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ПЕРЕДМОВА 

Нині в епоху турбулентних соціально-економічних і техно-

логічних трансформацій, зростання ролі знань, інновацій і їх 

носіїв та ініціаторів – людей – організації (підприємства, уста-

нови, компанії) та країни можуть успішно розвиватися лише в 

рамках лідерської управлінської парадигми. Відтак, важливим 

чинником у прагненні до оновлення системи підготовки мене-

джерів є вимоги ринку праці до конкурентоспроможності фа-

хівців-управлінців, які готові не лише по-новому мислити, але й 

діяти в складних умовах невизначеності, постійних змін та 

криз, їх здатності до генерації ідей, постійного самовдоско-

налення у професійній діяльності, до реалізації ключового прин-

ципу світових освітніх стандартів – «освіта упродовж усього 

життя» (lifelong learning), здатності до творчої самореалі-

зації в умовах швидкозмінних ринкових потреб. 

Особливим пріоритетом українського сьогодення постає 

формування менеджерів для галузей управління організаціями 

та їх підрозділами, лідерів-професіоналів, готових і здатних 

свою управлінську діяльність усвідомлювати й здійснювати як 

процес щоденного служіння українському суспільству, країні, 

державі. Це, безумовно, актуалізує пошук шляхів і механізмів 

мотивації менеджерів до досягнення й задоволення потреб 

вищого рівня (суспільного визнання, самореалізації), що виво-

дить управління на його вищий еволюційний рівень – лідерство. 

Важливість приділення уваги питанню лідерства та розвитку 

лідерського потенціалу на сьогодні є очевидним як для приват-

них, так і державних інституцій, які визнають, що їхнє робоче 

середовище постійно змінюється, і що успіх організацій знач-

ною мірою залежить від якості їхніх лідерів. 

Реалії сьогодення доводять, що реформаційні процеси, які 

нині відбуваються у вітчизняній економіці, будуть успішними за 

умови провідної ролі у їхній реалізації ефективних менеджерів, 

лідерів-професіоналів. З іншого боку, європейський вибір Украї-

ни та її входження до європейського освітнього простору ви-
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магають від вищої школи реформування, модернізації україн-

ської системи вищої освіти, впровадження в освітню практику 

нової управлінської парадигми, заснованої на лідерстві, особ-

ливо, в університетах, які здійснюють підготовку майбутніх 

бакалаврів з менеджменту, що у свою чергу зумовлює пошук 

нових освітніх парадигм та концепцій, принципів та підходів до 

організації освітнього процесу, а також засобів, методів та 

форм навчання студентів, які найбільш ефективно сприяти-

муть формуванню лідера-менеджера. Стратегічне завдання 

закладів вищої освіти полягає у пошуку й запровадженні нових 

підходів до професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

менеджменту для системного розвитку їхньої лідерської компе-

тентності. Відтак, потребує переосмислення процес дидактич-

ної підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту у вітчиз-

няних закладах вищої освіти на засадах лідерської управлінської 

парадигми. 

Важливість наукового забезпечення процесу дидактичної 

підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту підкреслено у 

стратегічних документах, що визначають напрями розвитку 

освіти в Україні: Стратегія державної кадрової політики на 

2012–2020 роки (2012 р.), Національна стратегія розвитку ос-

віти в Україні на період до 2021 року (2013 р.), Стратегія ін-

новаційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів (2009 р.), Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020 (2015 р.), Закони України «Про вищу освіту» 

(2014 р.), «Про захист економічної конкуренції» (2001 р.), стан-

дарт вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітні програми 

зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління 

та адміністрування, що значною мірою залежить від комплекс-

ного вирішення завдань стосовно побудови цілей, організаційно-

структурних, змістових і технологічних компонентів освітньо-

го процесу підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту у 

вітчизняних закладах вищої освіти. Вище зазначені документи 

визначають одним із пріоритетних завдань вітчизняної вищої 
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освіти здійснення якісної професійної підготовки компетент-

них менеджерів, формування управлінців нової генерації, здат-

них мислити і діяти системно, у тому числі в кризових ситуа-

ціях, демонструвати лідерські якості та поведінкові навички, 

приймати управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, 

працювати в колективі, використовувати переваги роботи в 

команді, розвивати лідерські якості, ефективно використову-

вати наявні ресурси. 

Актуалізація проблеми підготовки успішних лідерів-мене-

джерів посилена прийняттям в Україні Національної рамки 
кваліфікацій (Постанова КМУ № 1341 від 23.11.2011 р.), новою 

редакцією Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-УІІ від 
01.07.2014 р.) зі змінами та доповненнями та Ратифікацією 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (16 вересня 2014 р.). 

Суттєве значення мають міжнародні ініціативи та стратегії, 
де наголошено на важливості лідерської компетентності мене-

джерів: «Визначення та вибір ключових компетенцій» (DeSeCo) 
(2005 р.), «Кваліфікації керівного персоналу» (Executive Core 

Qualification) (2012 р.), «Концепція інноваційного лідерства» 
(Innovation Leadership Management) (2013 р.), глобальна програ-

ма розвитку майбутніх лідерів (Hilti Outperformer) (2018 р.) та ін. 

Упродовж останнього десятиліття посилена увага держа-

ви, науковців і практиків спрямована на дослідження й пошук 

ефективної системи професійної підготовки менеджерів на 

засадах лідерської управлінської парадигми, потужний потен-

ціал якої як важливого чинника поступального прогресивного 

розвитку сучасного суспільства отримав широке визнання в 

різних сферах управління передових країн світу. У США, Канаді, 

більшості країн Європейського Союзу розроблені й реалізують-

ся державні програми імплементації лідерства у сферу держав-

ного управління, створені численні центри дослідження, діагно-

стики й розвитку особистісного лідерського потенціалу, упро-

вадження лідерства в управління бізнесом, освітою, здійсню-

ється широкомасштабна підготовка лідерів-управлінців. 
Аналіз наукових праць засвідчує, що в педагогічній літера-

турі схарактеризовано різні аспекти професійної підготовки 
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менеджерів, зокрема: концептуальні засади професійної підго-
товки фахівців досліджували Б. Год, М. Гриньова, Р. Гуревич, 
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало, О. Рацул, С. Сисоєва, Н. Сас, 
Л. Семеновська, В. Стрєльніков; сучасні наукові дослідження у 
царині дидактики – В. Бондар, О. Варакута, К. Гуз, О. Жданова-
Неділько, Н. Кононец, Ч. Куписевич, В. Лозова, І. Малафіїк, 
В. Максименко, О. Малихін, В. Ортинський, І. Осадченко, А. Ху-
торськой, Н. Шиян; компетентнісний підхід в освіті та пробле-
матика формування професійних компетентностей майбутніх 
фахівців різних галузей – Н. Бібік, С. Гончаренко, Г. Ломакіна, 
В. Луговий, О. Овчарук, В. Пономаренко, Г. Селевко, Дж. Лозано, 
А. Боні, А. Хуесо, Х. Мунклер, Дж. Равен, Дж. Прайлер, М. Бенеш, 
В. Фігероа-Родрігес, В. Фігероа-Сандовал, К. Фігероа-Родрігес, 
М. Малдер, Дж. Гюлайкерс, Х. Біменс, Р. Весселік, В. Хатмахер, 
Е Шорт; основні положення теорії та практики лідерства – 
Дж. Адаїр, І. Адізес, А. Бевелас, К. Бланшар, Н. Газзард, Р. Дафт, 
С. Калашнікова, Дж. Канджемі, М. Кетс де Вріс, Б. Келлерман, 
С. Кові, І. Котляров, Р. Кричевський, Е. Кудряшова, Д. Максвелл, 
X. Оуен, В. Суханов, А. Файоль, Дж. Хантер, Д. Хенна, В. Ходжсон, 
Ф. Хессельбайн, Л. Шалагінова, В. Шеклтон, В. Шейнов. Мето-
дологічні проблеми підготовки менеджерів студіювали І. Бєлкін, 
Л. Влодарска-Зола, В. Грязєва-Добшинська, Е. Денисенко, 
Р. Ерсьозоглу, В. Лівенцова, Г. Лоїк, В. Пономаренко, О. Рахманов, 
Л. Скібицька, Л. Служинська, Н. Черненко. 

Наукову й практичну цінність становлять фундаментальні 
студії з вивчення проблем лідерства у педагогіці (О. Бойко, 
Н. Бабкова-Пилипенко, Т. Вежевич, Б. Головешко, В. Жигірь, 
А. Зоріна, О. Кін, Ю. Кращенко, Н. Мараховська, В. Локшин, 
О. Маковський, І. Пинтосевич, Н. Семенченко, Р. Сопівник, 
Н. Сушик, О. Уманський, В. Ягоднікова) та педагогіки лідерства 
(О. Романовський, В. Михайличенко, Л. Грень). 

Накопичені знання з питань дослідження науково-педагогіч-
них підходів до формування лідерської компетентності ос-
мислено й узагальнено в роботах таких учених, як В. Гладкова, 
О. Дяків, О. Єрмоленко, С. Козловська, Ю. Коломійченко, В. Лу-
гова, С. Максименко, Н. Мараховська, В. Марченко, Г. Падурець, 
С. Прохоровська, Ю. Петрова, Н. Радіна, О. Хвисюк, І. Чудаєва. 
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Особливе значення для розроблення методологічних засад 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту мають праці, у яких висвітлено теоретичні та 

практичні підходи до формування лідерських якостей майбут-

ніх менеджерів (М. Діденко, Г. Кот, В. Локшин, О. Пилипчук, 

В. Саляхов, О. Хмизова, Л. Шигапова, О. Яценко). 

Системний аналіз наукових джерел уможливив констату-

вати, що в Україні накопичений певний досвід дослідження 

проблеми формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту, однак він має різнобічний характер. 

Цілісне розв’язання проблеми формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту у вітчизняних 

закладах вищої освіти на теоретико-методологічному та прак-

тичному рівнях потребує спеціального студіювання. 

Наукова рефлексія стану теорії і практики професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту у вищій школі, 

власний науково-педагогічний досвід уможливили виокремлення 

низки суперечностей: 

1) у соціально-економічному контексті: 

між зростанням вимог суспільства до підготовки менедже-

рів, які відповідали би європейському та світовому рівню про-

фесійної компетентності учасників ринку праці й недостат-

ньою готовністю випускників до ефективного виконання про-

фесійних завдань на засадах ефективної взаємодії, командної 

роботи, лідерства; 

між гострою потребою українського суспільства в лідерах 

нового покоління та недостатнім рівнем сформованості лідер-

ської компетентності випускників вітчизняних закладів вищої 

освіти; 

державною освітньою політикою, спрямованою на модерні-

зацію вищої освіти, підвищення її якості й професійної орієн-

тованості, та відсутністю науково обґрунтованих теоретич-

них і методичних засад упровадження лідерської управлінської 

парадигми, яка має супроводжувати програму радикальних 

реформ в економіці, соціальній і суспільно-політичній сферах в 

Україні; 
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2) у науково-методичному контексті: 

необхідністю оновлення змісту професійної підготовки май-

бутніх бакалаврів з менеджменту з акцентуванням на форму-

вання їх лідерської компетентності та недостатнім розроб-

ленням дидактичного супроводу цього процесу; 

потребою реалізації сучасних підходів до формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту і 

відсутністю для цього науково обґрунтованих дидактичних 

умов; 

наявністю потреби чіткої дидактичної системи формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту в освітньому середовищі вітчизняних університетів та 

неузгодженістю наукових підходів до її впровадження; 

3) у особистісно-професійному контексті: 

усвідомленням студентами необхідності і значущості роз-

витку лідерської компетентності та недостатнім досвідом, 

рівнем сформованості у них лідерських навичок та особистіс-

них якостей; 

стрімкими зростання ролі знань про лідерство, сучасні кон-

цепції лідерства у менеджменті та інтелектуалізації праці в 

сучасному полікультурному суспільстві й обмеженими можли-

востями їх засвоєння майбутніми бакалаврами з менеджменту 

в процесі оволодіння професією через недостатність викори-

стання для цього особистісного ресурсу. 

Вирішенню проблеми формування лідерської компетентно-

сті майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому сере-

довищі університету у царині дидактики, а також окреслених 

суперечностей і присвячено наше дослідження. 

У монографії містяться науково-практичні здобутки На-

вчально-наукового Інституту лідерства Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» щодо розробки концепції формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-

му середовищі університету; окреслено теоретико-методоло-

гічні засади лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту; розроблено дидактичну систему формування 
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лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту в освітньому середовищі університету; запропоновано 

практикум формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту. 

Автор усвідомлює, що дана монографія не вичерпує всіх 

наукових і практичних проблем, пов’язаних із процесом фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету, вона є 

лише певним початковим доробком, нашим баченням можли-

востей організації освітнього процесу у вітчизняних закладах 

вищої освіти. 

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науков-

цям, викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої ос-

віти. Основні результати монографічного дослідження, його 

положення й висновки можуть бути використані під час роз-

роблення навчальних планів та освітніх програм, підручників, 

навчальних посібників, навчально-методичних комплексів, ди-

станційних курсів, а також у професійній діяльності менедже-

рів-лідерів. 
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РОЗДІЛ 1  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

У розділі проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних 

науковців на сутність поняття «лідер» та «лідерство», схарак-

теризовано основні теорії лідерства як підґрунтя для роз-

криття сутності поняття «лідерська компетентність май-

бутнього бакалавра з менеджменту». Здійснено компонентно-

структурний аналіз лідерської компетентності майбутніх ба-

калаврів з менеджменту.  

 

1.1. Теоретичні основи лідерства у 
науковому висвітленні 

Проблема формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-

тету зумовлена швидкозмінними динамічними перетвореннями, 

які нині відбуваються в суспільно-політичній, соціальній, еконо-

мічній галузях України загалом і в галузі вищої освіти зокрема. 

Нагальність цього питання пов’язана і з ефективною імплемен-

тацією оновленої законодавчо-нормативної бази освітнього 

простору України – Стратегія державної кадрової політики на 

2012–2020 роки (2012 р.), Національна стратегія розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року (2013 р.), Стратегія інновацій-

ного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобаліза-

ційних викликів (2009 р.), Закони України «Про вищу освіту» 

(2014 р.), «Про захист економічної конкуренції» (2001 р.), що 

значною мірою залежить від комплексного вирішення завдань 

стосовно побудови цілей, організаційно-структурних, змістових 

і технологічних компонентів освітнього процесу підготовки 

майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (ЗВО), у тому числі 

й майбутніх бакалаврів з менеджменту. Вище зазначені доку-

менти визначають одним із пріоритетних завдань вітчизняної 

вищої освіти здійснення якісної професійної підготовки ком-
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петентних менеджерів, формування управлінців нової генерації, 

здатних мислити і діяти системно, у тому числі в кризових 

ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах 

діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси. 
Актуалізація питання посилена прийняттям в Україні На-

ціональної рамки кваліфікацій (Постанова КМУ № 1341 від 
23.11.2011 р.), новою редакцією Закону України «Про вищу ос-
віту» (№ 1556-УІІ від 01.07.2014 р.) зі змінами та доповненнями 
та Ратифікацією Угоди про асоціацію з ЄС (16 вересня 2014 р.). 

Особливим пріоритетом українського сьогодення постає 
формування менеджерів для галузей управління організаціями 
та їх підрозділами, лідерів-професіоналів, готових і здатних 
свою управлінську діяльність усвідомлювати й здійснювати як 
процес щоденного служіння українському суспільству, країні, 
державі. Це, безумовно, актуалізує пошук шляхів і механізмів 
мотивації менеджерів до досягнення й задоволення потреб ви-
щого рівня (суспільного визнання, самореалізації), що виводить 
управління на його вищий еволюційний рівень – лідерство. Не 
викликає сумніву той факт, що реформаційні процеси, які нині 
відбуваються у вітчизняній економіці, будуть успішними за 
умови провідної ролі у їхній реалізації ефективних менеджерів, 
лідерів-професіоналів. Відтак, потребує переосмислення процес 
професійної підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту у 
вітчизняних ЗВО, який має бути спрямований на формування у 
них лідерської компетентності. У зв’язку з цим не викликає 
сумнівів необхідність вивчення теоретичних основ і практично-
го застосування лідерства менеджерами усіх рівнів [353]. 

Вивчення проблеми у дидактичному аспекті вимагає з’ясу-
вання психолого-педагогічної природи низки понять, ключо-
вими серед яких є такі: особистість, лідерство, лідер, менеджер, 
майбутній бакалавр з менеджменту, компетентність, лідерська 
компетентність. 

Розглядаючи феномен лідерської компетентності, вважаємо 
за необхідне простежити смислові взаємозв’язки, які поєднують 
відповідне поняття зі спорідненими як у педагогіці, так і в інших 
наукових сферах, що накладає відбиток на сучасне розуміння 
цього явища. Насамперед, звернемося до досліджень, що дає 
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змогу виокремити найбільш загальні позиції стосовно іденти-
фікації лідерської компетентності та формулювання пов’язаних 
із нею проблем. 

Теоретичним підґрунтям для розкриття суті лідерської 
компетентності та інших основних понять дослідження є низка 
теорій: теорія рис, поведінкові теорії лідерства, ситуативні 
теорії лідерства, теорії функціонального лідерства, ціннісні 
теорії лідерства, теорії лідерства-служіння, теорії емоційного 
лідерства, теорії харизматичного лідерства, теорії трансакцій-
ного та трансформаційного лідерства, які становлять теоретичні 
основи лідерства. 

Теорія рис (М. Варій, Л. Ліфарєва, Л. Х’єлл, К. Платонов, 
Р. Стогділ, Ф. Тейлор, О. Тід, А. Файоль, Я. Щепаньський та 
ін.). Ключовою ідеєю цієї теорії є розуміння того, що якщо лідер 
обдарований якостями, які відрізняють його від послідовників, 
то повинна існувати можливість визначення чи виділення цих 
якостей. Відтак, процес лідерства є виявом тих чи інших рис 
характеру індивіда. 

Перш ніж перейти до аналізу основних напрямів досліджень 
лідерства в межах теорії рис, коротко зупинімося на основних 
характеристиках особистості. Відразу зазначимо, що «особи-
стість» є надзвичайно складною категорією, об’єктом вивчення 
різних наук (філософії, соціології, педагогіки, економіки, права, 
етики, біології тощо). Її розкриття дає можливості для цілісного 
підходу до з’ясування сутнісних сил і потенціалу людини. 
Проте, як слушно зазначає М. Варій, у більшості гуманітарних 
наук донині не вироблено єдиного, загальноприйнятого погляду 
на природу особистості [82, с. 149]. Тому у контексті розгляду 
теорії рис у нашій роботі обмежимося лише тими її характе-
ристиками, які є важливими для розуміння суті лідерства. 

Л. Х’єлл розглядає особистість як загальну ідею індивідуаль-
них відмінностей, як гіпотетичну структуру, як процес розвитку 
впродовж життя, а також як сутність, що пояснює стабільні 
форми поведінки [499, с. 51; 598]. Л. Ліфарєва стверджує, що 
особистість – це людина, узята в системі її психологічних харак-
теристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних 
за природою зв’язках і стосунках, є стійкими, визначають мо-
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ральні вчинки людей, які мають істотне значення для неї самої  
й оточуючих» [248, с. 15]. Водночас, наголошує М. Варій, осо-
бистість є феноменом не лише соціального, але й індивіду-
ального буття [83, с. 21]. Варто погодитися з Я. Щепаньським, 
який уважає, що особистість людини є інтегральною цілісністю 
біогенних, психогенних і соціальних елементів [525, с. 65]. 

Ґрунтовні дослідження науковців (М. Варій, Дж. Дункан, 
Дж. Канджемі, Дж. Ковальскі, Л. Копець, А. Маслоу, Д. Маккле-
лланд, К. Платонов, Р. Стогділ, Ф. Тейлор, О. Тід, Х. Хекхаузен, 
Л. Х’єлл, А. Файоль та ін.) свідчать, що теорія рис враховує: 
структуру особистості (її підструктури – біологічну, психо-
логічну, соціального досвіду, спрямованості особистості) [379, 
с. 39–40]; структуру характеру [83, с. 296]; процес мислення, 
емоційні типи особистості, емоційний інтелект [220, с. 224]; 
потреби та мотиви, які спонукають людей до руху й активності 
[282; 266; 490]; трактування поняття «риси» як одиниць «аналізу 
особистості», виокремлення загальних та індивідуальних рис 
особистості [499, с. 273–305]; модель «Великої п’ятірки» [220, 
с. 276–300]. 

У ході наукового пошуку ми з’ясували, що уже перші наукові 
дослідження у царині організаційно-управлінської діяльності, які, 
власне, і призвели до виникнення теорії менеджменту, виділили 
проблему лідерства. Це було так само закономірно, як зако-
номірно в кожній групі виділяються ті, хто, зважаючи на різні 
причини, формальні чи не формальні, бере на себе роль людини, 
до думки якої прислухаються, указівки якої виконують, за якою 
йдуть. Незважаючи на те, що засновники менеджменту говори-
ли переважно про керівників і начальників, вони мали на увазі, 
перш за все, лідерів організацій. Те, що керівник повинен бути 
ефективним менеджером, сприймалося як аксіома, яка не вима-
гала якихось додаткових аргументів. Скоріше, мова йшла про їх 
виявлення, селекцію і розвиток. Проте, ідеальним був лише той 
керівник, який володів прийомами й навичками лідера. 

У аналізованому аспекті слід звернутися до праць Ф. Тейлора, 
який висунув нові вимоги до управлінського персоналу й роз-
робив список лідерських характеристик, які включали розумові 
й душевні якості, необхідні для виконання всіх обов’язків, 
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покладених на цих людей: розум, освіта, спеціальні або творчі 
знання, фізична сила та спритність, такт, енергія, рішучість, чес-
ність, послідовність і здоровий глузд, міцне здоров’я. Щоправда, 
сам автор цього списку усвідомлював, що це – образ ідеального 
лідера, адже людей, які володіли б усіма визначеними ним 
якостями, знайти було майже неможливо [459, с. 57–58]. 

