5

Юрид. 51 11,6 7,2 8,8 Х Х Х Х

Всі 69 100,0 9,8 11,9 Всі 69 100,0 9,8 11,9
Гуман. 53 76,8 7,5 9,2 жіноч. 54 78,3 7,7 9,3

Технічн. 11 15,9 1,6 1,9 чоловіч. 15 21,7 2,1 2,6

Юрид. 5 7,2 0,7 0,9 Х Х Х Х

Всі 167 100,0 23,7 28,9 Всі 167 100,0 23,7 28,9
Гуман. 126 75,4 17,9 21,8 жіноч. 123 73,7 17,4 21,3

Технічн. 30 18,0 4,3 5,2 чоловіч. 44 26,3 6,2 7,6

Юрид. 11 6,6 1,6 1,9 Х Х Х Х

Всі 31 100,0 4,4 5,4 Всі 31 100,0 4,4 5,4
Гуман. 21 67,7 3,0 3,6 жіноч. 11 35,5 1,6 1,9

Технічн. 5 16,1 0,7 0,9 чоловіч. 20 64,5 2,8 3,5

Юрид. 5 16,1 0,7 0,9 Х Х Х Х
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Запитання: Чи хотіли б Ви навчатися за кордоном?

Таблиця 12

Результати:
– так – 74,6 %;
– ні – 17,6 %;
– важко сказати – 7,8 %. 
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За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За     
статтю 

Всього 
анкет по 

групі 
виборки з 

відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю

, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

Гуман. 361 362 99,7 62,6 Х х х х х
Технічн. 151 151 100,0 26,1 жіноч. 389 389 100,0 67,3
Юрид. 67 65 103,1 11,2 чоловіч. 190 189 100,5 32,7

Всі 579 578 100,2 100,0 Всі 579 578 100,2 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 432 100,0 74,6 74,7 Всі 432 100,0 74,6 74,7
Гуман. 267 61,8 46,1 46,2 жіноч. 304 70,4 52,5 52,6

Технічн. 119 27,5 20,6 20,6 чоловіч. 128 29,6 22,1 22,1

Юрид. 46 10,6 7,9 8,0 Х Х Х Х Х

Всі 102 100,0 17,6 17,6 Всі 102 100,0 17,6 17,6
Гуман. 65 63,7 11,2 11,2 жіноч. 65 63,7 11,2 11,2

Технічн. 18 17,6 3,1 3,1 чоловіч. 37 36,3 6,4 6,4

Юрид. 19 18,6 3,3 3,3 Х Х Х Х Х

Всі 45 100,0 7,8 7,8 Всі 45 100,0 7,8 7,8
Гуман. 29 64,4 5,0 5,0 жіноч. 20 44,4 3,5 3,5

Технічн. 14 31,1 2,4 2,4 чоловіч. 25 55,6 4,3 4,3

Юрид. 2 4,4 0,3 0,3 Х Х Х Х Х
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Запитання: Які Ви бачите основні перешкоди для навчання за кордоном?

Таблиця 13

Результати:
– нестача грошей – 43 %;
– недостатнє володіння іноземною мовою – 43 %; 
– низька якість навчання в Україні – 9,3 %;
– дуже велика опіка батьків – 2,4 %.    
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За 
профілем 

ВО

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі 
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього анкет 
по групі 

виборки з 
відповіддю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповіддю, 

%

Відносна 
частка від 
всіх анкет,  

%

Гуман. 524 362 144,8 62,6 Х х х х х
Технічн. 178 151 117,9 26,1 жіноч. 546 389 140,4 67,3
Юрид. 87 65 133,8 11,2 чоловіч. 243 189 128,6 32,7

Всі 789 578 136,5 100,0 Всі 789 578 136,5 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 
анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  від 
всіх анкет 
з відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 339 100,0 43,0 58,7 Всі 339 100,0 43,0 58,7
Гуман. 248 73,2 31,4 42,9 жіноч. 250 73,7 31,7 43,3