Інший дослідник А. Файоль об’єднав у шість рубрик сукуп-

ність якостей і знань, різноманітних навичок (установок), які 

забезпечують виконання менеджерами лідерських обов’язків у 

різних сферах діяльності (технічної, фінансової, забезпечення 

безпеки, звітної, комерційної, управлінської): фізичні якості 

(здоров’я, сила, спритність); розумові якості (тямущість, легке 

засвоєння, розсудливість, сила та гнучкість розуму); моральні 

якості (енергія, стійкість, усвідомлення відповідальності, ініціа-

тива, почуття обов’язку, такт, почуття гідності); загальний роз-

виток (запас різних понять, які не стосувалися виключно сфери 

функції, яка виконувалася); спеціальні знання (належать ви-

ключно до якої-небудь однієї функції – технічної, комерційної, 

фінансової, адміністративної тощо); досвід (знання, отримані із 

практики; спогади про уроки, особисто отримані з фактів). При 

цьому він визнавав, що більшість із цих шести рубрик матимуть 

місце в діяльності лідерів в усіх основних сферах, але різною 

мірою [478, с. 9–10; 582]. 

Американський психолог О. Тід виокремлював лідерські риси 

особистості, як-от: фізична й емоційна витривалість; розуміння 

призначення організації та спрямування її діяльності; ентузіазм; 

дружелюбність і прихильність; порядність [142, с. 148–150]. 

Р. Стогділ визначив такі лідерські риси, як комунікабель-

ність, ініціативність, наполегливість, усвідомлення шляхів до-

сягнення мети, упевненість у собі, відчуття ситуацій (пильність), 

кооперативність (готовність до співробітництва), популярність, 

адаптивність, вербальні здібності. Рисами, які мали досить ви-

соку кореляцію з лідерським статусом, виявилися також оригі-

нальність, популярність, пильність, комунікабельність, агресив-

ність, бажання виділитися, гумор, кооперативність, жвавість, 

енергійність, спортивні здібності. Низький рівень кореляції був 



 17 

за такими показниками, як вік, зріст, вага, склад тіла, зовнішній 

вигляд, прагнення до панування й керівництва, енергія [660; 

662]. Дослідником були виявлені три лідерські стилі: 1) інстру-

ментальний (залучення інших до конструктивної співпраці); 

2) соціальний (спрямований на співробітництво); 3) «гангстер-

ський» (лідер досягав особистих цілей за допомогою сили й 

підкресленої неповаги до інших) [126; 232]. 
На підставі аналізу праць зарубіжних науковців (Г. Ашин, 

Дж. Адаїр, Т. Бендас, О. Віханський, Р. Дафт, А. Зуб, Дж. Кан-
джемі, А. Наумов, Р. Сміт, В. Шейнов) можна виокремити три 

групи особистісних факторів (інтелектуальні здібності; психо-
логічні чи емоційні риси характеру; особистісно-ділові як набуті 

уміння), тобто ті лідерські якості, які найчастіше зустрічаються 

в успішних лідерів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 – Лідерські якості успішних лідерів 

Інтелектуальні 

здібності 

Риси характеру 

особистості 
Набуті вміння 

Розум і сила 

Розсудливість 

Прозорливість 

Оригінальність 

Концептуальність 

Освіченість 

Знання справи 

Мовна 

розвинутість 

Допитливість і 

пізнавальність 

Інтуїція 

Ініціативність 

Гнучкість 

Пильність 

Творчість 

Чесність 

Особистісна цільність 

Сміливість 

Самовпевненість 

Урівноваженість 

Незалежність 

Самостійність 

Потреба в досягненнях 

Наполегливість і впертість 

Енергійність 

Владність 

Працездатність 

Агресивність 

Прагнення до переваги 

Обов’язковість 

Співчуття 

Уміння заручатися 

підтримкою 

Уміння кооперуватися 

Уміння завойовувати 

популярність і престиж 

Такт і дипломатичність 

Уміння брати на  

себе ризик і 

відповідальність 

Уміння організовувати 

Уміння переконувати 

Уміння змінювати себе 

Уміння бути надійним 

Уміння жартувати й 

розуміти гумор 

Уміння знатися на 

людях 
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Не важко помітити, що вищеперераховані моделі лідерських 

якостей і рис не говорять про ступінь важливості якоїсь із них. 

Відомий лідеролог Р. Дафт пропонує наступні особистісні 

якості лідерів (табл. 1.2), найсуттєвішими з яких він уважає такі 

якості, як упевненість у собі, чесність і прямота, наполегливість 

(драйв) [129]. 

Таблиця 1.2 – Особистісні якості лідера 

Особистісні якості Соціальні якості 

Енергійність 
Комунікабельність, навички 

взаємодії 

Фізична витривалість Кооперативність 

Інтелект і здібності 
Здатність налагоджувати 

співробітництво 

Знання Тактовність, дипломатичність 

Упевненість у судженнях,  

здатність приймати рішення 
Якості, пов’язані з роботою 

Особистість 
Наполегливість, прагнення до 

високих результатів 

Висока самосвідомість 
Відповідальність за досягнення 

мети 

Чесність і прямота 
Здатність не відступати перед 

труднощами 

Ентузіазм Соціальне оточення 

Прагнення до лідерства Освіченість 

Незалежність Мобільність 

 

Викликає інтерес позиція Дж. Адаїра, який, розглядаючи 

особистісні риси й характеристики лідера у контексті сучасних 

поглядів на лідерство, виділяє сім головних, на його думку, 

якостей:  

1) Захопленість своєю роботою, тими ідеями, які відзнача-

ють її зміст і спрямування. 

2) Цілісність особистості лідера, його здатність дотримува-

тися цінностей, які мають відношення до зовнішнього світу, у 

першу чергу, таких, як добро та правда. Завдяки цьому люди 

довіряють лідеру. 
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3) Жорсткість: вимогливість, прагнення до високих стандар-
тів діяльності, великий життєвий ресурс, прагнення завоювати 
повагу. 

4) Справедливість: неупередженість, прагнення до справед-
ливого винагородження. 

5) Душевне тепло: єдність душі й розуму, любов до справи й 
людей. 

6) Скромність: уміння вислуховувати людей, обмежене само-
любство. 

7) Упевненість: не самовпевненість і надмірність, а впевне-
ність у власних силах. 

Проте вони, зазначає Дж. Адаїр, говорять лише про те, яким є 
лідер як особистість. Чи будуть сповна реалізовані його осо-
бистісні якості, залежить від багатьох інших і дуже часто різ-
нопланових чинників [5, с. 110–117]. 

Для глибинного розуміння суті окресленої проблеми дослі-
дження мають значення праці Дж. Канджемі та Дж. Ковальскі, 
які схарактеризували особистісний ідеал лідера через такі його 
характеристики: гнучкість, стійкість до стресу, наявність мети, 
керівництво співтовариством, почуття гумору, цілісність 
особистісного ідеалу [181, с. 113–118]. 

Продовжуючи ці дослідження, Дж. Канджемі, Р. Міллер, 
Т. Холлопетер, склали список особистісних характеристик, які 
визначали ефективність лідерства, який містить 15 особистісних 
змінних із зазначенням основних потреб, які задовольняє кожна 
з них: досягнення, повага, любов до порядку, демонстратив-
ність, автономія, прив’язаність, самосприйняття, підтримка, до-
мінування, почуття провини, турбота, зміни, наполегливість у 
досягненні мети, гетеросексуальність, агресія [180]. 

У науковій літературі можна й далі знаходити перелік лідер-
ських рис, якостей та характеристик, адже дискусія про важли-
вість лідерських рис не закінчена. Слід наголосити, що загалом 
теорія лідерських якостей не виправдала сподівань, які з нею 
пов’язувались: перелік виявлених рис і їх патернів виявився 
досить довгим, нерідко суперечливим і не давав можливості 
безпомилково визначати лідерів. Незаперечним є той факт, що 
іноді успішні лідери мають такі риси, які вважаються несуміс-
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ними з лідерством і, водночас, позбавлені тих, які вважають 
обов’язковими для лідерів. 

І все ж таки, для нашого дослідження теорія рис має велике 

значення, оскільки, з одного боку, обґрунтовує необхідність 

приділення особливої уваги розгляду особистісного компоненту 

лідерської компетентності, а з іншого боку – розкриває суть 

лідера як особистості у цілому. 

Неможливість розгадати природу ефективного лідерства, 

спираючись лише на особистісні риси лідерів, примусила до-

слідників його феномена звернути увагу на поведінку лідерів, на 

те, як і наскільки вона сприяє успіхам і невдачам. 

Поведінкові теорії лідерства (К. Левін, Д. Макгрегор, 

Р. Лайкерт, Р. Блейк, Дж. Моутон) у своїй основі спираються на 

вивчення, оцінку та класифікацію поведінки лідера, а також 

його взаємодії з послідовниками. У межах цих теорій у якості 

центральних виступають такі поняття як «стиль лідерства», 

«стиль управління». 

Зарубіжні дослідники М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедуорі 

вважають, що стиль керівництва в контексті управління – це 

звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих, із тим, 

щоб вплинути на них і спонукати їх до досягнення цілей орга-

нізації [286, с. 490–491]. А. Журавльов визначає стиль керівни-

цтва як індивідуально-типові особливості цілісної, відносно 

стійкої системи способів, методів, прийомів впливу керівника на 

колектив із метою ефективного та якісного виконання управлін-

ських функцій [156, с. 102]. В. Черніков пропонує дивитися на 

стиль керівництва через призму характерних для кожного керів-

ника індивідуально-типологічних форм його впливу на під-

леглих у процесі реалізації управлінських рішень [528, с. 35]. 

О. Урбанович під час визначення стилю управління акцентує 

увагу на систему способів, методів і форм впливу керівника на 

підлеглих. Саме вони у своїй сукупності та системності застосу-

вання, на його думку, і створюють своєрідність «почерку», або 

стилю управлінської поведінки [477, с. 59]. 

Вітчизняна дослідниця проблеми стилів лідерства в менедж-

менті Л. Скібіцька дає таку дефініцію стилю управління – це 
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стійкий, усталений образ дій, прийомів керівника у процесі 

управління, що неодноразово повторюється, його звична манера 

поведінки. Стиль управління, акцентує увагу вчена, у першу 

чергу характеризує те, як менеджер працює. Він проявляється у 

процесі виконання своїх функцій та посадових обов’язків, у під-

ході до вирішення різних окреслених завдань організації, манері 

спілкування з різними людьми, у тактовності, у впливі на думки, 

почуття і поведінку підлеглих. Стиль управління, безперечно, 

характеризує не лише стиль роботи менеджера, але й стиль ро-

боти всього апарату управління в організації. Відтак, дослідниця 

виокремлює суб’єктивну й об’єктивну сторони стилю керівни-

цтва. Суб’єктивну вона пов’язує з індивідуальними якостями 

менеджера й, насамперед, із його психічним складом. Об’єктив-

на ж сторона, на її думку, визначається загальними принципами 

управління, а також соціально-економічними вимогами, що 

висуваються до господарських керівників. Ця сторона стилю є 

основоположною [429, с. 120]. 

Досить ґрунтовний аналіз поняття стилю в системі управ-

ління організацією та його діалектичного зв’язку із стилем лі-

дерства зробив білоруський учений М. Беляцький. На його дум-

ку, стиль управління означає систему своєрідних управлінських 

прийомів, способів, підходів, інструментів, а також «почерк» 

суб’єкта управління [39, с. 146]. 

Науковець пропонує розглядати стиль управління в контексті 

управлінських відносин, які, на його думку, є адекватними до 

функцій управління й складають систему взаємозв’язків в орга-

нізації. Для виконання кожної з функцій менеджменту застосо-

вуються різні методи управлінських відносин, які відобража-

ються у формі їх реалізації. Сукупно вони утворюють інфра-

структуру менеджменту, пріоритетним змістом якої є технології 

управлінських рішень. При цьому форма реалізації відносин 

управління залежить переважно від їх суб’єкта (окремого 

менеджера чи апарату управління в цілому). Саме керівники  

є первинними й основними суб’єктами управлінських відно-

син – безпосередніми виконавцями основних функцій управ-

ління [39, с. 149–150]. 



22 

Крім того, враховуючи, що стиль має об’єднати в єдине ціле – 

кінцевий результат – три взаємопов’язаних напрями (якість 

управлінської праці, управлінські рішення, діяльність колекти-

ву), при цьому він є наслідком методів, завдань і цілей управ-

ління, підкоряється законам, які діють у соціальній системі, а 

також принципам, завданням і функціям управління, дослідни-

ком було побудовано ієрархію взаємозв’язку стилю з основними 

категоріями управління (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Ієрархія взаємозв’язку стилю з основними 

категоріями управління (за М. Беляцьким) 

 

На підставі аналізу праць науковців [39; 156; 286; 477; 429; 

508] ми дійшли висновку, що обираючи стиль управління, лідер 

повинен ураховувати, перш за все, закони менеджменту, які 

визначають основу об’єктивних складових стилю. Незнання 

законів лише частково можна компенсувати мистецтвом управ-

ління. Це ж стосується і принципів (загальності, об’єктивності, 

обов’язковості), які визначають правила запровадження законів 

у практику управління, слугуючи орієнтирами під час вибору 

стилю. Якщо принципи є об’єктивною передумовою для всіх 

стилів, то методи вирішення управлінських завдань залежать від 

характеру та змісту останніх. Не випадково стиль управління 
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саме й визначається комплексом методів, які використовуються 

лідером залежно від головного напрямку впливу, ієрархії цілей і 

завдань, які визначаються програмою, адже це об’єктивний 

процес. 

Не випадково психологи, визначаючи поняття «стиль лідер-

ства», роблять акцент саме на особистості лідера: 1) це стійкий 

комплекс рис лідера, який виявляється в його стосунках із 

послідовниками; 2) відносно стійка система способів, методів і 

форм практичної діяльності лідера; 3) манера та спосіб пове-

дінки лідера у процесі підготовки й реалізації управлінських 

рішень; 4) сукупність конкретних способів взаємодії лідера й 

послідовників, його індивідуальна манера поведінки [508, с. 27]. 

Продовжуючи вивчати поведінкові теорії лідерства, варто 

звернути увагу на дослідження німецького психолога К. Левіна, 

який схарактеризував особливості авторитарного, демократич-

ного та ліберального стилів [40, с. 137; 241, с. 198–214; 508, 

с. 28–29; 623]. 

До поведінкових теорій лідерства варто віднести теорію 

лідерства Д. Макгрегора, який витлумачував лідерство як певні 

соціальні стосунки, зміст яких визначають чотири змінних: 

1) характеристика лідера; 2) характеристика його послідовників 

(потреби, позиції та ін.); 3) характеристика організації, у якій він 

працює (мета, завдання, структура); 4) політичне, економічне й 

соціальне середовище. Характеризуючи лідерство, дослідник 

підкреслював, що лідерство не є якістю, притаманною індивіду; 

це складне поєднання зазначених змінних [416, с. 119–120; 436; 

634]. Учений описав дві моделі поведінки керівників (теорія Х 

та теорія Y) [265, с. 150; 636]. 

Сучасники Д. Макгрегора критикували його за те, що він 

аналізував лідерство виключно в категорії Х або Y. Дійсно не-

рідко підлеглі, ті, хто йшли за лідерами, мали певні характе-

ристики, притаманні для обох теорій. Та й сам Макгрегор не був 

схильним до абсолютизації крайнощів обох теорій, допускаючи 

можливість, а то й необхідність вибіркових адаптивних допус-

ків. Зокрема, рівень контролю потрібно було вибірково адапту-

вати до рівня зрілості чи залежності співробітників організації. 
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За незрілими й залежними співробітниками потрібен був більш 

суворий контроль відповідно до теорії Х. Досвідчені й неза-

лежні співробітники такого контролю не потребували, до них 

можна було застосовувати припущення теорії Y [278, с. 659]. 
Теорія лідерства Р. Лайкерта розглядає два стилі лідерства – 

орієнтований на роботу й орієнтований на співробітників [109, 
с. 370–371]. У межах теорії ученим схарактеризовано континуум 
стилів лідерства [286, с. 494]; запропоновано чотири базових 
стилі керівництва в базових системах, або моделях управління 
організацією – експлуататорсько-авторитарна, прихильно-авто-
ритарна, консультативно-демократична та заснована на участі 
[278, с. 661; 227, с. 43; 627]. 

Надзвичайно важливе значення мала ідея Р. Лайкерта про те, 
що найбільш ефективними лідерами-менеджерами стають ті, які 
виконують функції зв’язку між вищим і нижчим рівнями орга-
нізації. Управлінський авторитет, на його думку, залежить від 
меж впливу на співробітників. Він стверджував, що співробіт-
ники скоріше б відчули свою причетність до прийняття рішень, 
відданість цілям організації та піддавались би управлінському 
впливу, якби мали можливість брати участь у формуванні цілей. 
Саме тому концепція «поєднуючого ланцюга» представляє 
собою основоположний аспект теорії Р. Лайкерта, націлюючи 
лідерів на забезпечення самого широкого охоплення різних груп 
людей у рамках очолюваної організації. Вирішальною є та 
обставина, що успішний лідер-менеджер якби виконує функцію 
інформаційного накалу у вертикальному напрямі, інформуючи 
своїх підлеглих про наміри вищого керівництва, а вищий мене-
джмент – про те, що відбувається серед співробітників. Лідер-
ська функція «поєднуючого ланцюга», з одного боку, полегшує 
відносини по горизонталі. Якщо зв’язок побудований за прин-
ципом «поєднуючого ланцюга», то менеджер, який забезпечує, 
наприклад, обмін досвідом двох чи інших груп, залишається на 
одному організаційному рівні. Але членство у групах, які пере-
тинаються, зміцнює дух колективізму та стимулює відвертий і 
прямий обмін інформацією. Відтак, зростає рівень взаємної 
довіри, консолідованої відповідальності й міжгрупової прихиль-
ності цілям організації [628]. 
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Розвиваючи цю теорію, Р. Лайкерт висунув іще одну ідею: 

авторитет менеджера у вищих керівників та серед рівних собі за 

статусом, впливає на ставлення до нього й авторитет, яким він 

користується у підлеглих. Якщо він зуміє завоювати довіру у 

вищого керівництва й отримати підтримку дій, які відповідають 

цілям співробітників, він може розраховувати на додаткову 

підтримку від них [142, с.155–156, 176]. 

На особливу увагу заслуговує також запропонований дослід-

ником «принцип підтримки відносин». Відповідно до нього, 

лідер має максимально прагнути до того, щоб усі дії в межах 

певної організаційної структури були взаємодоповнюючими та 

спрямованими на формування й підтримку особистої гідності та 

значимості співробітників [278, с. 660; 142, с. 165]. 

Підсумовуючи погляди Р. Лайкерта на умови розвитку орга-

нізації й лідерського стилю в напрямі до четвертої моделі управ-

ління, А. Кравченко виділяє головніші з них: 1) дотримуватися 

принципу підтримки відносин; 2) дотримуватися колективних 

методів прийняття рішень; 3) ставити високі виробничі цілі. Це 

означає, наголошує учений, окрім усього іншого, що взаємодія 

між співробітниками організації має носити груповий, а не 

просто лінійний ієрархічний характер за типом «керівник-під-

леглий» [227, с. 44]. 

Незважаючи на те, що наступні дослідження з’ясували, що 

лідерський стиль, заснований на увазі до людини, не завжди 

забезпечує зростання продуктивності праці, вважаємо, що безза-

перечна заслуга Р. Лайкерта полягає в тому, що він значно по-

глибив існуючі уявлення про ділові стосунки між співробітни-

ками й показав, як принципи теорії «Y» можуть бути реалізовані 

у структурі організації. 

Проведений контент-аналіз зарубіжних джерел свідчить, що 

відому решітку лідерства Блейка-Моутона (решітку/схему лі-

дерства) теж можна наводити як приклад поведінкових теорій 

лідерства, яку розробляли свого часу співробітники Техаського 

університету Дж. Моутон і Р. Блейк. У результаті досліджень 

учені дійшли висновку, що лідери можуть бути зорієнтованими 

одночасно і на роботу, і на людину. Зокрема, авторитарний ке-
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рівник не може одночасно бути демократичним, проте він може 

виявляти турботу і про людські відносини [286, с. 495; 569]. 

Матричний підхід Блейка-Моутона до визначення стилів 

керівництва ґрунтується на поєднанні комбінацій двох критеріїв 

поведінки лідера: уваги до людей та уваги до виробництва. Мат-

риця – це пересічення двох шкал по дев’ять ділень у кожній, та 

сітка, яку вони утворюють. По вертикалі ранжується рівень тур-

боти про людей при управлінні колективом, а по горизонталі – 

рівень турботи за виробничі процеси. Отже, матриця допускає 

81 стиль управління. Проте, учені виділили й описали п’ять 

головних і, на їх думку, найбільш характерних позицій матриці, 

які відповідають основним моделям або стилям лідерської пове-

дінки [343; 107]. 

1) Стиль 1.1. «Послаблене управління або страх перед бід-

ністю». Іноді його називають «відпочинок на роботі». 

2) Стиль 9.1. Менеджмент завдань або менеджмент влади – 

підкорення. 

3) Стиль 5.5. «Організаційне управління» або центристський 

менеджмент. 

4) Стиль 1.9. Менеджмент заміського або сільського клубу 

(country club). 

5) Стиль 9.9, або «групове управління», «менеджмент коман-

ди», керівництво «обличчям до обличчя» Р. Блейк і Дж. Моутон 

уважали найбільш оптимальним для досягнення успіху й 

забезпечення довготривалого розвитку організації [59]. 

Учені також запропонували програму зміни стилю лідерства 

в напрямі оптимального, на їх думку, – командного, або 9.9 [129, 

с. 57–59; 142; 162, с. 92–111; 514, с. 87–92]. 

Отже, на основі теоретичного узагальнення праць із лідер-

ства та його експериментального дослідження, автори «решіт-

ки» не лише заперечили природжений характер лідерських рис, 

але й дійшли висновку про те, що компетентному лідерству 

можна навчитися. Для нашого дослідження цей висновок, без-

перечно, є найбільш значущим як для професійної освіти май-

бутніх менеджерів, так і для перспективних напрямів у дидак-

тиці, зокрема, у ході наукового пошуку дидактичних засад фор-
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мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту. 
Р. Блейк та Дж. Моутон зазначали, що багато лідерів, нако-

пичуючи життєвий досвід, виконують свою роль більш креа-
тивно, ніж ті, хто чинить спротив змінам і не виносить користі з 
накопиченого досвіду [142, с. 240; 569]. Саме цей висновок дав 
значний поштовх розвитку розгалуженої мережі центрів тренін-
гів з основ лідерства. 

У ході дослідження підсумовано, що розглядаючи характерні 
риси, поведінку лідерів, учені так і не знайшли відповідь на 
питання, що саме гарантує успіх лідеру, а тому дослідження 
проблеми лідерства розпочалися і в дещо іншому руслі. Звер-
нувши увагу на те, що один стиль лідера може бути ефективним 
в одних випадках, і неефективним в інших, вони почали дослі-
джувати ефективність лідерства в певних ситуаціях. 

Ситуативні теорії лідерства (К. Бланшар, В. Врум, Р. Тан-
ненбаум, У. Шмідт, Ф. Фідлер) базуються на ідеї – для того, щоб 
лідер був ефективним, йому необхідно адаптувати свою 
поведінку та стиль до реальних умов та обставин ситуації. При 
цьому стиль лідера, який може гарантувати ефективність його 
діяльності в одній ситуації, не обов’язково забезпечуватиме та-
кий же результат в іншій. Отже, апріорі не може бути універ-
сального стилю лідерства, який можна було б назвати «най-
кращим» [129, с. 73]. Тож ефективність стилю поведінки лідера 
залежить від специфічних обставин ситуації, у якій він реалізу-
ється. Коротко суть ситуаційних теорій лідерства можна вира-
зити словами: «Яка ситуація, такий і лідер». 

Загалом, ситуаційність означає визначальний вплив одного 
явища на інше. Цю тезу, яка й лягла в основу ситуаційного 
підходу до вивчення феномена організаційного лідерства, сфор-
мулював А. Бевелас: унікальність будь-якої окремо взятої орга-
нізаційної структури змушує враховувати ситуаційні фактори, 
що впливають на поведінку лідера; у випадку зміни ситуації 
неможливо визначити, які риси й особистісні характеристики 
лідера будуть оптимальними [35; 142, с. 160]. 

У ситуативних теоріях акцент змістився з особистості лідера 
на особистість послідовників, на їх сприйняття лідера в ситуації. 



28 

Саме прихильники ситуативного підходу почали вживати тер-
мін «послідовники» (followers), тобто прихильники лідера – ті, 
на кого поширюється його вплив. Лідер почав розглядатися  
не у вакуумі нелідерів, а як частина групи, яка складається з 
його прибічників. Послідовники почали розглядатися, зазначає 
Т. Бендас, не як пасивний об’єкт, а як активний суб’єкт у сто-
сунках із лідером [40, с. 78]. Тобто, якщо хтось претендує на 
роль лідера, він (чи вона) повинен пристосуватися до вимог 
конкретних обставин, у яких знаходиться група. 

Аналіз праць науковців [40; 57; 173; 286; 492; 498] засвідчує, 
що найважливіше значення в ситуативних теоріях мають харак-
теристики співробітників, які здійснюють безпосередній вплив 
на стиль поведінки лідера, рішення, характер і форму прийняття 
ним рішень. До найбільш значимих належать: рівень освіти; 
структура потреб; ставлення до ризиків; підприємливість; су-
спільно-політична зрілість; компетентність (соціальна, еконо-
мічна, екологічна, управлінська, поведінкова, професійна, стра-
тегічна). 

У різних ситуативних теоріях їх автори по-різному розстав-
ляють акценти на складових характеристиках ситуацій. Проте, 
всі вони виходять із того, що ситуативні змінні й характери-
стики послідовників здійснюють значний вплив на стиль лідера. 
Як зазначає Дж. Гібсон, у своїй основі ситуаційний підхід пе-
редбачає, що лідер має адаптуватися до кожної конкретної 
ситуації відповідно до характерів своїх підлеглих [109, с. 377]. 
По-друге, акцентують увагу О. Віханський та А. Козлов, автори, 
які сповідують ситуативний підхід до лідерства, переконані, що, 
досліджуючи взаємодію різних ситуаційних змінних, можна 
встановити причинно-наслідкові зв’язки у відносинах лідерства, 
передбачити можливу поведінку лідера [93, с. 481]. 

Продовжуючи наукові пошуки у межах ситуативних теорій 
лідерства, американські учені Р. Танненбаум та У. Шмідт роз-
робили своєрідну «шкалу керівництва» (континуум лідерської 
поведінки), у рамках якої спробували проранжувати виявлені на 
той час стилі поведінки лідерів. 

Розглянемо більш детально кожен із типів поведінки, запро-

понований американськими ученими: 
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1. Менеджер приймає рішення й оголошує його. Цей тип 

повністю відповідає авторитарному стилю управління, оскільки 

керівник особисто визначає не лише проблему, але й шляхи її 

вирішення. Виконавці не беруть участь у її обговоренні, а зо-

бов’язані виконувати рішення, прийняте керівником, який во-

лодіє всім арсеналом прийомів примусу й покарання і може 

застосовувати їх задля досягнення успіху. 

2. Менеджер «продає» своє рішення. Як і в першому ви-

падку, відповідальність за визначення проблеми та прийняття 

рішення бере на себе керівник. Проте імперативність під час 

постановки завдань перед виконавцями поєднується зі спробами 

переконати їх у правильності рішень лідера, досягти взаємної 

згоди й порозуміння. 

3. Менеджер ознайомлює з ідеями, заохочує питання. Керів-

ник приймає рішення одноосібно, проте усвідомлює необхід-

ність його підтримки підлеглими, колективом загалом. У зв’язку 

з цим він створює можливості для ознайомлення із власними 

ідеями та намірами, якими він керувався, приймаючи рішення. 

4. Менеджер представляє пробне рішення, яке можливо 

змінити. Керівник визначає проблему, стосовно вирішення якої 

має власне бачення. Проте він не доводить його до виконавців 

як остаточне, а пропонує їм узяти участь в обговоренні та 

виробленні остаточного варіанта рішення. До обговорення мо-

жуть залучатися експерти – співробітники, яких пропоноване 

лідером рішення стосується в першу чергу, весь колектив. Проте 

право прийняття пропозицій, висловлених у ході обговорення, 

та остаточного рішення залишається за керівником. 

5. Менеджер представляє проблему, розглядає пропозиції, 

приймає рішення. На відміну від попередніх моделей, керівник 

не виходить до підлеглих з уже готовим рішенням чи його 

проектом, який виносить на обговорення. Він лише визначає 

суть проблеми та які результати бажано отримати від її вирі-

шення. Відтак, підлеглі мають включитися у процес обговорен-

ня проблеми, уточнити її окремі аспекти, завдання й цілі, 

пропонуючи різноманітні шляхи їх досягнення, виходячи з ор-

ганізаційних передумов і зовнішніх обставин. Керівник залишає 
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за собою право обрати кращий, на його думку, із запропо-

нованих варіантів, але, у будь-якому випадку, ухвалене рішення 

сприймається як колективне, що створює у співробітників 

додатковий стимул під час його виконання. 

6. Менеджер визначає межі та просить групу прийняти 

рішення. У цьому випадку керівник визначає проблему та 

ресурси, якими можна користуватися під час її вирішення, неба-

жані короткострокові чи довгострокові наслідки, соціальні, фі-

нансові, організаційні, технологічні та інші чинники, які потріб-

но враховувати, розробляючи проект рішення. Право приймати 

рішення передається групі, до складу якої менеджер може 

входити як модератор чи один із її членів. 

7. Менеджер дозволяє групі приймати рішення у визначених 

межах. Цей тип поведінки керівника, на перший погляд, дуже 

схожий із попереднім. Проте, в даному випадку акцент робить-

ся, перш за все, на праві групи приймати самостійне рішення. 

При цьому сама група проводить діагностику проблеми й 

формулює її зміст, можливі варіанти розвитку, а також приймає 

самостійне рішення. У його обговоренні може брати участь і 

лідер, проте він уникає адміністративного тиску на підлеглих і 

приймає їх рішення для організації виконання. Обмеження, які 

встановлюються при цьому лідером, носять, зазвичай, методоло-

гічний характер: ухвалене рішення повинно відповідати прин-

ципам і цілям, які сповідуються організацією. Інші обмеження 

(фінансові, соціальні й ін.) здатні виробити та врахувати під час 

вироблення рішення самі члени групи. Зрозуміло, що для цього 

вони повинні мати досить високий рівень кваліфікації, досвід і 

відповідальність перед організацією [457, с. 198–200; 227, с. 37–40]. 

Варто погодитися з дослідниками, що обираючи оптимальну 

модель поведінки, лідер має враховувати власні індивідуальні 

характеристики як керівника, характер і поведінку підлеглих, 

ситуаційні фактори. 

Разом із Ф. Массариком, Р. Танненбаум проаналізував умови, 

механізми й результати залучення підлеглих до прийняття 

управлінських рішень. Вони встановили переваги, які дає техно-

логія участі як управлінського механізму; з’ясували, що участь 
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підлеглих спрямована, насамперед, на поєднання особистих та 

організаційних цілей, лідер також має тонко відчувати, коли, за 

яких ситуацій участь підлеглих матиме позитивний ефект; 

схарактеризували умови, за яких керівник може надати своїм 

підлеглим більше свободи, а якщо ситуація розвивається по-

іншому, лідер має використовувати весь обсяг власних повно-

важень; виявили, що на вибір стилю поведінки керівника суттє-

во впливають ситуаційні фактори [456]. 

Дослідження, проведені Р. Танненбаумом та У. Шмідтом, 

дозволили їм сформулювати два принципові висновки: 1) успіш-

ним може вважатися лише той керівник, який ураховує чинни-

ки, що визначають модель його поведінки в конкретний період 

часу й конкретній ситуації, зокрема, його власні особистісні ха-

рактеристики, характеристики підлеглих, цілі та принципи орга-

нізації, особливості соціального оточення; 2) ефективний лідер 

не лише повинен, але й здатний корегувати свою поведінку та 

рішення, які він ухвалює, відповідно до характеристик ситуації. 

Основою ситуативної теорії Ф. Фідлера є «вірогіднісна мо-

дель ефективності лідерства». Відповідно до неї, ефективність 

лідера залежить від того, наскільки його стиль поведінки з 

підлеглими відповідає ситуації, у якій вони працюють. Узагаль-

нивши результати експериментів, у яких він ставив за мету 

визначити стиль лідерської поведінки, що найбільше підходить 

до певних ситуацій, він дійшов висновку, що робота лідера так 

само залежить від організації, як вона залежить від його 

особистих якостей [583; 584]. «Безглуздо говорити просто про 

ефективного лідера або неефективного, ми можемо говорити 

лише про лідера, який має тенденцію бути ефективним в одній 

ситуації або неефективним в іншій» [145, с. 34]. 

Як бачимо, вплив лідера на ситуацію не відкидається. Проте, 

допускається вірогідність цього впливу: він може бути або 

позитивним, або негативним. При чому, на думку дослідника, 

лідер не може пристосувати свій стиль керівництва до ситуації, 

оскільки в його основі лежать корінні мотиви і потреби, які 

можуть бути різними в різних лідерів. Проте, головними з них 

Фідлер уважав потребу у встановленні й розвитку міжособистіс-
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них стосунків і потребу у виконанні завдань. Відтак, одні лідери 

надають перевагу цілям і завданням. Для інших важливіше зна-

чення має характер міжособистісних стосунків, які складаються 

у процесі виконання завдань, впливаючи не лише на мікро-

клімат у колективі, але й на досягнення ним загального успіху. 

За критерієм провідної лідерської потреби Ф. Фідлер виділяє 

два основних стилі керівництва лідера: 

1) Лідер, орієнтований на взаємовідносини. Такий лідер заці-

кавлений у встановленні довірливих, стабільних стосунків з 

іншими людьми. Завдяки цьому задовольняються його внут-

рішні потреби в повазі й визнанні, доброзичливому ставленні до 

нього з боку інших. Водночас, він болісно сприймає негативні 

імпульси від членів групи та прагне мінімізувати їх. Тому він з 

особливою увагою ставиться до почуттів і настроїв, які панують 

у групі, виявляє увагу до людей, уважно вислуховує їх, аби 

знати їх потреби, прагне створити таку атмосферу в колективі, 

щоб кожен почував себе в ній комфортно, відчував взаємну 

довіру й повагу. 

2) Лідер, орієнтований на успішне виконання завдань. Він 

визначає напрям діяльності й нормативи, які її регламентують; 

через систему наказів та інструкцій організовує їх на досягнення 

успіху. Саме успіх для нього є основною внутрішньою потре-

бою, перед якою всі інші відходять на другий план. 

Ф. Фідлер розробив оригінальну систему класифікації цих 

двох стилів або моделей мотивації. У своїх роботах він підкрес-

лює, що обидва ці стилі керівництва можуть бути ефективними 

у відповідних ситуаціях. Отже, він застосовує ситуаційний під-

хід до лідерства й заперечує твердження про те, що існує уні-

версальний стиль, який можна застосовувати в усіх ситуаціях 

[162; 286]. 

Важливе місце в теорії Фідлера відводиться ситуативним 

факторам, за якими й визначається ефективність певного типу 

керівника в тій чи іншій ситуації (влада лідера, обумовлена його 

офіційним статусом, посадою, службовим становищем; характер 

і структура завдань; відносини «лідер-підлеглий») [142, с. 157–158; 

109, с. 379–380]. Дослідник грунтовно проаналізував вісім ва-



 33 

ріантів ситуації (октант) – залежність результатів роботи групи 

від того, який стиль управління, орієнтований на завдання  

чи взаємовідносини, використовує лідер у кожній із ситуацій 

[39; 343]. 
Результати дослідження стилів у зв’язку з різними управлін-

ськими ситуаціями Ф. Фідлер сформулював у теорії контин-
генту. Відповідно до неї, кожна з октант відповідає певному 
контингенту керівників. На думку дослідника, ефективні у кож-
ному конкретному випадку керівники не взаємозамінні. Кожна 
ситуація висуває різні вимоги до якостей і стилю керівництва 
лідера. Останні ж не можуть змінювати свій стиль у широкому 
діапазоні. У зв’язку з цим менеджерська стратегія, досягнення 
більшої ефективності діяльності має полягати або в підборі та 
призначенні лідерів з відповідним до ситуації стилем, або в пе-
ребудові ситуації і пристосуванні її до стилю лідерства керів-
ника [39, с. 370]. 

З метою практичного застосування ситуативної теорії Ф. Фід-
лер разом із колегами розробив навчальну програму LEDER 
MATCH, яка допомагала лідерові так змінити ситуацію, щоб 
вона відповідала його індивідуальності [109, с. 382; 343, с. 93-94]. 

До недоліків його теорії, як зазначає М. Беляцький, належить 
недооцінка ним можливостей застосування кооперативного сти-
лю за експериментальних умов [39, с. 171]. На думку О. Євтіхова, 
ототожнивши поняття «лідер» і «керівник», Ф. Фідлер обмежив 
розуміння можливостей лідера. Якщо вивести роль «лідера», 
зазначає він, людину, яка активно навчається, з формальної ролі 
«керівника», який виконує поставлене завдання, то умови, що 
впливають на його ефективність, можна було б розглядати і 
більш широко. Справді, дефіцит формальної влади керівник 
може компенсувати посиленням її лідерської компоненти. Ство-
рення команди однодумців, формування відносин взаємної дові-
ри дає лідерові додатковий ресурс влади. За необхідності він, як 
керівник, може його задіяти. Відтак, допускається можливість 
зміни керівником власного стилю керівництва, який би відпо-
відав динаміці змін умов виконання завдань [145, с. 37]. 

Незважаючи на всі недоліки, теорія Ф. Фідлера зробила знач-

ний внесок у вивчення й застосування принципів здійснення 
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лідерства. Дослідник привернув найприскіпливішу увагу до 

того, що модель носить ситуативний характер. Його точка зору 

стала своєрідним поштовхом, у результаті якого було зроблено 

велику кількість відкриттів і проведено багато досліджень. По-

ведінка лідерів стала предметом обговорення у найбільш широ-

ких наукових колах. У зв’язку з цим, із будь-якої точки зору, 

внесок Фідлера в цю сферу незаперечний [109, с. 384]. 
Ситуативна теорія «шляхи-цілі» Т. Мітчела й Р. Хауса 

(path–goal theory) базується на передбаченні, що робітники за-
доволені та продуктивні тоді, коли мається жорсткий зв’язок 
між їх зусиллями й результатами роботи, а також між резуль-
татами роботи й винагородою. Саме звідси модель і отримала 
свою назву. Існує також пряма залежність між рівнем лідерської 
ефективності й рівнем мотиваційної сили очікувань, які є в по-
слідовників [93, с. 490]. Відповідно до теорії «шляхи-цілі», лідер 
повинен посилювати мотивацію підлеглих на досягнення осо-
бистих та організаційних цілей. Сам термін «шляхи-цілі» нале-
жить до таких понять теорії очікувань, як зусилля-продуктив-
ність, продуктивність-результати (винагорода) й реальна цінність 
винагороди для підлеглого. Отже, успіх лідерства залежить від 
уміння керівника розділяти винагороди між підлеглими залежно 
від результатів їх діяльності: лідер повинен здійснювати вплив 
на розуміння і сприйняття підлеглими поставленого завдання, а 
також визначати шляхи досягнення мети [227, с. 495; 609]. 

По суті, теорія «шляхи-цілі» намагається пояснити той вплив, 
який здійснює поведінка керівника на мотивацію, задоволеність 
і продуктивність праці підлеглого. Відповідно, керівник може 
спонукати підлеглих до досягнення цілей організації, впливаю-
чи на шляхи досягнення цих цілей. Обговорюючи цей підхід, 
Р. Хаус зазначав, що керівник може впливати на підлеглих, 
збільшуючи особисту вигоду досягнення підлеглими мети цієї 
роботи. Він також може зробити шлях до цієї вигоди більш 
легким, пояснюючи засоби її досягнення, прибираючи перешко-
ди й пастки та збільшуючи можливості для особистого задово-
лення на шляху до вигоди [609]. 

Теорія передбачає наявність двох індикаторів визначення 

мотиваційної поведінки лідера: 1) поведінка лідера ефективна 
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настільки, наскільки підлеглі сприймають його як джерело без-

посередньої чи інструмент майбутньої задоволеності їх потреб; 

2) поведінка лідера мотивує настільки, наскільки він ставить у 

залежність задоволення потреб підлеглих від високої результа-

тивності праці й дає додаткові рекомендації, чіткі вказівки й зао-

хочення, необхідні для досягнення мети [109, с. 385; 227, с. 495]. 
Чотири стилі (директивний, підтримуючий, орієнтований на 

досягнення, участі підлеглих у прийнятті рішень), що описує 
дана теорія, розглядаються не як особистісні характеристики 
лідера, а як форми поведінки, які він може використовувати, 
адаптуючись до ситуації [129, с. 83]. Стиль керівництва, який 
найбільше відповідає ситуації і якому надають перевагу під-
леглі, залежить від двох ситуаційних факторів: особистих яко-
стей підлеглих, а також вимог і впливу зовнішнього середовища. 
Теорія «шляхи-цілі» виходить із того, що лідер своєю поведін-
кою повинен доповнювати ці ситуаційні фактори. В іншому 
випадку його діяльність буде малоефективною. 

У обов’язки лідера входить аналіз ситуативних факторів та, з 
урахуванням його результатів, збільшення винагород із метою 
задоволення потреб підлеглих і підвищення їх продуктивності 
[129, с. 84]. 

У межах теорії «шляхи-цілі» ученими було висунуто ряд 
гіпотез, які згодом знайшли експериментальне підтвердження: 

 директивне лідерство має наслідком більше задоволення, 
коли виконуються неоднозначні й «напружені» завдання, ніж 
коли вони ретельно структуровані й розплановані; 

 турботливе лідерство забезпечує високу продуктивність 
праці і задоволення роботою, якщо співробітники виконують 
структуровані завдання (лідерство доповнює оточення); 

 директивне лідерство зайве там, де співробітники демон-
струють високі здібності або мають великий досвід роботи; 

 чим чіткішими й бюрократичнішими є формальні відно-
сини підпорядкованості, тим більше лідери повинні демонстру-
вати турботливе ставлення, відмовляються від директивного 
стилю поведінки; 

 директивне лідерство підвищує задоволеність співробіт-
ників, коли всередині робочої групи існує серйозний конфлікт; 
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 підлеглі із внутрішнім локусом контролю (тобто ті, які 

впевнені в тому, що вони є господарями власної долі) відчува-
тимуть найбільший рівень задоволення у випадку партнерського 

стилю; 

 підлеглі із зовнішнім локусом контролю будуть відчува-
тимуть найбільше задоволення за директивного лідерства; 

 лідер, орієнтований на результат, може вселити у своїх 
підлеглих упевненість, що їх зусилля дійсно призведуть до висо-
ких результатів, якщо завдання будуть структуровані неодно-

значно [394, c. 233]. 