Технічн. 54 15,9 6,8 9,3 чоловіч. 89 26,3 11,3 15,4

Юрид. 37 10,9 4,7 6,4 Х Х Х Х

Всі 339 100,0 43,0 58,7 Всі 339 100,0 43,0 58,7
Гуман. 216 63,7 27,4 37,4 жіноч. 222 65,5 28,1 38,4

Технічн. 91 26,8 11,5 15,7 чоловіч. 117 34,5 14,8 20,2

Юрид. 32 9,4 4,1 5,5 Х Х Х Х

Всі 19 100,0 2,4 3,3 Всі 19 100,0 2,4 3,3
Гуман. 8 42,1 1,0 1,4 жіноч. 17 89,5 2,2 2,9

Технічн. 10 52,6 1,3 1,7 чоловіч. 2 10,5 0,3 0,3

Юрид. 1 5,3 0,1 0,2 Х Х Х Х

Всі 73 100,0 9,3 12,6 Всі 73 100,0 9,3 12,6
Гуман. 42 57,5 5,3 7,3 жіноч. 49 67,1 6,2 8,5

Технічн. 14 19,2 1,8 2,4 чоловіч. 24 32,9 3,0 4,2

Юрид. 17 23,3 2,2 2,9 Х Х Х Х

Всі 19 100,0 2,4 3,3 Всі 19 100,0 2,4 3,3
Гуман. 10 52,6 1,3 1,7 жіноч. 8 42,1 1,0 1,4

Технічн. 9 47,4 1,1 1,6 чоловіч. 11 57,9 1,4 1,9

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х
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Запитання: Що з переліченого у Вашому студентському житті хвилює вас найбільше?
 

Таблиця 14

Результати:
– нестача грошей на основні потреби – 22,7 % осіб; 
– неякісне викладання – 16,9 %;
– корупція у закладах вищої освіти – 15,4 %;
– недостатність комп’ютерів в університеті, обмеження (відсутність) безкоштовного доступу до Інтернету, слабка 

матеріальна база – 15,6 %;
– погані умови проживання у гуртожитках – 10,8 %;
– відсутність організацій, які реальні захищають права студентів – 10,1 %;
– несправедливе ставлення з боку деканату та інших університетських структур – 3,9 % осіб.
Висновки
У стратегії сучасної державної гуманітарної політики на перший план виходить гуманістично-творча місія освіти. 

Головною метою останньої є всебічний розвиток людини як особистості як найвищої цінності, її розумових і фізичних 
здібностей. 

Освіта має відігравати важливу роль у формуванні громадян, здатних до збагачення інтелектуальної та матеріаль-
ної скарбниці народу, ефективної розбудови держави та суспільства. При цьому, важливо забезпечити гуманістичну 
спадкоємність освіти, піднявши її ефективність, особливо на завершальній ланці – у галузі вищої освіти. Оскільки саме в 
університетах готується нова генерація української інтелігенції – національної інтелектуальної еліти, яка й візьме на себе 
відповідальність за гуманістичне здоров’я нації, стратегію державо- і культуротворення.

Загальна адаптація системи вищої освіти до потреб демократичних і ринкових перетворень, входження у світовий 
та європейський освітній простір відбувається все ще повільно. Соціально-економічні негаразди створюють комплекс 
суперечностей, які стримують реформу галузі, не дозволяють організувати її роботу належним чином.