Теорія «шляхи-цілі», за позитивного сприйняття і науков-

цями, і практиками, зазнала й критичних зауважень. Її авторам 

радили враховувати характеристики послідовників, зокрема, 

потреби у структурованості завдань у підлеглих. Останнє поба-

жання було реалізовано вже послідовником Р. Хауса та інших 

творців теорії Р. Келлером. Він показав, що значна кількість 

співробітників-професіоналів мають низьку потребу у структу-

рованості й за умов творчого характеру завдання вміють самі 

структурувати свою діяльність. Відтак, лідер стосовно них має 

гнучко змінювати свій стиль. Це розширення моделі, зроблене 

майже через 20 років після її створення, зайвий раз засвідчило її 

популярність та актуальність [40, с. 90; 616]. 

Ситуативна модель Врума–Йєттона–Яго або модель прий-

няття рішень лідером (leader-participation model) передбачає, що 

існує зв’язок між поведінкою лідера й участю його підлеглих у 

прийнятті рішень. У процесі пошуків шляхів вирішення постій-

них проблем, із якими об’єктивно стикається лідер, він робить 

це наодинці, або ж із залученням співробітників. 

Визнаючи той факт, що завданням із різною структурою 

різною мірою необхідні рутинні й нерутинні види діяльності, 

В. Врум і Ф. Йєттон стверджували, що поведінка лідера повинна 

відповідати структурі завдання. Жоден стиль лідерства не під-

ходить до будь-якої ситуації і лідерам потрібно бути досить 

гнучкими, аби вміти змінювати свій стиль відповідно до ситуа-

тивних змін [394, с. 234]. Отже, допускається, що один і той же 

лідер може використовувати різні стилі. Основною відмінністю 
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моделі є її орієнтованість лише на один аспект лідерської пове-

дінки – залучення до участі у прийнятті рішень підлеглих. Від-

повідно, лідеру пропонується концентрувати увагу на проблемі, 

яку потрібно вирішити, і на ситуації, за якої ця проблема ви-

никла. Не відкидається також вплив соціальних процесів на 

рівень участі підлеглих у вирішенні проблем. 
Ключовою ідеєю теорії є те, що рівень залучення підлеглих 

до участі у прийнятті рішень залежить від характеристики 
ситуації. Тож згідно моделі, запропонованої ученими, не існує 
єдиного способу прийняття рішення, придатного для всіх ситуа-
цій, і лише на основі аналізу й оцінки кожного аспекту про-
блеми лідер визначає, який стиль, із точки зору участі підлеглих 
у прийнятті рішення, йому краще використовувати [93, с. 496]. 

Модель передбачає наявність в арсеналі лідера п’яти стилів 
(від автократичного до демократичного), використовуючи які, 
він і визначає рівень участі підлеглих у прийнятті рішень на 
індивідуальному чи груповому рівні: індивідуальне рішення 
(А І, А ІІ); індивідуальне консультування (С І); групове консуль-
тування (С І); надання допомоги (G І); передача повноважень 
(Д І, G ІІ) [109, с. 403; 343, с. 101]. 

Користуючись базовою моделлю, лідери приймали рішення, 
яким стилем користуватися, відповідаючи на сім запитань: 
1) значимість рішення; 2) значення підтримки; 3) компетентність 
лідера; 4) вірогідність підтримки; 5) згода групи з поставленими 
цілями; 6) компетентність групи; 7) уміння працювати в команді 
[129, с. 86–87]. 

Удосконалення базової моделі Врума-Яго (взаємозалежність 
між ситуативними факторами та оптимальним стилем поведінки 
лідера спочатку визначалась за двома матрицями прийняття 
ефективних рішень) значно ускладнило її застосування під час 
вирішення управлінських завдань. У зв’язку з цим була розроб-
лена комп’ютерна програма, яка обслуговує менеджера у про-
цесі аналізу ситуації й досить оперативно видає рішення відпо-
відних рівнянь. Замість матричних моделей було запропоновано 
«дерево рішень», за допомогою якого здійснюються операції зі 
складними співвідношеннями під час введення деяких спро-
щуючих передбачень [343, с. 104–106]. 
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Як і всі попередні, модель прийняття рішень Врума-Йєттона-

Яго неодноразово зазнавала критики за складність, статичність 

деяких положень. Проте, число досліджень, які розвивають її, 

постійно зростає. Оскільки ж модель дозволяє приймати швидкі 

й обґрунтовані рішення, вона може надати реальну допомогу 

керівникам. 

Цілком виправданою у контексті нашого дослідження є увага 

до ще однієї ситуативної теорії лідерства, яка й нині користу-

ється визнанням серед науковців і практиків та була розроблена 

П. Херсі та К. Бланшаром – відома ситуативна теорія Херсі-

Бланшара [596]. 

Одним із ключових факторів моделі ситуаційного лідерства 

Херсі-Бланшара, яка отримала назву «теорії життєвого циклу», є 

зрілість очолюваної лідером групи. Під зрілістю при цьому 

розуміється здатність і бажання членів групи нести відпові-

дальність за свою поведінку під час виконання спільних завдань  

[57; 162, с. 192–193; 286, с. 132–141]. 

Учені виділяють дві основні складові зрілості: 

– професійна зрілість: охоплює професійні знання і навич-

ки, досвід, здібності загалом (професійно зрілий співробітник 

володіє всім необхідним для виконання своїх професійних 

обов’язків без директивних указівок, керівництва й контролю); 

– мотиваційно-психологічна зрілість: зумовлена бажанням і 

мотивацією виконувати свою роботу (психологічно зрілим спів-

робітникам не потрібні зовнішні стимулювання й заохочення, 

оскільки вони мають внутрішню мотивацію) [145, с. 38]. 

Варто зазначити, що мова не йде про зрілість (компетент-

ність) в абсолютному сенсі, а лише про рівень зрілості, який 

потрібен для виконання конкретної роботи. Професійна зрілість, 

на думку дослідників, також не обов’язково пов’язана з віком чи 

досвідом роботи [39, с. 173]. 

Авторами теорії виділено чотири основних лідерських стилі, 

кожен із яких найбільше відповідає певному рівневі зрілості 

співробітників: пояснення, переконання, участі, делегування [596]. 

Ситуативність нової моделі К. Бланшар підкреслює фразою 

про її сутність: «Різні люди – різні підходи». «Ситуативне лідер-
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ство ІІ» ґрунтується на переконанні, що люди можуть і хочуть 

розвиватися, що не існує єдиного, найкращого стилю управлін-

ня для заохочення цього розвитку. Ви повинні підганяти стиль 

керівника до конкретної ситуації» [57, с. 110]. 
У моделі «СЛ-ІІ» застосовуються чотири основні стилі: 

указівка (S 1), наставництво (навчання) (S 2), підтримка (S 3) і 
делегування (S 4). Ці стилі співставляються з чотирма основни-
ми рівнями розвитку співробітників: ентузіаст-початківець (D 1); 
розчарований учень (D 2); здібний, але обережний виконавець 
(D 3); впевнений у собі професіонал (D 4) [343, с. 109–111]. 

Варто наголосити, що на адресу теорії Херсі-Бланшара було 
немало докорів: відсутність доказів, що вона дозволяє робити 
прогнози, указівок на те, який стиль є найбільш ефективним. 
Ставилась під сумнів здатність лідера до такого рівня адаптив-
ності, щоб змінювати свій стиль залежно від особливостей під-
леглого чи групи. Незважаючи на це, і ми з цим цілком пого-
джуємося, більшість учених уважає її практичною, змістовною і 
придатною в дидактичних цілях [109, с. 390]. 

Таким чином, здійснивши аналіз найбільш відомих ситуатив-
них теорій лідерства, ми дійшли висновку, що їх головна ідея 
полягає в тому, що ситуативні змінні впливають на результати 
роботи лідера. Ситуативні теорії розглядають взаємозв’язок між 
лідером та організацією, лідером і командою, лідером та окре-
мими співробітниками, а також вплив стилю лідерства, осо-
бистісних рис підлеглих і ситуаційних змінних один на одного. 
Урахувавши характеристику завдань, підлеглих та організацій, 
лідери можуть вибрати стиль, який із найбільшою вірогідністю 
приведе їх до успіху. Тому ефективний лідер повинен володіти 
діагностичними навичками й демонструвати гнучкість поведін-
ки [129; 184; 242]. 

Описуючи феномен лідерства, варто звернутися до теорій 
функціонального лідерства (Дж. Адаїр, І. Адізес). Так, серед 
цих теорій значущою для нашого дослідження є теорія функ-
ціонального лідерства Дж. Адаїра [545]. Британський учений у 
межах своєї теорії обґрунтовує власні погляди на проблеми лі-
дерства, чинники, які впливають на ефективність діяльності лі-
дера, визначає його функції, навички, пропонує цікаві програми 
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їх розвитку [546–553]. Дж. Адаїр запропонував розглядати три 
основні підходи до лідерства (теорія рис особистостей, ситуа-
ційний і груповий) не як альтернативні, а «як стежинки, які ве-
дуть до вершини гори, і підіймаючись кожною з них, ви посту-
пово наближаєтесь до інших» [5, с. 65; 113]. Він принципово не 
погоджується з положенням теорії рис в інтерпретації тих ав-
торів, які схильні вважати лідерські якості природженими, 
спадковими. Водночас, автор вважає неправильним заперечення 
важливості рис характеру взагалі. Зазвичай, лідери втілюють у 
собі якості, які очікує чи вимагає від них колектив. Зокрема, 
лідер повинен обов’язково бути компетентним у сфері своєї 
діяльності, сміливим, відзначатися ентузіазмом і душевністю, 
бути особистістю, у звичному розумінні цього слова [343]. 

Окрім того, наголошує Дж. Адаїр, більшість лідерів володі-
ють характером, який він визначає як частину особистості, яка 
складає для нас моральну цінність. Це та сума моральних яко-
стей, за якою оцінюється людина – окрім розуму, компетент-
ності й особливих талантів. До найважливіших лідерських яко-
стей Дж. Адаїр зараховує також мужність і співчуття, особливо 
ж чесність (якість, яка змушує людей довіряти вам). До базових, 
на його думку, належить і така якість, як цільність, що перед-
бачає особистість, прихильність певним нормам моралі, худож-
нім чи іншим цінностям [5, с. 28–30]. 

Основний висновок, який робить Дж. Адаїр з аналізу ситуа-
тивного підходу до лідерства: потрібно дуже ретельно вибирати 
сферу застосування лідерських якостей, спираючись під час 
прийняття рішення на власні інтереси, уподобання й темпера-
мент. Але в будь-якому випадку лідер повинен мати темпера-
мент, особистісні якості та знання, які б відповідали обраній 
робочій ситуації. Якщо ж така сфера обрана, він має розвинути в 
середині неї максимальну гнучкість, щоб уміти визначати зміни 
в ситуації й реагувати на них так, як належить лідерові. 
Одночасно з навичками лідерства кожен лідер має розширювати 
й поглиблювати спеціальні знання і досвід у цій сфері [5, с. 41]. 

У межах своєї теорії дослідник розробив модель трьох кіл  
[5, с. 51], що розглядає статус лідера, який визначають три фак-
тори, або змінні: 1) лідер: особистісні якості й характеристики; 
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2) ситуація: частково стабільна, частково мінлива; 3) команда 
(колектив): потреби й цінності її членів [6, с. 115]. Тож лідер 
повинен відчувати як колектив загалом, так і індивідуумів, із 
яких він складається, прагнути гармонізувати їх за допомогою 
третього фактора – спільного завдання. 

Відповідно й лідерство, на думку Адаїра, можна розглядати 
«як інструмент – засіб виконання завдання, задоволення інди-
відуальних і групових потреб – і як відображення того, ким ви 
стали і ким ви можете стати з точки зору особистості, характеру 
й навичок» [5, с. 54]. Щоб забезпечити виконання спільного за-
вдання й підтримати командну роботу, а також задовольнити ін-
дивідуальні потреби членів колективу, лідер повинен виконувати 
певні функції – це те, що лідер робить, на відміну від якостей, 
які говорять про те, яким він є. Таким чином, лідерство вира-
жається у функціях, а не в особистості лідера. Будь-яка людина, 
яка виконує функцію, що виявляється ефективною чи сприй-
мається групою, може бути її лідером на даний момент. Саме в 
цьому й полягає суть теорії функціонального лідерства [343]. 

Варто зазначити, що на підставі аналізу праць ученого [545–
553], ми бачимо, що у рамках теорії функціонального лідерства 
окремі стилі не пов’язуються з певними ситуаціями, за яких 
вони доцільні чи недоцільні. Дж. Адаїр уважає, що стиль не є 
чимось усвідомленим – він формується природнім шляхом, під-
свідомо в міру того, як людина оволодіває функціями й навичка-
ми лідерства, і змінити його так само важко, як і почерк, відтак, 
стиль – це сама людина [5, с. 78–81]. Відповідно, у контексті 
функціонального лідерства по-новому потрібно підходити й до 
рис характеру лідера. Вони мають розглядатися як помічники 
(або стримуючі фактори) у трьох сферах виконання завдання, 
формування і збереження колективу й розвитку особистості. По-
перше, необхідно застосовувати модель трьох кіл для того, щоб 
відібрати головні риси, які потрібно розвивати. Потім деякі яко-
сті почнуть розкривати функції і поведінку, які за ними стоять, а 
зовнішні дії будуть виявом певних якостей [343, с. 123–125]. 

У своїх працях Дж. Адаїр грунтовно схарактеризував функції, 
або принципи лідерства (постановка завдання, планування, 
інструктаж, контроль, оцінка, мотивація, організація, осо-
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бистий приклад), порівнюючи їх з чорними та білими клаві-
шами піаніно: їх натискають у різній послідовності й об’єд-
нують в акорди. Таке порівняння він вважає цілком доречним, з 
чим не можна не погодитися, оскільки кожна функція має від-
ношення до всіх трьох областей, кіл функціонального лідерства. 
Тому лідер повинен мати навички кожної із функцій як в області 
завдання, так і колективу та індивідуальності [343, с. 125–132]. 

Для нашого дослідження важливим є висновок ученого, що 
«не існує такого явища, як «миттєве лідерство». Це не набір 
«вчинків» або прийомів, яким можна навчитися на курсах. Вісім 
функцій і навичок… розвиваються упродовж певного періоду 
часу. Вони включають в себе не лише вчинки, але також осо-
бистість і знання» [5, с. 171]. У зв’язку з цим Дж. Адаїр фор-
мулює організаційні принципи вдосконалення лідерства – умови, 
які має створити організація для розвитку навичок лідерів-
практиків: стратегія розвитку лідерства, відбір майбутніх ліде-
рів, навчання лідерству, політика заохочення кар’єрного зро-
стання, лінійні менеджери як наставники, наукові дослідження, 
правильна структура організації, самовдосконалення, клімат в 
організації, керівник організації [343]. 

Власну концепцію функціонального лідерства обґрунтував у 
серії видань [10–16;] один із найвідоміших теоретиків і прак-
тиків управління І. Адізес. Її відправною точкою стало визна-
чення ученим мети менеджменту, яке він уважає універсаль-
ним – зробити організацію результативною й ефективною в 
найближчій і довготривалій перспективі. Для досягнення мети, 
на його думку, менеджмент має виконувати чотири основні 
функції – РАЕІ: 

1. Producing, або досягнення результатів (товарів, послуг і 
т. ін.), які забезпечують результативність організації в коротко-
терміновому аспекті. 

2. Administrating, або адміністрування, щоб підтримувати 
порядок в організаційних процесах (робити правильні речі у 
правильній послідовності із правильною інтенсивністю) із ме-
тою досягнення ефективності в короткостроковій перспективі. 

3. Entrepreneur, або генератор ідей (у ранніх роботах – під-

приємець), який показує творчий підхід до справи й готовий 
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ризикувати для забезпечення продуктивності організації в май-

бутньому. 

4. Integrating, або інтеграція, тобто створення такої атмо-

сфери й системи цінностей, які змусять людей діяти спільно й не 

дадуть нікому стати незамінимим, що робить організацію 

ефективною в довготривалій перспективі [12, с. 23–25]. 

Кожна з функцій спрямована на конкретний тип задач: Р – Що? 

А – Як? Е – Коли? І – Хто? Але, щоб компанія була рента-

бельною в найближчій і в довготерміновій перспективі, потріб-

но успішно виконувати всі чотири функції [14, с. 22]. 

Для розуміння концепції І. Адізеса важливо звернути увагу 

на ще одне його визначення менеджменту. Як слушно зазначає 

дослідник, менеджмент – це не просто група людей, які займа-

ють певне місце в організаційній ієрархії, і не посада, це, без-

умовно, процес визначення, коригування й, нарешті, досягнення 

корпоративних цілей. Хто б не брав участі в цьому процесі та 

яким би не було його місце в організаційній структурі – чи то 

керівник вищої ланки, адміністратор, консультант, лідер, мене-

джер чи робітник, – він залучений до управлінського процесу й 

у цьому сенсі виконує функцію менеджера [9, с. 33]. У зв’язку з 

цим він заперечує парадигму «лідера-одинака» – мудрого та 

всемогутнього – і обґрунтовує висновок: рівня ідеального мене-

джера, який би одночасно чудово виконував усі функції (позна-

чає як РАЕІ), що об’єктивно входять у протиріччя одна з одною 

(Р – Е, А – Е, Е – І, Р – І, Р – А, А – І), досягнути майже немож-

ливо [14, с. 65–80]. 

Обстоюючи позицію, що реально менеджер може успішно 

виконувати одну, дві, в кращому разі, три функції, а інші – на 

прийнятному рівні, комбінація рівнів навичок і функцій, які 

демонструє менеджер, і визначає його індивідуальний стиль уп-

равління, учений приходить до висновку, що якщо в його 

(РАЕІ)-коді немає пробілів – це правильне управління, а якщо 

одна функція виконується задовільно, а три інших не відпові-

дають навіть мінімальним вимогам, необхідним для виконання 

завдання, має місце стиль неправильного управління, різновид 

якого залежить від того, які саме функції залишаються нереа-
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лізованими. З урахуванням вище викладеного, у своїх роботах 

учений детально розкриває суть стилів менеджменту: мене-

джер, який забезпечує лише результат (Р- - -); бюрократ (- А - -); 

підпалювач (- - Е -); менеджер, здатний лише до інтеграції (- - - І); 

наглядач (РА - - І); милостивий володар (РА – І); тренер малої 

ліги (Р- -І); основоположник (Р-Е-); винахідник-одинак (РАЕ -); 

демагог (- - ЕІ); уявний лідер (АЕІ); зануда (-АЕ-); харизматич-

ний гуру (Р-ЕІ) [343]. 

На основі аналізу стилів менеджменту І. Адізес приходить до 

висновку, що відмінності між успішним керівником, поганим 

керівником і лідером визначаються обставинами (тобто, на якому 

етапі розвитку перебуває організація) і рівнем володіння окре-

мими функціями. Менеджер, який не має пробілів у РАЕІ-коді й 

здатний виконувати всі чотири функції, навіть якщо він по-

справжньому успішний лише в одній, буде непоганим, хоча й не 

ідеальним керівником, якщо йому доручають роботу з урахуван-

ням його можливостей [9, с. 30]. Останнє завдання і лягає на пле-

чі лідера – великий палець руки, – який робить її ефективною. 

Продовжуючи наукові пошуки, у концепції лідерства 

І. Адізеса лідер в ідеалі – РАЕІ. Проте, як бачимо, сам учений 

вважає його недосяжним. Найбільше відповідає вимогам до 

лідера Інтегратор. Проте, його коду раеІ недостатньо, щоб від-

нести його до лідерів. Саме тому І. Адізес і характеризує стиль 

раеІ як менеджерський. Це при тому, що хорошим менеджером 

можна стати й без І. Для цього достатньо і як плюс до одної з 

прописних букв коду. 

Безперечно, наголошує учений, без І менеджер не стане ліде-

ром, адже фундаментальний сенс існування будь-якої органі-

зації – це інтеграція. Інтегратор унікальний тим, наголошує 

І. Адізес, що він не лише створює в організації зв’язки, які за-

безпечують наступність, на майбутнє, але й забезпечує її безпе-

ребійне функціонування в сучасності. Його роль досить важлива 

для успіху як у короткотерміновому аспекті, так і в довготри-

валій перспективі. Урешті-решт, щоб керівник став лідером, без 

цієї функції не обійтись [9, с. 59, 61]. Водночас, переконливо 

доводить дослідник, відмінність між хорошим менеджментом і 
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більш високим рівнем управління – лідерством, полягає в тому, 

що лідер відмінно справляється як мінімум з двома управлін-

ськими функціями, одна з яких – інтеграція. При цьому всі члени 

команди повинні мати певні лідерські якості – хоча б у міні-

мальному обсязі, який необхідний, щоб забезпечити інтеграцію 

в підрозділі чи на зборах і не допустити, аби конфлікт зруйнував 

крихку згоду. Тож І. Адізес виділяє три основні моделі лідер-

ства: 1) РаеІ – лідер, який змінює рівень; 2) рАеІ – надихаючий 

адміністратор; 3) раЕІ – державний діяч [9, с. 207]. Щоправда, у 

деяких роботах він уточнює та розширює цей ряд. РаеІ називає 

пастором, рАеІ – демократичним адміністратором, РАеІ – мило-

стивим государем, а РаЕІ – лідером перетворень [14, с. 129]. 

Нам імпонує позиція І. Адізеса, який порівнює лідерство з 

естафетою, що потребує злагодженої роботи всієї команди. Тип 

лідера, оптимальний для конкретної організації в певний момент 

часу, залежить від ряду змінних, у тому числі від етапу життє-

вого циклу організації, від стилів інших членів команди й харак-

теру завдань і визначається шляхом досягнення консенсусу. 

Директивне рішення лідер може прийняти лише в умовах дефі-

циту часу й лише як тимчасове. У зв’язку з цим учений пере-

конаний, що хороший член взаємодоповнюючої команди лідерів 

уважає себе слугою, і його справа – служити організації, щоб її 

персонал міг виконувати свою роботу. Лідер створює умови, які 

дозволяють людям найкраще проявити себе, які напевно дозво-

ляють отримати оптимальні результати, забезпечує інтеграцію, 

він великий палець, а не вказівний перст [343, с. 146]. 

На думку ученого, хороший лідер: 1) здатний діяти свідомо; 

2) здатний діяти усвідомлено; 3) володіє різнобічними здіб-

ностями, тож у його (РАЕІ)-коді відсутні пробіли; 4) знає свої 

сильні та слабкі сторони, а також свою унікальність; 5) приймає 

свої переваги, недоліки й свою унікальність; 6) здатний оцінити 

сильні та слабкі сторони інших людей; 7) визнає й цінує відмін-

ні особливості інших людей; 8) уміє збавити темп і розслабити-

ся у складній ситуації; 9) створює умови, за яких конфлікт вирі-

шується в атмосфері взаємної довіри та поваги й стає засобом 

навчання [9]. 
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У ряді своїх робіт І. Адізес обґрунтовує власну парадигму 
підготовки менеджерів і лідерів організацій в самих організа-
ціях, закладах вищої освіти, бізнес-школах, в рамках реалізації 
програм МБА (магістерських програм для досвідчених керівни-
ків), тренінгових центрів, апробовану в створеному ним Інсти-
туті Адізеса, в ході консультування провідних компаній та чи-
тання лекційних курсів, проведення майстер-класів у майже 
50 країнах світу [9; 12]. 

Отже, формулюючи основні положення концепції функціо-
нального лідерства, Дж. Адаїр та І. Адізес ураховували досяг-
нення лідерології і суміжних наук про значення лідерства, лі-
дера та його особистісних рис і якостей, поведінки, яка б відпо-
відала ситуації, завданням групи, організації для досягнення її 
ефективності. Водночас, у концепціях знайшли відображення 
реалії кінця ХХ ст., які вимагали відповідального лідерства, 
спрямованого на розвиток архітектури організацій і потенціалу 
співробітників як найважливішого чинника ефективності їх ді-
яльності. Звідси така увага до ціннісних аспектів відносин лі-
дера з послідовниками, створення механізмів їх мотивації до 
задоволення потреб вищого рівня, інновацій, людиноцентрич-
них стилів діяльності лідера й розвитку лідерського потенціалу 
його послідовників. 

Ціннісні теорії лідерства (К. Ходжкінсон, Г. Фейрхольм, 
Т. Кучмарські, С. Кучмарські, С. Кові), які виникли в кінці 
ХХ ст. – на початку ХХІ ст. як відповідь на виклик часу, позна-
ченого стрімким зростанням значення персоналу, особистостей 
у забезпеченні ефективності функціонування організацій і су-
спільства загалом, уможливили з’ясувати, що «людський капі-
тал» – це значно більше, ніж економічна категорія. За нею зна-
ходяться живі люди з їх індивідуальною неповторністю психіч-
ного складу, інтересів, потреб, мотивацією, які неможливо вимі-
ряти показниками ефективності господарсько-фінансової діяль-
ності та які, водночас, безпосередньо впливають на них. 

Згідно ціннісної теорії К. Ходжкінсона, в основі лідерства 
лежать цінності. Останні він розглядає як чисто суб’єктивні 
категорії, як результат внутрішнього особистого досвіду. Цін-
ність, що приписується певним об’єктам, фактам, подіям, зале-
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жить від волі людей. «Світ фактів даний спочатку, світ цін-
ностей створений. І адміністративне мистецтво, таємниця лідер-
ства можуть якраз включати в себе подолання першого (тобто 
обмежень, які виставляє реальність) за допомогою другого 
(тобто ціннісної творчості) до кінця нових вимірів спільних 
досягнень, нових горизонтів, нових світів можливостей. Ця… 
характеристика має величезне значення для адміністративного 
процесу», який він ототожнює з лідерством [599]. 

Аби він носив об’єктивний характер, учений застерігає ліде-
рів від помилок, яких вони можуть припускатися стосовно 
цінностей. По-перше, не можна розрізняти цінності лише з фак-
тів. Те, що вони досить тісно переплетені, не означає, що між 
ними існує внутрішній і безпосередній зв’язок. По-друге, цін-
ності мають ієрархію і не завжди одинакові для конкретних лю-
дей: відвертість одного може бути брехнею іншого. По-третє, 
проблема цінностей не вирішується простим усуненням очевид-
ного джерела проблеми. Насправді, цінності мають більш гли-
боку природу. По-четверте, абсолютизуючи значення засобів, 
або інструментальних цінностей, можна загубити цінності кін-
цеві, головні. 

Дотримуючись визначення цінностей як концепції бажаного, 
даного Т. Парсонсом [647], К. Ходжкінсон подає їх власну пара-
дигму. У її основу покладено відповідь на питання «Чому який-
небудь предмет, дія чи подія здаються хорошими чи правиль-
ними?» Учений уважає, що на нього можна дати лише чотири 
відповіді, які можуть ґрунтуватися на принципах (тип І), на-
слідках (тип ІІ А), консенсусі (тип ІІ Б) і перевагах (тип ІІІ). 
Ціннісна парадигма включає в себе мотивацію, розглядаючи її 
як джерело цінностей, як фонд, із якого можуть бути взяті кон-
цепції бажаного. 

У класифікації лідерства, створеній на основі парадигми цін-
ностей, К. Ходжкінсон виділяє чотири основні архетипи («лі-
дер-кар’єрист», «лідер-політик», «лідер-технік» і «лідер-поет»), 
які виявляються в організованих сферах життя і стосуються, 
насамперед, керівників. До дійових осіб цих архетипів належать 
і послідовники. Поняття «лідер» і «послідовники» співвідно-
сяться як форма та зміст [85; 599]. 
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Чотири аналітичних архетипи, виділені ученим, теоретично 

вичерпують усі існуючі цінності. Проте будь-який лідер, як 

носій певної системи цінностей, може включати цінності не 

лише його рівня, але й нижчих від нього. Загалом же запро-

поновані ним лідерські типи можна представити так: архетип 

«лідера-кар’єриста» в базовій формі виступає як «хижак», а у 

вищій – як «опортуніст»; «лідер-політик» – у нижчій формі – як 

демагог, а у вищій – як демократ; «лідер-технік» може стати 

бюрократом, а може прагнути до позицій захисника-технократа; 

архетип «лідера-поета» може приймати різні форми – від 

захисника до маніяка [343]. 

Поряд із вищеописаними лідерськими архетипами К. Ходж-

кінсон пропонує функціональну типологію, яка визначає ряд 

обов’язків, що існують у практиці управління і які лідер (в ідеа-

лі) має виконувати: перевірка цінностей; контроль ефективних 

станів організації; аналіз схильностей (відданості); реалізація 

етичного вибору; оволодіння «філософією благородної праці»; 

оволодіння мистецтвом байдужості. 

Учений пропонує шість етичних моделей лідерства: 1) «Лі-

дер-захисник «опікун»; 2) «Лідер-конфуціанський мудрець»; 

3) «Лідер-виразник ідеї соціальної рівності»; 4) «Лідер-неостоїк»; 

5) «Лідер-зверхпрофесіонал»; 6) «Релігійний лідер». 

Водночас, у своїй теорії К. Ходжкінсон наголошує на гли-

бокому й органічному зв’язку ціннісного лідерства, функцій 

лідера з організаційним управлінням, менеджментом. 

Слід наголосити, що у даній концепції лідерство-адміністру-

вання і менеджмент розмежовані: перше – більш філософське, 

друге – менш. Проте, вони нерозривно переплетені й взаємо-

пов’язані в їх виконавській функції. І обидві категорії пов’язані 

з цінностями. У зв’язку з цим роль лідера й роль менеджера 

доповнюють одна одну. Менеджерський рівень може суттєво 

посилити лідерський. Відтак, обидва вони край необхідні для 

успіху організації. 

Заради справедливості необхідно визнати, що в роботі 

К. Ходжкінсона практичні аспекти організаційного лідерства 

розглядаються лише в контексті його загальної теорії. Проте 
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саме вони створили методологічну основу для появи «філософії 

лідерської дії», або «практичної філософії ціннісного лідерства» 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. [232, с. 145–199; 453, с. 97–110]. 
Згідно ціннісної теорії лідерства Г. Фейрхольма, саме цін-

ності визначають принципи поведінки суб’єктів організаційно-
лідерського процесу. Дослідник виділяє декілька основних 
принципів ціннісного лідерства, кожному з яких відповідає свій 
набір цінностей (цінності кваліфікації: обслуговування, іннова-
ції, створення команди однодумців; цінності життя, безпеки, 
свободи, єдності, щастя; цінності навчання й консультацій із 
послідовниками (принцип консультування); цінності турботи, 
успіху, обслуговування; цінності автономності й продуктив-
ності), які визначають взаємовідносини між лідером і його по-
слідовниками. Ціннісна теорія Г. Фейрхольма – це безперервний 
динамічний процес, який відбувається у взаємостосунках «лідер – 
послідовники» [581]. 

У своїй моделі лідерства учений спирається на концепцію 
«стейкхолдерства», розроблену М. Лоу [629], відповідно до якої 
лідер визначає спільну мету організації, зберігає її цілісність, 
заохочує творчість, об’єднує послідовників у єдину команду, 
здатну досягти поставленої мети. При цьому лідер не просто 
веде за собою чи спирається на послідовників. Останні ідуть за 
ним, адже мають чого навчитися в лідера, як-от лідерській 
поведінці та світогляду, ефективній взаємодії з оточуючими 
тощо. Часто вони підтримують лідера в силу того, що мають 
матеріальну зацікавленість в його успіхові, володіючи активами 
організації. Відтак, поняттям «стейкхолдер» (stakeholder) визна-
чають всіх членів групи чи організації, чиї інтереси спрямовані 
на досягнення успіху даної організації. Так сфера лідерства 
значно розширюється: стейкхолдери розглядаються як активні 
співучасники лідерського процесу [232; 579]. 

На думку Г. Фейрхольма, головне завдання лідера полягає в 
розвиткові стейкхолдерів. При цьому він має дотримуватись та-
ких принципів: індивідуальні зміни через орієнтацію на успіх, 
навчання послідовників самостійним діям через розкриття їх 
потенціалу (здібності, уміння, навички, знання, можливості й 
т. ін.); створення умов для розвитку самоуправління. 
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Ціннісна теорія лідерства Кучмарських пов’язує процес 
лідерства з можливістю для всіх членів групи (організації) вия-
вити свої лідерські здібності. Власну модель лідерства автори 
будують на основі двох базових положень: 

1) лідер може здійснювати величезний вплив на розвиток 
цінностей і норм як окремих послідовників, так і організації в 
цілому; 

2) ціннісному лідерству не лише можна, але й потрібно вчи-
тися, причому упродовж усього життя. 

При цьому ніхто й ніколи не може сказати: «Я – ідеальний 
лідер». Лідерство має розвиватися разом із розвитком органі-
зації, технологій, послідовників, нарешті, особистості лідера. 
Кожен лідер повинен розуміти, що немає межі вдосконалення і, 
водночас, постійно прагнути до неї; усвідомлювати, що най-
більш ефективний шлях навчання лідерству проходить через дії, 
діяльність, практику, взаємодію індивідів один з одним. Проте 
для цього міжособистісні взаємовідносини повинні бути до-
статньо розвинутими, а організаційне оточення – відкритим і 
допускати можливість для особистості (не лише керівника, але і 
його співробітників) соціально зростати й розвивати в себе 
лідерські якості [619]. 

Т. Кучмарські та С. Кучмарські виділяють десять показників 
ціннісного лідерства в організації, які загалом відповідають 
шести принципам Г. Фейрхольма, розширюючи й доповнюючи 
їх: 1) створення позитивних міжособистісних взаємовідносин; 
2) знання особистих цілей усіх суб’єктів лідерського процесу; 
3) формування почуття приналежності до соціуму; 4) конструк-
тивне вирішення міжсуб’єктивних конфліктів, які є невід’ємною 
складовою соціальної взаємодії; 5) навчання лідерській поведінці 
й менеджменту; 6) розподіл відповідальності й заохочення іні-
ціативності з метою розвитку ділових та особистісних якостей 
послідовників; 7) формування команди однодумців; 8) динаміч-
ність або зворотній зв’язок, а не монолог лідера; 9) єдність внут-
рішньої культури із зовнішнім уявленням; 10) демонстрація за-
хоплення й підтримка різноманітності [343, с. 175–177]. 

Інформаційний пошук у науковій літературі уможливив з’я-
сувати, що серед інших теорій ціннісного лідерства концепція 
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С. Кові – «лідерство, засноване на принципах» – вирізняється 
особливою популярністю. Не в останню чергу тому, що вона 
постійно розвивається, ураховує динаміку змін сучасності. Так, 
С. Кові виділяє сім базових навичок успішного лідера: проак-
тивність, цілеспрямованість, послідовність, позитивне мислен-
ня, емпатія, синергія, особистий розвиток («заточувати пилку») 
[198; 201]. На початку нового тисячоліття С. Кові додав ще одну 
навичку – «знайти свій голос і надихнути на це інших» [200]. 
Якщо в ранніх своїх роботах він розглядав переважно проблеми 
становлення особистості лідера та його відносин у групі, то зго-
дом запропонував модель організаційного лідерства, заснова-
ного на принципах (парадигма восьми навичок С. Кові) [199]. 

Ми зараховуємо концепцію С. Кові до ціннісних теорій лі-
дерства попри те, що сам учений, стверджуючи, що ефективною 
діяльність лідера й очолюваної ним групи чи організації може 
бути лише за умови, що вони будуть керуватися чіткими прин-
ципами, не ототожнює їх із цінностями. Насправді, переважна 
більшість принципів, які С. Кові визначає як основні, базові, є 
або цінностями, у сучасному трактуванні цього поняття, або 
мають ціннісний контекст: справедливість, чесність, щирість, 
служіння, якість, досконалість, зростання, терпіння, виховання, 
натхнення. 

У межах концепції схарактеризовано навички як перетин 
понять знань (що, для чого), умінь (як) і бажань (хотіти зро-
бити), якими має володіти лідер – це навички ефективності, яка 
визначається як рівновага між результатом, ресурсами (фізич-
ними, фінансовими, людськими) та засобами; парадигму «Ви-
грав/Виграв»; співвідношення головних характеристик осо-
бистості з її покликанням; чотири ролі лідера (зразок; штурман; 
настроювач; натхнення); парадигму принцип-центричного лі-
дерства [343]. 

Отже, автори ціннісних теорій лідерства визнають фундамен-
тальне значення цінностей в структурі особистості, їх потужну 
мотиваційну роль. Тому вважають, що лідерство може зростати 
лише на ґрунті високих цінностей, які наповнюють життя лідера 
особистим і, водночас, соціально значимим сенсом. Він сприй-
мається лідером як його місія, яка конкретизується в баченні й 
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цінностях, які він пропонує як основу для взаємодії зі своїми 
послідовниками. Щирість, відвертість, надійність і зрозумілість 
лідера, який дотримується цінностей, викликає довіру до нього 
послідовників. Цінності стають для них своєрідним «маяком» на 
шляху до мети, обов’язковим тестом під час формування ко-
манди, прийняття управлінських рішень. Відтак, в організації 
спрощується система комунікацій, формується атмосфера взаєм-
ної довіри, підтримки, відповідальності й ініціативності. Лідер-
ство «пронизує» всі їх організаційні рівні, стає додатковим чин-
ником досягнення спільної мети. 

Теорії лідерства-служіння (теорія обслуговуючого лідер-
ства Р. Грінліфа, релігійні та світські теорії лідерства-служіння, 
різні аспекти служіння в сучасних теоріях лідерства) теж є 
важливим підґрунтям до розкриття провідного поняття нашого 
дослідження «лідерська компетентність майбутніх бакалаврів з 
менеджменту». 

Аналіз наукових праць [108; 145; 225; 232; 375; 411; 436; 453; 
488; 592; 593] свідчить, що зазвичай поняття «слуга» і «лідер» 
сприймаються як несумісні під час характеристики однієї й тієї 
ж людини. «Слуга» швидше асоціюється з послідовниками ліде-
ра, які визнають його авторитет і право на владу, підкоряються 
його волі. Лідер у ролі слуги, на перший погляд, звучить ало-
гічно й парадоксально, але не з точки зору методологічних засад 
філософії й логіки, які не лише не виключають, а передбачають 
поєднання протилежностей, діалектика яких і народжує нові 
явища або ж розкриває нові можливості й характеристики вже 
відомих. 

Значний внесок у дослідження теорії лідерства-служіння 
зробив Роберт Грінліф (1904–1990), який більшу частину свого 
життя працював у компанії АТ&Т, досліджував проблеми мене-
джменту, розвиток технологій управління, навчання менедже-
рів, був консультантом Університету штату Огайо, Фонду Фор-
да, Американського фонду досліджень менеджменту. 

Теорія обслуговуючого лідерства Р. Грінліфа базується на 
усвідомленні того, що великий лідер має, у першу чергу, роз-
глядатися як слуга, і саме цей простий факт і є ключем до його 
величі. 
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Учений розумів складність, а то й небезпечність злиття воє-

дино слуги й лідера. «Для природного, від природи, – слуги,– 

пише він, – небезпечно ставати лідером, для лідера – небезпечно 

ставати спочатку слугою, а послідовникові – небезпечно напо-

лягати на тому, щоб його вів слуга» [592; 593]. 

Обслуговуюче лідерство, або лідерство-служіння, може бути 

ефективним лише за ряду умов. По-перше, глибока внутрішня 

мотивація до служіння самого лідера. Р. Грінліф називає її 

«внутрішніми голосами», «внутрішніми пророцтвами» лідерів, 

які відповідають їх життєвим установкам. Такі лідери з великою 

силою кидають виклик повсякденній несправедливості, гострі-

ше відчувають проблему великого розриву між необхідною, на 

їх думку, і можливою якістю суспільства. Головне ж – вони 

готові змінювати існуючий порядок в інтересах людини, осо-

бистості. Лише тоді «усвідомлений вибір приводить людину до 

прагнення вести (лідирувати)». Проте, лідер залишається «перш 

за все, слугою» [343; 438]. 

Р. Грінліф допускав і інший шлях звернення лідерів, зокрема 

«лідерів, насамперед», до парадигми лідерства-служіння – після 

утвердження власне лідерства. Проте, в обох випадках обслуго-

вуюче лідерство відрізняється від його інших типів тією тур-

ботою, «яку виявляє лідер-слуга в задоволенні нагальних потреб 

інших людей». Ключовими для ідентифікації лідера як слуги, на 

думку дослідника, є відповіді на такі питання: «Чи зростають ті, 

яким служать, як особистості? Чи стають вони здоровішими, 

мудрішими, вільнішими, коли їм служать, чи можливо самі хо-

чуть стати слугами? Який вплив воно здійснює на найменш при-

вілейовану частину суспільства; чи принесе воно їм користь, чи, 

у крайньому разі, позбавить від подальших труднощів?» [343]. 

«Насамперед, слуга» й «насамперед, лідер» можуть відпові-

дати на ці питання однаково. Проте спонукальні мотиви їх по-

шуку різні: у першого – внутрішні, у другого – зовнішні. При-

родний слуга, людина, яка є слугою, у першу чергу, зазначає 

Р. Грінліф, швидше за все буде наполегливо шукати й удоско-

налювати конкретну гіпотезу, здатну послужити задоволенню 

потреб інших людей, на відміну від людини, яка, у першу чергу, 
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лідер, і яка в подальшому служить із спонукань совісті або 

відповідно до нормативних очікувань [592]. 
Р. Грінліф наголошував, що становлення лідерства-служін-

ня – складний процес, який залежить не лише від внутрішніх чи 
інших мотивів і спонукань власне лідера, але й системи домі-
нуючих у суспільстві цінностей, традиційних чи загальноприй-
нятих підходів до управління і визначень лідерства в управлін-
ських відносинах. 

На основі аналізу праць Р. Грінліфа Р. Рассел та А. Стоун ви-
ділили десять основних характеристик розробленої ним теорії 
лідерства-служіння: 

1. Слухання (Listening) як інструмент комунікації, необхід-
ний для активної демонстрації поваги до інших. 

2. Емпатія – проектування власної свідомості на основі пе-
реживань інших. 

3. Зцілення – прагнення допомогти досягти цілісності не 
лише собі, а й іншим. 

4. Поінформованість – умова усвідомлення соціальної ре-
альності. 

5. Переконання – основа для впливу на послідовників. 
6. Концептуалізація – основа прийняття ефективних рішень. 
7. Передбачення – основа побудови привабливого для по-

слідовників образу майбутнього. 
8. Опікунство – засіб розширення впливу суспільства на 

організацію і навпаки. 
9. Підтримка й заохочення зростання людей. 
10. Формування спеціального співтовариства людей на прин-

ципах служіння один одному [225, с. 148–149; 653]. 
Інші дослідники акцентують увагу й на таких аспектах лі-

дерства-служіння в теорії Р. Грінліфа, як прагнення лідера до 
саморозвитку й самовдосконалення, яке дозволяє йому більш 
широко дивитися на проблеми та шляхи їх вирішення; управ-
ління через задоволення потреб інших, їх внутрішню мотивацію, 
а не контроль і покарання [145, с. 48–49; 144, с. 75–76; 146, 
с. 57–58; 232, с. 218–222; 453, с. 29–95]. 

Отже, лейтмотивом концепції лідерства-служіння Р. Грінліфа 

є ідея, що по-справжньому великим лідером є той, хто допо-
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магає (служить) іншим людям, і саме цей факт визначає його 

велич. Справжні лідерські якості виявляються в тій людині, яка 

зорієнтована на надання допомоги й підтримки іншим людям, у 

тому числі в їх індивідуальному та професійному зростанні. 