Analysis of the perspective domestic and foreign experience in developing institutional potential of universities in the context  
of global leadership (part II): preprint (analytical paper) / Authors: O. Bodnaruk, I. Drach, S. Kalashnikova, O. Kovalenko, S. 
Kurbatov, N. Nevmerzhytska, O. Palamarchuk, I. Prokhor, V. Riabchenko, L. Chervona; chief editor – S. Kalashnikova. – Kyiv: 
Institute of Higher Education, NAES of Ukraine, 2017.      
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За 
профілем 

ВО

Всього 
анкет по 

групі  
виборки з 
відповід 

дю

Всього 
анкет по 

групі  
виборки

Відносна 
частка від 

анкет з 
відповід 

дю, %

Відносна 
частка від 
всіх анкет, 

%

За статтю 

Всього 
анкет по 

групі  
виборки з 
відповід 

дю

Всього 
а нкет по 

групі  
виборки

Ві дносна  
ча стка  ві д 

а нкет з 
ві дпові д 

дю, %

Ві дносна  
ча стка  ві д 
всі х а нкет,  

%

Гуман. 728 362 201,1 62,6 Х х х х х
Технічн. 263 151 174,2 26,1 жіноч. 819 389 210,5 67,3
Юрид. 110 65 169,2 11,2 чоловіч. 282 189 149,2 32,7

Всі 1101 578 190,5 100,0 Всі 1101 578 190,5 100,0

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Частка 
групи у 

варіанті 
відповіді

Частка  
від всіх 

анкет з 
відповід 

дю

Частка 
відповідей 

від всіх 
анкет

Всі 186 100,0 16,9 32,2 Всі 186 100,0 16,9 32,2
Гуман. 103 55,4 9,4 17,8 жіноч. 131 70,4 11,9 22,7

Технічн. 62 33,3 5,6 10,7 чоловіч. 55 29,6 5,0 9,5

Юрид. 21 11,3 1,9 3,6 Х Х Х Х

Всі 250 100,0 22,7 43,3 Всі 250 100,0 22,7 43,3
Гуман. 189 75,6 17,2 32,7 жіноч. 193 77,2 17,5 33,4

Технічн. 50 20,0 4,5 8,7 чоловіч. 57 22,8 5,2 9,9

Юрид. 11 4,4 1,0 1,9 Х Х Х Х

Всі 119 100,0 10,8 20,6 Всі 119 100,0 10,8 20,6
Гуман. 82 68,9 7,4 14,2 жіноч. 84 70,6 7,6 14,5

Технічн. 11 9,2 1,0 1,9 чоловіч. 35 29,4 3,2 6,1

Юрид. 26 21,8 2,4 4,5 Х Х Х Х

Всі 170 100,0 15,4 29,4 Всі 170 100,0 15,4 29,4
Гуман. 121 71,2 11,0 20,9 жіноч. 134 78,8 12,2 23,2

Технічн. 31 18,2 2,8 5,4 чоловіч. 36 21,2 3,3 6,2

Юрид. 18 10,6 1,6 3,1 Х Х Х Х

Всі 172 100,0 15,6 29,8 Всі 172 100,0 15,6 29,8

Гуман. 100 58,1 9,1 17,3 жіноч. 125 72,7 11,4 21,6

Технічн. 58 33,7 5,3 10,0 чоловіч. 47 27,3 4,3 8,1

Юрид. 14 8,1 1,3 2,4 Х Х Х Х

Всі 43 100,0 3,9 7,4 Всі 43 100,0 3,9 7,4

Гуман. 22 51,2 2,0 3,8 жіноч. 36 83,7 3,3 6,2

Технічн. 7 16,3 0,6 1,2 чоловіч. 7 16,3 0,6 1,2

Юрид. 14 32,6 1,3 2,4 Х Х Х Х

Всі 111 100,0 10,1 19,2 Всі 111 100,0 10,1 19,2
Гуман. 68 61,3 6,2 11,8 жіноч. 78 70,3 7,1 13,5

Технічн. 37 33,3 3,4 6,4 чоловіч. 33 29,7 3,0 5,7

Юрид. 6 5,4 0,5 1,0 Х Х Х Х

Всі 50 100,0 4,5 8,7 Всі 50 100,0 90,9 152,9
Гуман. 43 86,0 3,9 7,4 жіноч. 38 76,0 69,1 116,2

Технічн. 7 14,0 0,6 1,2 чоловіч. 12 24,0 21,8 36,7

Юрид. 0 0,0 0,0 0,0 Х Х Х Х
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