Показниками ефективності обслуговуючого лідерства є: індиві-

дуальний професійний ріст і розвиток особистостей послідов-

ників, вільні, незалежні дії з їх боку і виникнення в них бажання 

підтримувати інших; формування професійного співтовариства, 

де всі допомагають один одному [232, с. 74; 9, с. 57]. 

Попри те, що парадигму обслуговуючого лідерства (лідер-

ства-служіння) можна застосовувати далеко не в усіх організа-

ціях і в ситуаціях чи на етапах розвитку, які вони переживають, 

вона отримала досить значну підтримку не лише з боку теоре-

тиків, а й практиків управління й лідерства. 

Погляди Р. Грінліфа на лідерство отримали найбільшу під-

тримку в релігійних колах. І не випадково, адже лідери та творці 

не лише світових релігій, але й більшості релігійних течій від 

природи були харизматиками, які поклали власне життя на 

поширення свого вчення, служіння його ідеалам і їх адептам. 

Відтак, Ісус Христос, Мухаммад, Будда були чи не найкращим 

утіленням ідеї лідера-слуги. З іншого боку, їх віровчення стали 

предметом аналізу як лідерологів, так і теологів, які шукали в 

них методологічні засади для сучасних концепцій лідерства, у 

тому числі лідерства-служіння [343]. 

Релігійний напрям теорій лідерства-служіння грунтовно 

висвітлено у працях Дж. Сандерса (засади лідерства у христи-

янстві), Р. Блекабі та Г. Блекабі (духовне лідерство, Божі методи 

лідерства); Т. Маршалла (приклад служіння Ісусом Христом 

своїм послідовникам, лідерство, похідне від істинної природи 

слуги); К. Бланшара, Ф. Ходжеса (бути лідером, схожим на 

Ісуса, значить любити Ісуса, бути лідером, схожим на Ісуса, 

значить любити, як Ісус) [58; 277; 411; 568; 654]. Світські теорії 

лідерства-служіння – у працях Р. Рассела та А. Стоуна (ознаки 

обслуговуючого лідерства, модель обслуговуючого лідерства 

Рассела-Стоуна); Джозефа і Джіммі Бойєтта (ключові відмін-

ності між «керівником традиційного типу» і лідером-слугою); 
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Дж. Хантера (модель лідерства-служіння Дж. Хантера); 

Дж. Фейворса (бажання та потреби людей за Дж. Фейворсом); 

К. Бланшара (концепція SERVE – служити); Дж. Коллінза («ке-

рівник 5-го рівня»); Дж. Максвелла (відмінності між формаль-

ним лідером та лідером-слугою); Дж. Пеппера (модель особисто-

го життя) [57; 63; 210; 268; 375; 486; 488; 653]. 
Аналіз наукових праць дозволив з’ясувати, що служіння як 

основа й основна функція лідерства чи його важливий аспект, на 
чому наголошували представники суспільно-політичної й філо-
софської думки найдавніших цивілізацій, через тисячоліття зно-
ву посідає чільне місце в сучасній управлінській парадигмі. За 
історично короткий час концепція лідерства-служіння пройшла 
шлях від загальних положень і тез, часом, з «анекдотичною ар-
гументацією», до глибоких теоретичних концепцій, які все біль-
ше знаходять підтвердження й застосування на практиці. 

Вартою уваги у нашому дослідженні є теорія емоційного 
лідерства (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Р. Бояціс і Е. Маккі), в основі 

якої розглядаються поняття емоційного інтелекту (EQ) як поєд-

нання когнітивних здібностей та особистісних характеристик, 
структура емоційного інтелекту, його моделі, а також пропагу-
ється головна теза теорії – лідерство завжди має емоційну пер-
шооснову. Загалом, визначаючи зміст емоційного лідерства, її 
автори пишуть: «Основне завдання лідерів, на наш погляд, поля-
гає в тому, щоб «запалювати» людей – викликати в них готов-
ність до дій» [79, с. 7]. 

Відповідно до вдосконаленої моделі Мейєра-Саловея-Карузо 
(1997 р.) емоційний інтелект включає в себе такі ментальні здіб-
ності: усвідомлене регулювання емоцій; розуміння (осмислення) 
емоцій; асиміляція емоцій у мислення; розпізнавання й вираз 
емоцій [22, с. 81; 79; 424; 631; 632]. 

За Д. Гоулманом, структура емоційного інтелекту включає 
п’ять основних емоційних і соціальних компетенцій: 1) самосві-
домість: чітке розуміння того, що ми відчуваємо в даний мо-
мент, і використання цього вміння у процесі прийняття рішень; 
реалістична оцінка своїх здібностей та обґрунтування почуття 
впевненості в собі; 2)  саморегуляція: уміння справлятися з емо-
ціями, щоб вони сприяли, а не заважали завданню, яке вико-
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нується в цей момент; добросовісність; здатність відкласти задо-
волення заради досягнення мети; повне відновлення після емо-
ційного дистресу; 3) мотивація: використання наших найпота-
ємніших бажань (переваг) для того, щоб змушувати нас діяти та 
спрямовувати на досягнення цілей, допомагати нам брати на 
себе ініціативу, докладати зусиль, прагнучи щось поліпшити, і 
вперто продовжувати робити свою справу, незважаючи на не-
вдачі й розчарування; 4) емпатія: відчуття того, що відчувають 
інші люди, здатність зрозуміти їх точку зору; розвиток у собі 
дару взаєморозуміння й уміння налаштуватися на різноманіт-
ність людських емоцій; 5) соціальні навички: добре володіння 
емоціями у взаємовідносинах; точне «зчитування» соціальних 
ситуацій і стосунків між людьми; спокійна взаємодія; викори-
стання цих навичок для переконання й керівництва, ведення пе-
реговорів і залагодження суперечок, співробітництва й колек-
тивної роботи [116, с. 475–476]. 

У подальшому Д. Гоулман доопрацював структуру емоцій-
ного інтелекту, яка в новій версії включає чотири складових 
(самосвідомість, самоконтроль, соціальну чуйність, управління 
взаємовідносинами) і 18 пов’язаних із ними навичок [115;  
586–590]. Досить широке трактування емоційного інтелекту дав 
Р. Бар-Он, яке відоме у науковій літературі як модель емоцій-
ного інтелекту Бар-Она [445; 560–562]. 

Варто зазначити, що автори теорії емоційного лідерства не 
абсолютизують значення емоційного інтелекту: «Немає у світі 
птахів, які могли б літати з одним крилом. Обдарований лідер 
повинен мати і серце, і голову. Ми, – зазначають вони, – гово-
римо про єдність почуття і думки. Це два крила, які дозволяють 
лідерові підійматися вгору. Будь-якому лідерові, щоб оволодіти 
специфікою поточних завдань і труднощів, необхідний певний 
інтелект. Звичайно, лідери зі світлим розумом, аналітичним і 
концептуальним мисленням приносять компанії користь. Інте-
лект і світле мислення ми розглядаємо, в основному, як якості, 
які відкривають двері в лідерство. Без цього вхід туди заборо-
нено. Проте інтелект сам по собі ще не робить людину лідером. 
Лідери здійснюють свої задуми, мотивуючи, спрямовуючи, 
надихаючи, прислухаючись, переконуючи і – найважливіше – 
викликаючи живий відгук» [115, с. 42; 586]. 
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Отже, емоційне лідерство має забезпечити ефективність 
функціонування підприємств і організацій на основі максималь-
ної мобілізації внутрішніх ресурсів співробітників шляхом 
досягнення їх емоційного резонансу з лідером. При цьому лідер, 
виконуючи в повному обсязі свої функції і маючи необхідний 
для цього лідерський «набір» особистісних якостей і характе-
ристик, повинен досконало володіти методиками й технікою 
використання тих із них, які дозволяють діагностувати не лише 
власні емоції, але й емоції підлеглих з тим, щоб, впливаючи на 
них, досягнути емоційного резонансу з підлеглими, зробивши їх 
своїми послідовниками. Відтак, він повинен мати не лише висо-
кий коефіцієнт емоційного інтелекту, але й відповідні навички 
його використання у практиці лідерства [343]. 

Учені у межах дослідження теорії емоційного лідерства вио-
кремили навички, які характеризують першокласних лідерів із 
розвинутим емоційним інтелектом, стилі емоційного лідерства 
(ідеологічний, навчаючий, товариський, демократичний, амбі-
ційний, авторитарний). Перші чотири стилі автори теорії емо-
ційного лідерства зараховують до резонансних. Кожен із них 
здійснює сильний позитивний вплив на емоційний клімат в 
організації [115; 166]. 

З дидактичної точки зору заслуговує на увагу модель роз-
витку необхідних лідерських здібностей Р. Бояціса [571]. Автор 
назвав її теорією про самоврядне навчання – цілеспрямований 
розвиток чи зміцнення тієї якості особистості, якою ви є або 
якою хочете бути. Відповідно до моделі Р. Бояціса, процес само-
врядного навчання включає в себе п’ять етапів, спрямованих на 
подолання розриву між бажаним і дійсним. Кожен із них потріб-
но використовувати так, щоб він став інструментом оволодіння 
лідером базовими 18 навичками емоційного інтелекту (рис. 1.2). 

Такий тип навчання носить циклічний характер. Його етапи 
розгортаються в певній послідовності. Кожен з них вимагає сил 
і часу лідера. Результатом постійних тренувань стають нові 
звички, які згодом трансформуються в нові риси лідера. Часто 
зміни у сфері звичок, у сфері емоційного інтелекту та стилях 
лідерства супроводжуються змінами в устремліннях і мріях осо-
бистості, її ідеальному «я». Відтак, процес особистісного зростан-
ня й адаптація ніколи не припиняються й охоплюють все життя. 
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Рисунок 1.2 – Модель цілеспрямованого розвитку Р. Бояціса 

 

У спільній роботі Д. Гоулмана, Р. Бояціса та Е. Маккі досить 

ґрунтовно аналізується кожний етап саморозвитку лідерських 

навичок, труднощів і шляхів їх подолання у процесі навчання 

[520, с. 127–183; 589]. Ці ж проблеми займають центральне міс-

це у праці Р. Бояціса та Е. Маккі, сама назва якої говорить про її 

зміст: «Резонансне лідерство: Самовдосконалення на основі 

активної свідомості, оптимізму й емпатії». Дійсно, саме актив-

ність свідомості, оптимізм та емпатію вони розглядають не 

лише як базові навички емоційного лідерства, але й як головні 

фактори реалізації програми самовдосконалення лідера та від-

новлення лідерського потенціалу [72]. Крім того, учені розро-

били програму відновлення лідерського потенціалу. Вони пере-

конливо доводять, що стабільно ефективне лідерство можливе 

лише за умови, коли неминучі в житті керівника епізоди ви-

снажливої роботи змінюються періодами відновлення [72, с. 75]. 
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Власну програму й методику «емоційного навчання» розро-

били британські дослідники проблеми ефективного лідерства 

Р. Тейлор та Дж. Хамфрі. Значна увага приділяється також 

методикам розвитку навичок спілкування зі складними людьми 

(аналіз особистості складної людини; аналіз власної особистості 

й тієї ролі, яку ви можете грати у складних взаємостосунках; 

застосування конструктивного підходу, заснованого на перего-

ворах; вироблення вміння справлятися із гнівом і конфліктами; 

концентрація на позитивному вираженні ситуації. Зрештою, до-

слідники роблять висновок, з яким звертаються до лідерів: 

«Станьте емоційними наставниками, які вміють працювати зі 

своїми емоціями, і усвідомте, що там, де є почуття, є і життя» 

[189, с. 100–139]. 

Таким чином, теорія емоційного лідерства, ураховуючи всі 

функціональні ролі, які має виконувати лідер в управлінській 

діяльності, робить акцент на емоційній основі його відносин зі 

співробітниками. Саме вона, переконані автори теорії, дає мож-

ливість точно оцінити ситуацію, у якій знаходиться лідер разом 

зі своїми співробітниками й обрати такий стиль поведінки, який 

би мобілізував внутрішній потенціал кожного на досягнення 

спільної мети. 

Відмітимо, що після виходу праць Д. Гоулмана, Р. Бояціса, 

Е. Маккі, сформульована ними теорія емоційного лідерства 

стала однією з найбільш популярних серед теоретиків і прак-

тиків-управлінців. Принаймні нині важко знайти тих із них, які 

б заперечували вплив емоцій, емоційного інтелекту на ефектив-

ність лідерства й управління. Не випадково, навіть автори, які за 

основу власних теорій лідерства беруть дещо інші концепту-

альні положення, не обходять своєю увагою його емоційні ас-

пекти [57; 190; 214; 458; 370]. 

Аналізуючи поняття лідера та лідерства у науковому висвіт-

ленні через призму різних загальновідомих теорій, ми не мо-

жемо оминути у нашому дослідженні й моделі харизматичного 

лідерства. 

На думку С. Московічі, харизма лідера – це відповідь на 

виклик і потреби суспільства в особистості, здатній зламати 
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стереотипи, що існують, і повести за собою не обіцянками мате-

ріальних благ, а на основі причетності до реалізації високої 

місії, речником і втіленням якої стає лідер. Саме завдяки цьому 

вся соціальна сфера стає харизматичною [293, с. 187–196]. На-

вколо ж особистості лідера (вождя), продовжує думку дослід-

ник, створюється певна спільнота відданості й надії, непідвлад-

на ієрархії. «Підлегла істота не чекає ні нагороди, ні оплати». 

Більше того, вождь може розраховувати «на можливість роз-

поряджатись особистістю, на її відмову, тим самим, від власної 

волі на користь волі іншого, що робить того справжнім воло-

дарем» [294, с. 347–349]. 

Як стверджує О. Сосланд, харизма лідера є певною єдністю 

образу, ідеології й ініціативної дії, спрямованої на розширення 

свого простору та впливу. Харизматичні лідери, на його думку, 

безперечно, ефектні особистості, яким притаманні честолюбство 

і життєва енергія, безмежно віддані ідеям, які є сенсом їхнього 

життя, чудові оратори й маніпулятори суспільної свідомості, 

володіють особливим умінням викликати симпатію й довіру. Їх 

видатні здібності, а також створений умілою поведінкою імідж, 

наділяють таких лідерів особливим впливом на людей, дають їм 

можливість підкорити їх своїй волі. Водночас, психолог наго-

лошує, що «харизма має часову та просторову вибірковість»: 

одні харизматичні здібності підходять для однієї ситуації, інші – 

для другої. Тому навіть для лідера з видатними здібностями 

«дуже важливо в харизматичній кар’єрі – опинитися в потрібний 

час у потрібному місці» [343; 440]. 

Моделі харизматичного лідерства базуються на ґрунтовному 

вивченні особистості харизматичного лідера. Так, Р. Хаус ува-

жає харизматичними тих лідерів, які можуть у силу своїх осо-

бистих здібностей здійснювати глибокий і надзвичайно сильний 

вплив на своїх підлеглих. Такі лідери відчувають сильну потре-

бу у владі, володіють почуттям самоефективності та глибоко 

переконані у правоті своїх моральних уявлень. Таким чином, 

прагнення до влади спонукає у цих людей бажання стати ліде-

рами. У наступному ця потреба підкріплюється впевненістю у 

власній моральній правоті. У свою чергу, почуття самоефек-
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тивності змушує цих людей відчувати, що вони можуть бути 

лідерами. Отже, на думку ученого, аби особистісні лідерські 

риси набули харизматичного характеру, вони мають отримати 

визнання з боку підлеглих [610; 611]. 

М. Гантер визначає шість ключових характеристик, прита-

манних харизматичному лідерові: 1) обмін енергією, або суге-

стивні здібності, уміння впливати на людей, «випромінювати» 

енергію й заряджати нею оточуючих; 2) зовнішність, яка зача-

ровує; 3) незалежність характеру; 4) риторичні здібності й дея-

кий артистизм, виразна мова й великі здібності до міжособистіс-

ного спілкування; 5) позитивне сприйняття захоплення своєю 

персоною; 6) гідна та впевнена манера триматися, виглядають 

зібраними та справляють враження людей, які володіють ситуа-

цією [232, с. 59–60; 594]. 

Більш глибокому розумінню особистості харизматичного 

лідера сприяли також дослідження У. Беніса, який запропонував 

розділити лідерські якості на чотири групи: 1) управління ува-

гою (уміння так подати мету, майбутній результат чи напрям 

діяльності, щоб це було привабливим для послідовників і моти-

вувало їх); 2) управління цілями (здатність передати свої ідеї й 

бачення, щоб вони були зрозумілими й несли глибокий суспіль-

ний та особистісний зміст); 3) управління довірою (здатність 

лідера перебороти страхи, недовіру, комунікативні бар’єри, які 

заважають його послідовникам повністю йому довіряти); 4) уп-

равління собою (здатність об’єктивно оцінювати свої сильні та 

слабкі сторони, уміло компенсуючи свої недоліки перевагами 

своїх підлеглих) [41; 159, с. 32; 566; 567]. 

Узагальнюючи результати дослідження рис харизматичних 

лідерів (або ж «харизматичних» рис лідерів), Н. Енкельман 

зарахував до них такі: особиста магнетична сила тяжіння; 

натхнення від виконання життєвого завдання; ототожнення себе 

з роботою, яка виконується (це створює враження, що людина 

знаходиться на своєму місці); розкриття власних здібностей; 

впевненість у власних силах і душевна рівновага; уміння зосе-

редити свою увагу на головному; комунікабельність і вміння 

встановлювати довготривалі й інші міжособистісні відносини; 
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уміння мотивувати себе й інших; здатність знаходити правиль-

ний підхід; уміння ставити перед собою й іншими чіткі цілі; 

чарівність;  активність та енергійність, уміння приймати рішення; 

уміння слугувати взірцем для наслідування; позитивне сприй-

няття життя [527, с. 24]. 

Аналіз праць науковців [75; 86; 104; 138; 168; 189; 228; 443; 

444; 462; 471; 481; 482; 567; 594; 610; 657; 643] свідчить, що 

оскільки більшість дослідників харизми відзначають етичну 

нейтральність харизми, «діагностувати» деструктивну, заснова-

ну на тих чи тих психічних розладах, спрямованість рис і яко-

стей харизматичного лідера вкрай важко. Адже харизма – це не 

лідер сам по собі, а ще й енергетика та форма представлення 

його особистості та його цілей послідовникам. У зв’язку з цим 

для розуміння механізмів функціонування харизматичного лі-

дерства важливо проаналізувати поведінку лідера. 

Поведінка харизматичного лідера, з одного боку, зумовлена 

його ж особистісними якостями та рисами, а з іншого – спря-

мована на те, щоб гіперболізувати їх в очах послідовників. Мета – 

досягнути атрибуції ними їх як харизматичних, виключних. 

Грунтовно дослідили компоненти поведінки харизматичного й 

нехаризматичного лідерів Дж. Конгер та Р. Канунго [109, с. 415; 

578]. Їх аналіз дав можливість з’ясувати, що попри те, що «не-

харизматичний лідер» у порівняльній таблиці [343, с. 299–300] 

більше нагадує менеджера, головні напрями діяльності хариз-

матичного лідера в ній відображені досить повно. Але лише 

головні й без врахування неповторної індивідуальності кожного 

харизматичного лідера. 

Таким чином, осмислюючи наукові дослідження, можна 

сформулювати висновок, що поведінка лідера, загалом, визнача-

ється його особистістю і завданнями рекрутування послідов-

ників. Демонструючи своє бачення майбутнього, готовність до 

жертв заради нього, бійцівські риси, оптимізм, супер-здібності й 

можливості, підкреслюючи в різних формах свою унікальність, 

створюючи імідж бажаної ідентичності тощо, харизматичний 

прагне одного – завоювати довіру й об’єднати навколо себе 

послідовників, без підтримки яких його «місія нездійсненна». 



64 

Дидактичний аспект теоретичних основ лідерства у науко-

вому висвітленні був би не повним, якби ми не звернулися до 

теорій трансакційного та трансформаційного лідерства. 

Головні положення концепції трансакційного лідерства базу-

ються на дослідженнях Дж. Хоманса, Е. Холландера та інших 

психологів, які трактували соціальну поведінку (взаємодію 

людей) як обмін матеріальними й нематеріальними цінностями. 

Відтак, лідер міг впливати на послідовників, отримуючи це пра-

во від них за значимі для них дії. Фактично, мова йде про обмін 

впливом між лідером і послідовниками – процес двостороннього 

впливу [601–606; 607–608]. Крім того, на думку Е. Холландера, 

термін «трансакція» означає більш активну роль послідовників у 

взаємовідносинах обміну з лідером під час збереження двосто-

роннього впливу. 

Трансакційні лідери, зазначають М. Вебер, І. Котляров, пояс-

нюють послідовникам їх ролі й завдання, ураховують їх соці-

альні бажання й потреби, забезпечують відповідні винагороди, 

ініціюють створення нових виробничих структур. Вони праце-

любні, терплячі, чесні, досконало володіють навичками менедж-

менту, приділяють багато уваги бюджету, планам, графікам ро-

біт, віддані своїй організації, дотримуються її норм та охоро-

няють її цінності. Трансакційні лідери пишаються тим, що мо-

жуть налагодити ефективну роботу колективу; приносять ко-

ристь групі тим, що визначають ситуацію й напрями дій, отри-

муючи у відповідь зростаючу повагу й доброзичливу реакцію на 

свою поведінку з боку послідовників. Вони відповідають на 

сформульовані запити й зорієнтовані на вирішення існуючих 

проблем [85, с. 121–122; 225]. 

Загалом, трансакційний підхід до визначення лідерства вия-

вився досить конструктивним для визначення механізмів забез-

печення його ефективності в підтриманні стабільності й розвит-

ку груп та організацій на основі відносин обміну та взаємо-

впливу між лідером і його послідовниками. Проте лідери, які 

обмежували арсенал свого впливу трансакціями й не використо-

вували потенційні можливості самого трансакційного лідерства 

до його розвитку на більш високий рівень, звертаючись до ви-
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щих мотиваційних систем особистості, виявилися безпорадними 

перед викликами перманентних змін і турбулентної нестабіль-

ності рубежу ХХ–ХХІ ст. Відповідь на них і спробували дати 

автори теорії трансформаційного лідерства. 

Згідно з теорією Дж. Бернса, лідер у певних ситуаціях може 

змінювати погляди й поведінку послідовників, тобто є транс-

формаційним агентом. Учений розглядав трансформаційне лі-

дерство як процес, у якому лідери й послідовники допомагають 

один одному перейти на більш високий рівень морального духу 

й мотивації. За його визначенням, трансформаційне лідерство – 

це процес, спрямований на досягнення колективних цілей шля-

хом взаємного використання мотивів досягнення запланованої 

зміни, які є в лідера й послідовників. За трансакційного обміну, 

у процесі взаємовідносин між лідером і послідовниками, голов-

ною їх мотивацією діяльності є власний інтерес. За трансакцій-

ним лідером, переконливо доводив Дж. Бернс, «ідуть із відкри-

тими очима, обмінюючи щось на щось». Трансформаційне лі-

дерство включає до мотивації прагнення до позитивності, про-

дуктивності, досягнення цілей, важливих для організації. «Такий 

лідер, – пише Дж. Бернс, – пізнає і звертається до існуючих по-

треб своїх потенційних послідовників, шукає потенційні мотиви 

у своїх послідовників, прагнучи задовольнити потреби вищого 

порядку, захопити людину цілковито, а не лише її раціональну 

сутність. Звертаючись до більш глибоких потреб, він досягає 

справжніх змін» [572]. 

На думку дослідника, трансформаційне лідерство визначає 

суттєві зміни в житті людей щодо цінностей, очікувань і праг-

нень послідовників, їх сприйняття оточуючої дійсності. За пере-

творюючого лідерства лідер своїми здібностями, уміннями й 

бажанням здатний зарядити своїх послідовників енергією до 

особистісних, організаційних, виробничих і суспільних змін, 

енергією прагнення стати лідером. При цьому самі трансформа-

ційні лідери показують зразок ставлення до роботи, зацікавле-

ності в успіхові команди, організації чи суспільства загалом. 

Вони прагнуть підняти моральний дух, мораль і мотивацію своїх 

послідовників, тобто йдуть далі трансакційних, які намагаються 



66 

негайно задовольнити їх інтереси, тим самим обмежуючи їх 

можливостями конкретної ситуації й обмежуючи можливості 

організації до розвитку. Натомість, трансформаційні лідери ін-

вестують у майбутнє своїх послідовників і соціуму. «Трансфор-

маційні лідери підкреслюють, – наголошує Дж. Бернс, – що ви 

можете зробити для своєї країни; трансакційні лідери, – що 

країна може зробити для вас» [85, с. 122–123; с. 325–326; 572]. 

Аналіз праць науковців [40; 85; 122; 129; 128; 228; 231; 268; 

403; 420; 462; 516; 508; 563] уможливив дійти висновку, що 

трансформаційне лідерство варто трактувати як таке, що допов-

нює трансакційну концепцію (або ж враховує її, використовує) 

певними вимірами поведінки лідера, які, урешті-решт, і визна-

чають його як особливий тип лідерства. 

У моделі Б. Басса трансформаційне лідерство складається з 

чотирьох компонентів, відомих як «чотири І»: 1) індивідуальний 

підхід (Individualized еjnsideration), або лідерство шляхом роз-

витку людей; 2) інтелектуальна стимуляція (Intellectual stimulation), 

або лідерство шляхом стимулювання мислення людей; 3) нади-

хаюча мотивація (Inspirational motivation), або лідерство шляхом 

натхнення людей. Лідер створює ясну картину майбутнього тру-

дового; 4) ідеалізований вплив (Idealized influence), або лідер-

ство, засноване на харизмі [563–565]. 

Імпонує позиція С. Кові, який визначає трансформаційне лі-

дерство як лідерство, здатне забезпечити необхідні зміни в 

момент виникнення нових тенденцій в економіці, техніці, соціо-

культурних факторах: «Розширене уявлення про людську при-

роду змушує бачити роль менеджера іншою: не героя, а агента 

розвитку, не командира, а консультанта, не керівника, який від-

дає накази, а вихователя, не начальника, який приймає рішення, 

а лідера, який робить мету зрозумілою, подає приклад. Мене-

джер нового типу відмовляється від конфронтаційних діалогів 

на користь емпатичних, від прагнення зосередити владу у своїх 

руках на користь розподілу владних повноважень, від проти-

стояння на користь співробітництва, заснованого на спільних 

інтересах. Можна розглядати цю зміну парадигми в термінах 

континуума, на одному з полюсів якого знаходиться зовнішній, 
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а на іншому – внутрішній контроль, прийняття цілі; перехід 

можна бачити у відмові від поверхневих контактів на користь 

повного використання людських ресурсів» [199; 462, с. 26–27]. 

Модель трансформаційного лідерства передбачає наявність у 

лідера й послідовників такої поведінки, яка б дозволяла творчі 

рішення у кризових ситуаціях. По-перше, лідер має впливати на 

послідовників через залучення їх до участі в управлінні, бути 

самому частиною групи/організації, а не «стояти над нею», з 

ентузіазмом підтримувати спільні зусилля. Послідовники ж по-

винні не сліпо йти за лідером, а критично оцінювати надані мож-

ливості, свідомо підходити до своїх дій, менше цінувати вплив 

емоцій, ніж значимість раціональності в поведінці [563–565]. 

У контексті нашого дослідження важливими є погляди 

С. Калашнікової, яка зазначає, що оскільки трансформаційне 

лідерство стосується як особистості (індивідуальне лідерство), 

так і організації (організаційне лідерство), головною рушійною 

силою змін на всіх рівнях є навчання, у результаті якого відбу-

вається трансформація особистості та організації [173]. 

Концепцію «самонавчальної організації» суттєво доповню-

ють численні дослідження й методики розвитку лідерських яко-

стей особистості, виховання лідерів в організаціях, суперлідер-

ство та ін. [18; 105; 184; 439; 522; 530]. 

Загалом, аналізуючи сучасні теорії лідерства, не можна не 

зробити цілком очевидного висновку, що переважна більшість із 

них генетично пов’язана з теорією трансформаційного лідер-

ства, використовуючи його індикатори як базові. Найчастіше 

таким стає харизматичний вплив лідера через бачення, образ 

майбутнього, місію, що характерно і для харизматичного, і для 

емоційного, і для стратегічного, і для ціннісних теорій лідер-

ства. Цілком очевидно, що інноваційне лідерство чітко корелю-

ється з вимогами трансформаційного лідерства до інноваційного 

стимулювання лідером послідовників, а концепції «трубопро-

водів лідерства», «розподіленого лідерства», самолідерства, 

зверхлідерства, «самонавчальної організації» тощо – з індивіду-

альним підходом лідерів-перетворювачів до своїх послідовників 

[343; 446]. Вочевидь, це є продиктована сучасними перманент-
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ними змінами навколишнього середовища діяльності організа-

цій закономірність: для того, щоб вижити й розвиватись, органі-

зації мають відповідати адекватними змінами управлінських 

моделей вищого рівня – лідерства. 

Наприкінці зазначимо, що розглянуті у цьому підрозділі тео-

рії, зазнаючи певних трансформацій та доповнень, стали під-

ґрунтям великої кількості концепцій лідерства, своєрідними тео-

ретичним основами лідерства у науковому висвітленні, глибоке 

осмислення яких уможливило сформулювати низку висновків. 

Теорії лідерства середини 30-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

стали важливим напрямом розвитку управлінської думки та 

практики управління. Вони досить різнопланові за методологіч-

ними підходами й методиками пошуку оптимальних моделей 

управління. Водночас, їх об’єднує прагнення якомога повніше 

розкрити внутрішній потенціал учасників лідерського процесу: 

як лідерів, так і тих, хто йде за ними. Воно ґрунтується на гли-

бокій переконаності їх авторів у тому, що лідерство виростає із 

взаємної зацікавленості лідерів і послідовників у взаємодії зара-

ди досягнення спільного результату. Ця зацікавленість має ціл-

ком прагматичні цілі, обумовлені фізіологічними, екзистенцій-

ними, соціальними потребами кожної людини, її прагненням до 

завоювання престижу в суспільстві й самореалізації. Проте лі-

дерство від початку зорієнтовано на досягнення кожним успіху 

та схвалення (самоповага) й розвиток його особистості (само-

реалізація). Отже, у його основі лежить довіра лідера до послі-

довників, його впевненість у їх можливостях і прагнення допо-

могти їм у їх реалізації. Власне, підлеглі керівника стають його 

послідовниками й визнають його лідером лише тоді, коли вони 

самі починають довіряти йому. Лідерство не можливе без взаєм-

ної довіри між лідерами й послідовниками. Відтак, основним 

інструментом впливу лідера стає не його формальна влада, а 

авторитет. Лідерство, які б управлінські стилі не застосовува-

лися у процесі його реалізації, може ефективно функціонувати 

лише на основі влади авторитету. 

У цьому сенсі різноманітні теорії лідерства пропонують, по 

суті, різні методики та шляхи завоювання лідером довіри й 
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авторитету у своїх послідовників. Автори теорії рис бачили їх 

основу у видатних якостях особистості лідера. У поведінкових 

теоріях лідер – рольова поведінкова модель для своїх послідов-

ників, веде їх за собою силою власного прикладу. Ситуативні 

теорії зміщують акцент на його послідовників, визнають їх 

вплив на лідера й необхідність відповідності рис і поведінки 

лідера конкретній ситуації, яка включає в себе також специфіку 

завдань, структури й зовнішнього оточення організації тощо. 

Усвідомлення багатовимірності обставин і завдань, які має вра-

ховувати лідер і яким він має відповідати як особистість і 

поведінкова модель, дало поштовх розвиткові функціональних 

теорій лідерства, у яких лідер виступає як інтегральна сила 

діяльності команди його однодумців, основа досягнення ними 

синергетичного ефекту. 

На розвиток лідерології та практики лідерства суттєво впли-

нули ціннісні теорії. Поставивши в центрі уваги сенс діяльності 

лідера та його послідовників, вони в теорії і на практиці довели, 

що лідерство, якого потребує сучасність, може бути лише від-

повідальним. Лідер, якщо він хоче залишитися особистістю, має 

бути відповідальним перед самим собою, перед послідовниками 

і, урешті-решт, перед суспільством і його майбутнім. Відпові-

дальність мають відчувати й послідовники лідера. Тоді теорії 

лідерства-служіння перестають бути алогізмом у низці інших 

лідерських рефлексій, а теорія емоційного лідерства сприйма-

ється як важливий інструмент досягнення почуття взаємної 

довіри й відповідальності між лідером і послідовниками. 
Ціннісні теорії актуалізували й теорію харизматичного лідер-

ства, яке найбільше дискредитували тирани середини ХХ ст. 
Констатувавши етичну нейтральність «харизми», учені, які до-
сліджували харизматичне лідерство, показали його надзвичай-
ний потенціал у мобілізації зусиль послідовників лідера на 
досягнення визначеної ним мети. Вона завжди більша, ніж його 
особистість, і стає життєвою місією, сенсом існування та дже-
релом розвитку як лідера, так і організації, суспільства. Головне, 
щоб етика «харизматика» визначалась соціально значимими 
цінностями. Саме на цьому акцентують увагу трансформаційні 
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теорії лідерства, які є основою різноманітних моделей ефек-
тивного лідерства, що враховують попередні досягнення лідеро-
логії. Відтак, визнають важливість особистісних якостей і рис 
лідера та його поведінки, які б оптимально враховували ситуа-
цію; значення команди й корпоративної культури організації, 
побудованих на спільних соціально значимих цінностях та 
об’єднаних спільними місією й метою, спрямованими на постій-
ний розвиток усіх суб’єктів лідерського процесу, у якому кожен 
здатний, у разі потреби, на своєму робочому місці взяти на себе 
роль лідера. Отже, на часі впровадження моделі організацій лі-
дерського типу, постійно націлених на інновації та трансформа-
ції, які за динамічних умов сучасності лише й можуть слугувати 
основою стабільності, стабільності змін і розвитку лідерів, їх 
послідовників, організацій і суспільства. 

Осмислення теорій лідерства, здійснюване науковцями у 
різні часи і на різній світоглядній основі, дозволяють дійти 
головного висновку, що поняття «менеджер», «лідер» та «лідер-
ство» тісно взаємопов’язані, насамперед, метою, адже лідерство – 
це виклик заради чогось важливого, це виклик із пристрастю, це 
прагнення до мети. Компетентність лідера-менеджера є рівнем 
зрілості, який потрібен для виконання конкретної роботи, сумою 
знань та вмінь, які він використовує для досягнення мети чи 
вирішення завдань. Крім того, і це є ключовим моментом для 
нашого дослідження, компетентному лідерству можна навчи-
тися, потрібно вчитися, причому упродовж усього життя. 

1.2. Компонентно-структурний аналіз  
лідерської компетентності майбутніх  
бакалаврів з менеджменту 

Вище ми розглядали поняття «лідер», «лідерство», «мене-
джер» переважно в контексті лідерської управлінської парадигми, 
виокремлюючи його найбільш загальні ознаки. Водночас, варто 
звернути дослідницьку увагу на з’ясування суті цих понять у 
педагогічних дослідженнях, зокрема, у царині дидактики. 

У наукових працях з педагогічних наук (О. Бойко [64], 

Н. Бабкова-Пилипенко [27], І. Бєлкін [50], Т. Вежевич [87], 
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Б. Головешко [113], Р. Дафт [129], В. Жигірь [154], А. Зоріна [161], 

О. Кін [192], Ю. Кращенко [229], Н. Мараховська [275], 

В. Локшин [252], О. Маковський [267], І. Пинтосевич [377], 

О. Романовський [401], В. Саляхов [410], Н. Семенченко [418], 

Р. Сопівник [437], Н. Сушик [455], О. Уманський [476], 

О. Хмизова [493], Л. Шигапова [517], В. Ягоднікова [534], 

О. Яценко [541; 542] та ін.) можна знайти значну кількість 

визначень понять «лідер» та «лідерство», але єдиного і загаль-

ноприйнятого трактування до цього часу не існує. Тож на під-

ставі аналізу й узагальнення напрацювань учених ми дійшли 

висновку, що лідер – це член групи, ключова роль якого полягає у 

цілеспрямуванні, інтеграції, контролі та зміні діяльності інших 

членів групи у процесі вирішення групових завдань, за яким група 

визнає перевагу в статусі й надає право приймати рішення в 

значущих для неї ситуаціях. Відтак, у подальшому у нашій 

роботі використовуватимемо саме це визначення. 

У науково-педагогічній літературі, як можна спостерігати, 

висвітлюються різні підходи до розуміння феномена лідерства, 

які базуються на розглянутих у п. 1.2 теоріях. Вочевидь, у 

найбільш узагальненому виді лідерство потрактовується як: 

1) один з процесів організації управління соціальною групою, 

який сприяє досягненню групових цілей; 2) взаємовідносини 

між лідером і членами групи, що роблять вплив один на одного і 

спільно прагнуть до реальних змін і досягнення результатів, що 

відображають спільні цілі; 3) реалізація організаційного керів-

ництва, яка реалізується топ-менеджментом (розробка бачення, 

планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, роз-

виток, наділення повноваженнями і спрямування діяльності 

людей на досягнення конкретних цілей); 4) різновид влади, спе-

цифікою якої є спрямованість зверху вниз, а також те, що її но-

сієм виступає не більшість, а одна людина або група осіб; 

5) створення мотивації та вплив на людей. 

Здебільшого, лідерство номінується як інтерактивний процес, 

у межах якого лідер не лише односторонньо впливає на інших 

членів групи (послідовників), але й сам постійно перебуває під 

їхнім впливом, відтак, на думку науковців, відбувається постій-
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ний ціннісно-мотиваційний обмін, результатом якого є соціаль-

на зміна. 
У межах дослідження цінною є думка вітчизняних учених 

(В. Бондаренко, Т. Гура, А. Книш, О. Романовський), які пропо-
нують розглядати лідерство як процес індивідуального впливу 
лідера на послідовників. Тож лідерство, на думку науковців, є 
трьохкомпонентним явищем: 1) лідерство як особистість; 2) лі-
дерство як команда; 3) лідерство як процес [403]. 

Нині науково-обґрунтований підхід до лідерства у процесі 
навчальної діяльності набуває сьогодні масового характеру та 
визначає лідерство важливим чинником перетворення освітньої 
діяльності сучасних закладів вищої освіти (ЗВО) на реальні 
технологічні процеси та структури. 

Зупинімося докладніше на з’ясуванні суті поняття лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Насамперед, звернімося до поняття «менеджмент». Так, за 
даними Оксфордського словника англійської мови (The Oxford 
English Dictionary) менеджмент (англ. to manage – управляти) 
тлумачиться як: 1) спосіб та манера спілкування з людьми (пра-
цівниками); 2) влада та мистецтво керівництва (управління); 
3) вміння та адміністративні навички організувати ефективну 
роботу апарату управління (служб працівників); 4) органи уп-
равління, адміністративні одиниці, служби та підрозділи [664]. 

Вітчизняні дослідники В. Діденко, Ф. Хміль, визначають 
менеджмент як систему організації колективної праці, ефектив-
ного використання ресурсів, концентрації зусиль та безперерв-
ного підвищення якості роботи персоналу підприємства (орга-
нізації). Якщо розглядати організацію (підприємство, установу) 
як деяку структуру, в межах якої здійснюються певні заходи, то 
менеджмент (управління) є сукупністю скоординованих заходів, 
спрямованих на досягнення певної мети [494]. 

Згідно позиції Р. Дяківа, менеджмент – це, з одного боку, 
сукупність функцій, принципів, засобів, методів та форм управ-
ління організаціями (підприємствами, установами), з метою реа-
лізації стратегічних планів, досягнення ефективного виробни-
цтва і збільшення прибутку, а з іншого – керівництво організа-
ціями (підприємствами, установами) [147]. 
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А. Бардась, М. Бойченко, А. Дудник, В. Пушкар зазначають, 

що загалом, менеджмент – це вміння досягати поставлених 

завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки 

інших людей; функція, вид діяльності, зміст якої складає керів-

ництво підлеглими в організації [33; 388, c. 12]. 

Менеджер, продовжують думку В. Пушкар, Л. Служинська, 

А. Шегда, як похідна від менеджменту, – це певна категорія 

людей, соціальний прошарок тих, хто реалізує, здійснює на 

практиці керівну роботу. Відтак, менеджер – це управлінець, ад-

міністратор, директор, завідувач, тобто, функціонер, найманий 

професійний керівник, що не є власником підприємства (фірми) 

[388; 432; 512]. Б. Гаєвський номінує менеджером управлінця 

або спеціаліста з управління в сучасних умовах, автономного 

працівника, який створює особливий вид продукції – рішення, 

режим праці, що мають свої критерії ефективності, ціну, місце в 

прибутках виробництва [103, с. 55]. 

Як слушно зазначають Г. Осовська та О. Осовський, мене-

джер є керівником-професіоналом, який працює за наймом і 

спеціалізується на примноженні прибутку, тобто – це керівник 

підприємства (фірми, організації) в умовах ринкової економіки. 

Його робоче місце є первинною ланкою виробництва, зона праці 

одного або кількох (якщо робоче місце колективне) виконавців, 

визначена на підставі трудових та інших чинних норм і осна-

щена необхідними засобами для здійснення трудової діяльності 

[369, с. 88]. 

Р. Ісаєв номінує сучасного менеджера як керівника, що обій-

має постійну посаду, має професійну підготовку й наділений 

повноваженнями в сфері ухвалення рішень за конкретними 

видами діяльності колективу підприємства (фірми, організації), 

що функціонує в ринкових умовах, та використовує навички 

ділового спілкування, сучасні науково-обґрунтовані форми і 

методи впливу на підлеглих [167, с. 63]. 

За М. Діденком, менеджери є працівниками підприємства 

(фірми, організації), які професійно здійснюють управління 

людьми, відповідальні за отримання результатів від конкретних 

зусиль інших працівників, які працюють як індивідуально, так і 
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об’єднані в групи. Учений стверджує, що менеджери – це, без-

перечно, висококваліфіковані компетентні фахівці, умілі органі-

затори виробництва, наставники підлеглих, які можуть працю-

вати як в системі «людина-техніка», так і в системі «людина-

людина» [136, с. 203]. 

Аналітичне осмислення напрацювань учених (Л. Влодарска-

Зола, Р. Ерсьозоглу, М. Кириченко, О. Рудінська, С. Яроміч, 

І. Молоткова, В. Рульєв, С. Гуткевич, Л. Скібіцька, О. Скібіцький, 

В. Стадник, М. Йохна, М. Туленков, Л. Служинська, Н. Черненко) 

свідчить, що менеджер є фахівцем, який професійно здійснює 

процеси управління в конкретній галузі діяльності організації, 

тобто керівник (управлінець), який відповідає за ефективну 

роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного 

напряму діяльності підприємства (організації, установи) та по-

винен мати відповідні знання й уміння, головне з яких – управ-

ляти людьми в процесі їхньої спільної діяльності для досягнення 

конкретного результату, а також здійснювати свою професійну 

діяльність не загалом в організації, а в конкретній сфері її 

діяльності. 

Термін «менеджер», наголошують дослідники, застосову-

ється до: 

1) організатора конкретних видів робіт у межах окремих під-

розділів або програмно-цільових груп; 

2) керівника організації у цілому або його підрозділів; 

3) керівника стосовно підлеглих; 

4) адміністратора будь-якого рівня [95, 432]. 

За їх статусом, зазначає Н. Черненко, менеджерів поділяють 

на керівників (наділений повноваженнями приймати управ-

лінські рішення, завжди має у своєму підпорядкуванні виконав-

ців) і виконавців (повинні забезпечувати перебіг процесу управ-

ління, брати участь у підготовці й реалізації рішень, оскільки 

сферою їх діяльності є функційний менеджмент) [504]. 

Г. Лоїк, визначаючи менеджера як керівника, що відповідає 

за певний напрям діяльності підприємства (установи, організа-

ції), перераховує їх види: менеджер із персоналу, менеджер з 

продажу, менеджер з маркетингу, інвестиційний менеджер, ме-
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неджер зі зв’язків із громадськістю, менеджер із логістики, ме-

неджер із зовнішньо-економічної діяльності, фінансовий мене-

джер, банкетний менеджер, ризик-менеджер, бренд-менеджер, 

екаунт-менеджер, керуючий проектом (менеджер проекту) або 

цілою компанією (топ-менеджер). Нині, наголошує дослідниця, 

до менеджерів відносять усіх осіб, відповідальних за певний 

напрям, у тому числі і не керівників. У цьому випадку він 

прирівнюється до відповідального виконавця, провідного інже-

нера [251]. 

Безсумнівно, менеджери – основа будь-якої управлінської 

системи. У них, зазначає Е. Денисенко, особливий предмет пра-

ці – інформація, і на підставі її аналізу, обробки та перетворення 

вони приймають рішення щодо виконання всіх управлінських 

функцій. Проте, слід особливо акцентувати увагу, що стосовно 

оцінювання їхньої роботи дедалі частіше розмежовують вико-

нану роботу і результативність, яка характеризується досяг-

ненням цілей індивідів і всієї організації як суб’єктів управління 

[132, c. 52]. Зрозуміло, результат роботи менеджерів у певній 

організації (фірмі, установі) позитивний, коли вона розвивається 

і процвітає, а це, безумовно, не може відбуватися, якщо мене-

джер не наділений лідерськими якостями та якому не прита-

манна лідерська поведінка. 

У цьому контексті слушним є зауваження З. Магдач та 

В. Цісюань, які переконливо доводять, що особа, яка займає по-

саду керівника, має бути і менеджером, і лідером, оскільки вона 

керує людьми, спрямовує всі організаційні ресурси на досяг-

нення організаційних цілей та скеровує працівників організації 

(підприємства, установи) у правильне русло. Проте, не кожен 

лідер є менеджером, адже для цього необхідно займати відпо-

відну посаду і чітко виконувати всі формальні аспекти роботи 

[262, с. 18; 501]. 

Імпонує позиція Р. Тягура, який на підставі ґрунтовного ана-

лізу діяльності наукових шкіл менеджменту, розробив модель 

менеджера ХХІ століття: глобальний стратег (володіє сучас-

ними технологіями управління), лідер (харизматичні якості), 

новатор (упроваджує новації) тощо [474, с. 14]. 
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Принагідно зазначимо, що діяльність менеджера – це управ-

лінська діяльність, яка має три основні складові: 1) діяльність, 

що пов’язана з організацією та управлінням певною системою; 

2) діяльність, що пов’язана з управлінням людьми, міжосо-

бистісна взаємодія; 3) діяльність, що пов’язана безпосередньо з 

організацією технологічного процесу [223]. 

Нині у наукових колах стосовно «старого управління», зазна-

чають С. Калашнікова, Д. Паркін, використовуються терміни 

«адміністрування» та «менеджмент», а «нове управління» імену-

ється як «лідерство». Загалом, на думку дослідниці, менедж-

мент – це правління на основі влади (формальне визнання), а 

лідерство – це управління на основі впливу (фактичне визнання) 

[174; 646]. Ця позиція перегукується із позицією Б. Келлермана, 

який стверджує, що лідерство – це намагання лідерів, які мо-

жуть займати, хоча й не обов’язково, формальне владне поло-

ження, залучити своїх послідовників у процес спільного досяг-

нення цілей, згода відносно яких обома сторонами досягнута; а 

менеджмент – це намагання менеджерів, які завжди займають 

владне положення на тому чи іншому рівні, змусити працювати 

підлеглих за розкладом [186, с. 30]. 

Узагальнюючи праці учених (С. Калашнікова, В. Лівенцова, 

В. Шейнов), зазначимо, що вище виявлена протилежність між 

менеджментом та лідерством є наслідком того, що влада і вплив 

мають принципово різне походження, оскільки влада спираєть-

ся на систему відносин, потреб, установок, стереотипів, що  

вже склалися, а вплив проявляється через їх зміну [173; 247; 

515, с. 214]. 

Не можемо не погодитися з думкою Н. Газзарда, X. Оуена, 

В. Ходжсона, які описують протистояння «менеджмент («старе 

управління») – лідерство («нове управління»)» таким чином: 

1) якщо менеджмент полягає в контролі над підлеглими та є 

підпорядкованим статусу-кво, то лідерство базується на звіль-

ненні як власного потенціалу, так і потенціалу інших членів 

групи (підприємства, установи, організації) для досягнення ви-

соких цілей та нових можливостей; 2) менеджмент є не що інше, 

як спосіб наведення порядку й контролю в існуючих підприєм-
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ствах (установах, організаціях), водночас, лідерство є спробою 

кинути виклик навколишній дійсності й змінити її [370, с. 61]. 

Аналіз праць Б. Головешка, Л. Скібіцької, О. Скібіцького, 

О. Цвєткова уможливив виокремити ієрархію сучасних мене-

джерів – так звану структуру менеджерського корпусу: 

1) менеджери вищого рівня (топ-менеджери), 

2) менеджери середнього рівня (мідл-менеджмент, лінійні та 

функціональні менеджери) 

3) менеджери нижнього рівня (менеджери першої лінії). 

Їх функціональна роль в організації, наголошують науковці, 

зміщується відповідно від управління організацією в цілому до 

прийняття конкретних рішень для виконання визначеного за-

вдання. Як стверджують О. Рахманов, О. Цвєтков, лінійні мене-

джери відповідають за процес управління у цілому, забезпечу-

ють цілісність функціонування об’єкту управління, відповіда-

ють за координацію діяльності відповідно до цілей і завдань 

свого ієрархічного рівня, водночас, функціональні менеджери 

очолюють служби в ієрархічній структурі організації [429; 391; 

500, с. 70–72] 

На думку І. Бєлкіна, топ-менеджер – це обов’язково лідер. 

Принципова різниця між вищими і середніми менеджерами, 

переконливо доводить дослідник, полягає в тому, що над серед-

німи завжди ще є менеджери, а над вищими їх уже немає. Слід 

зазначити, що критерієм рівня менеджера може служити не 

лише займана ним посада, але й міра відповідальності, оскільки 

менеджер, що несе остаточну відповідальність за все те, що він 

робить, є вищим, хоча може займати другі чи навіть треті 

позиції в організації (фірмі, компанії). Прикладом менеджерів 

вищого рівня є менеджери продажу, з маркетингу, персоналу, 

головні юристи компанії тощо [38]. 

Не викликає жодних сумнівів той факт, що кожному мене-

джеру притаманна певна роль. Так, Х. Мінцберг виділяє такі 

ролі менеджера: 

 міжособистісні (головний керівник, лідер, зв’язуюча ланка); 

 інформаційні (приймає-розповсюджує інформацію, пред-

ставник); 
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 управлінські (підприємець, усуває проблеми, розподіляє 
ресурси, ведучий переговорів). 

На підставі глибокого аналізу їх суті, учений виділяє для 
кожної з ролей окремий специфічний характер діяльності від-

повідно професійних обов’язків та кола повноважень. І лише 
для ролі «лідера» він відводить практично всі управлінські дії за 

участі підлеглих [637, с. 93–94]. 
Обстоюючи позицію, що менеджери, у першу чергу, є суб’єк-

тами здійснення управлінської діяльності організації (фірми, 
компанії, підприємства, установи), Б. Головешко, А. Кусков та 
А. Чумаченко теж виокремлюють три їх ключові ролі, які за 
своєю суттю перегукуються з ролями за Мінцбергом: 

 роль з ухвалення рішень (менеджер самостійно визначає 
напрям розвитку організації, вносить поточні коригування пла-
нів, розподіляє ресурси, об’єм роботи, ініціює проекти тощо); 

 роль інформатора (менеджер як представник організації 

самостійно збирає інформацію, поширює її у колективі, роз’яс-
нює основні цілі та завдання, інформує про політику організації 

тощо); 

 роль керівника (менеджер створює робочу атмосферу, 
мотивує підлеглих досягати поставлених цілей, координує їхню 

роботу і представляє організацію поза її межами) [113; 240, 
с. 203–204]. 

На нашу думку, для успішного виконання кожної з ролей 
менеджеру важливо мати належний рівень лідерської компе-

тентності. І початок формування цієї компетентності, безпереч-
но, варто розпочинати ще на етапі професійної підготовки май-

бутніх бакалаврів з менеджменту у ЗВО. 
Нині у вітчизняних ЗВО професійна підготовка майбутніх 

бакалаврів з менеджменту здійснюється за освітніми програма-

ми зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління 
та адміністрування: 

 освітня програма «Менеджмент»; 

 освітня програма «Бізнес-адміністрування»; 

 освітня програма «Менеджмент організацій»; 

 освітня програма «Управління персоналом»; 
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 освітня програма «Менеджмент персоналу»; 

 освітня програма «Менеджмент транспорту і логістики»; 

 освітня програма «Менеджмент організацій та адміністру-
вання»; 

 освітня програма «Менеджмент підприємницької діяль-
ності»; 

 освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій»; 

 освітня програма «Менеджмент організацій та адміністру-
вання (транспортний менеджмент)»; 

 освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності»; 

 освітня програма «Адміністративний менеджмент»; 

 освітня програма «Логістика»; 

 освітня програма «Менеджмент інноваційної діяльності»; 

 освітня програма «Управління навчальним закладом»; 

 освітня програма «Управління проектами»; 

 освітня програма «Управління фінансово-економічною 
безпекою». 

Варто зазначити, що хоча усі ці освітні програми різняться 
спеціальною освітою та професійною підготовкою в окресленій 
області, здебільшого, у всіх спільним є повна назва кваліфікації – 
«бакалавр з менеджменту». Іноді програма передбачає такі 
назви кваліфікації, як «бакалавр з менеджменту, менеджер-ад-
міністратор», «менеджер (управитель) з адміністративної діяль-
ності»; «бакалавр менеджменту за спеціалізацією Адміністра-
тивний менеджмент», «бакалавр менеджменту за спеціалізацією 
Бізнес-адміністрування», «бакалавр менеджменту за спеціаліза-
цією Логістика», «бакалавр менеджменту за спеціалізацією 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «бакалавр ме-
неджменту за спеціалізацією Менеджмент інноваційної діяль-
ності», «бакалавр менеджменту за спеціалізацією Менеджмент 
організацій і адміністрування», «бакалавр менеджменту за спе-
ціалізацією Управління навчальним закладом», «бакалавр мене-
джменту за спеціалізацією Управління проектами», «бакалавр 
менеджменту за спеціалізацією Управління фінансово-економіч-
ною безпекою». 
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Для усіх вище зазначених освітніх програм тип диплому  

та обсяг освітньої програми – диплом бакалавра, одиничний, 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки; диплом бакалавра, 

одиничний, на основі ступеня молодшого бакалавра, 120–

180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки. 

Підготовка майбутнього бакалавра з менеджменту до профе-

сійної діяльності повинна базуватися на процесах перетворення 

та адаптування до європейських вимог та національних очіку-

вань в умовах трансформації всієї системи вищої освіти. Однією 

з таких вимог є впровадження лідерської управлінської пара-

дигми, яка передбачає орієнтацію освітнього процесу на фор-

мування лідерської компетентності. 

Аналіз сучасних освітніх програм свідчить, що професійна 

підготовка майбутніх бакалаврів з менеджменту здійснюється на 

засадах компетентнісного підходу – нового концептуального 

орієнтиру, який забезпечує поступову переорієнтацію системи 

вищої освіти у ЗВО з прямого надання знань та формування 

умінь і навичок на створення умов для оволодіння певними ком-

петенціями, формування компетентних фахівців, які здатні за-

стосовувати свої знання в умовах, що змінюються, компетент-

ність яких полягала б в умінні включатися у постійну само-

освіту впродовж усього життя [495]. 

Питанням компетентнісного підходу в освіті, формування 

професійних компетентностей майбутніх фахівців різних галу-

зей присвячена велика кількість наукових праць таких вітчизня-

них та зарубіжних учених, як Н. Бібік [53], С. Гончаренко [114], 

І. Зязюн [164], Г. Ломакіна [253], В. Луговий [256], Н. Ничкало 

[386], О. Овчарук [213], В. Пономаренко [381], Г. Селевко [413], 

А. Хуторськой [496], Дж. Зенгер [668], Дж. Лозано [630], А. Боні 

[630], А. Хуесо [630], Х. Мунклер [640], Дж. Равен [648], 

Дж. Прайлер [649], М. Бенеш [649], В. Фігероа-Родрігес [585], 

В. Фігероа-Сандовал [585], К. Фігероа-Родрігес [585], 

М. Малдер [639], Дж. Гюлайкерс [639], Х. Біменс [639], 

Р. Весселік [639], В. Хатмахер [612], Е Шорт [577] та ін. 

У своєму монографічному дослідженні «Проблеми підго-

товки компетентних економістів та менеджерів в Україні» 
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В. Пономаренко переконливо доводить, що ключовою особли-

вістю компетентнісного підходу до підготовки фахівця є спря-

мування всієї науково-навчальної діяльності не на процес, а на 

кінцевий результат з акцентом на суттєве підняття ролі студен-

та. Аналізуючи поняття компетентності майбутніх економістів 

та менеджерів, учений підкреслює важливість компетентнісного 

підходу, який передбачає формування компетентності як систе-

ми, а не як сукупності окремих елементів знань, умінь, навичок 

тощо, оскільки саме система конкретних знань, умінь та інших 

якостей дає право людині стати компетентним фахівцем [381]. 

На думку Г. Селевка компетентнісний підхід слід розуміти як 

поступову переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з пе-

реважаючою трансляцією знань і формування навичок до ство-

рення умов для оволодіння комплексом компетенцій [413]. 

Н. Бібік, О. Овчарук аналізують та розглядають компетент-

нісний підхід в освітньому процесі як переорієнтацію «з про-

цесу на результат освіти в діяльнісному вимірі» і розгляд цього 

результату через призму затребуваності в суспільстві, забезпе-

чення спроможності випускника навчального закладу відпові-

дати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для 

практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я» в 

професії, в соціальній сфері [53; 213]. 

На підставі аналізу праць науковців було з’ясовано, що біль-

шість дослідників погоджуються, що компетентнісний підхід в 

освіті спрямований на те, щоб «прив’язати» освіту до вироб-

ничого сектору та підвищити потенціал майбутніх фахівців з 

огляду на соціальні, економічні, політичні та культурні транс-

формації, які виникають у світі, в сучасному суспільстві, бізнесі. 

Однак, як зазначають В. Фігероа-Родрігес, В. Фігероа-Сандовал, 

К. Фігероа-Родрігес, суперечливість терміносполучення «компе-

тентнісно орієнтована освіта» полягає у тому, що при такому 

підході «освіта базується на навичках, які необхідно розвинути, 

в той час як насправді, навпаки, компетенції базуються на освіті 

особи у широкому сенсі». Тому, якщо бути точним, слід гово-

рити, що «освіта орієнтована на навички, коли критерії визна-

чені сектором освіти; і компетентнісно орієнтована освіта, коли 
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навчальні цілі, закріплені в стандартах, сформовані ринком 

праці» [585]. 

Г. Ломакіна, Х. Біменс, А. Боні, Дж. Лозано, М. Малдер, 

Дж. Гюлайкерс, Р. Весселік, А. Хуесо, вважають, що компетент-

нісний підхід у вищій освіті нині став найпоширенішим у силу 

прикладного характеру, максимальної прагматичності. Форму-

лювання результатів освіти у формі компетенцій, здібностей 

випускників виконувати ті чи інші професійні обов’язки, доз-

воляє відповідати сучасній тенденції вищої освіти – формування 

фахівця, здатного швидко адаптуватись до умов праці, що змі-

нюються навіть у рамках професії [253; 630; 639]. 

Результати досліджень Л. Коваль свідчать, що у вищій освіті 

реалізація компетентнісного підходу у ЗВО має розглядатися у 

двох ключових аспектах: 1) модернізація змісту вищої освіти у 

ЗВО, що передбачає його відбір і структурування з одночасним 

визначенням результативного складника освітнього процесу – 

набуття студентами компетентностей; 2) пошук дієвих механіз-

мів для реалізації потреби навчити майбутніх фахівців ключо-

вим та предметним компетентностям [196]. 

Такими механізмами, як зазначають Н. Бекузарова, М. Гриньова 

та Є. Єрмолович, є: 1) формування студентами індивідуальних 

маршрутів, які найбільш повно відповідають їхнім особистісно-

професійним потребам; 2) розвиток суб’єкт-суб’єктних (пари-

тетних) відносин у тандемі «викладач-студент» в освітньому 

середовищі ЗВО; 3) створення умов для успішного інтегрування 

випускника в сучасну систему професійних відносин, а також 

для підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці; 

4) становлення суб’єктної позиції студента, яка дає змогу набу-

вати гнучкості мислення й поведінки, самостійності, здатності 

до рефлексивної діяльності тощо [37, с. 113; 119]. 

З дидактичної точки зору для нас має значення позиція 

І. Фруміна, який уважає, що компетентнісний підхід – це, у першу 

чергу, спроба дати відповідь на запитання, чому і як навчати. 

Його дослідження свідчать, що в освіті компетентнісний підхід 

реалізується як ключові компетентності, загальні предметні 

вміння, прикладні предметні вміння; життєві навички [485]. 
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Таким чином ми дійшли висновку, що компетентнісний під-

хід до сучасної вищої освіти, безперечно, є вимогою часу, 

оскільки визначальною рисою особистості випускника ЗВО, 

зокрема, бакалавра з менеджменту, в умовах ринкових відносин 

стає його конкурентоспроможність, основою якої є компетент-

ність. Саме тому, і про це свідчить значна кількість наукових 

праць та обговорень, компетентність перебуває в епіцентрі сві-

тової педагогічної теорії й практики, зокрема, дидактики у кон-

тексті пошуку нових форм, методів, засобів, змісту навчання, бо 

вона докорінним чином змінює найсуттєвіші засади вищої 

освіти як однієї зі сфер життєдіяльності спільноти, новітньої 

моделі університету як соціального інституту, де відбувається 

перетворення людини на особистість [212]. 

Згідно міжнародних стандартів ISO 9000:2015, компетент-

ність (competence) – це демонстрована здатність застосовувати 

на практиці знання та навички для досягнення намічених ре-

зультатів. Відтак, компетентності (competencies) є не лише на-

вичками та знаннями, це й цінності, особистісні якості та під-

ходи, що проявляються у поведінці менеджера та сприяють 

досягненню успішних результатів діяльності. Лідери, йдеться у 

стандарті, на всіх рівнях забезпечують єдність мети та напрямів 

розвитку і створюють умови, при яких люди залучені у процес 

досягнення цілей організації в області якості [283]. 

Варто погодитися з позицією Ю. Бойчука, який наголошує, 

що компетентність у визначеній галузі є поєднанням відповід-

них знань, досвіду і здібностей, що уможливлюють обґрунто-

вано судити про цю галузь та ефективно діяти в ній. Саме на цій 

основі, наголошує учений, запропоновано увести в обіг термі-

носполучення «освітні компетенції» як складні узагальнені спо-

соби діяльності, що їх опановує студент під час навчання, ком-

петентність же є результатом набуття компетенції [66]. 

Вітчизняні учені С. Гончаренко та Н. Ничкало зазначають, 

що компетентність – це сукупність знань і умінь, необхідних 

для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, перед-

бачати наслідки професійної діяльності, використовувати інфор-

мацію [386, с. 149]. Продовжуючи думку науковців, В. Луговий 
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стверджує, що компетентність є комплексом знань, умінь, нави-

чок, системи цінностей та таких відносин, які передбачають 

ефективне створення ціннісно-змістових і мотиваційних резуль-

татів діяльності фахівця [256]. 

Проаналізувавши низку документів, ми дійшли висновку, що 

експерти Організації економічного співробітництва та розвитку 

(Organization for Economic Co-operation and Development – 

OEСD) потрактовують компетентність як спроможність ус-

пішно відповідати на потреби або успішно виконувати завдання 

[131; 644; 620]. 

Експерти Міжнародного департаменту стандартів для на-

вчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction – IBSTPI) номінують компе-

тентності як спроможність кваліфіковано здійснювати діяль-

ність, виконувати завдання або роботу. На думку експертів, це 

поняття включає в себе набір знань, навичок та відносин, що 

дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або 

виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних стан-

дартів у галузі професії або виду діяльності. З метою полегшен-

ня процесу оцінювання компетентностей, експерти пропонують 

виділити з цього поняття такі показники, як набуті знання, вмін-

ня, навички та навчальні досягнення [613]. 

На думку експертів програми «Визначення і відбір компетен-

цій» (DeSeCo), компетентність є здатністю успішно задоволь-

няти індивідуальні й соціальні потреби та виконувати поставле-

ні завдання. Продовжуючи цю позицію, кожна компетентність, 

зазначають Н. Авшенюк, Т. Десятов, Л. Дяченко, Л. Пуховська, 

побудована на поєднанні взаємовідповідних пізнавальних став-

лень та практичних навичок, знань і вмінь, цінностей, поведін-

кових компонентів, емоцій, – усього того, що можна мобілі-

зувати для активної дії. Ця схема, стверджують науковці, є 

прикладом побудови внутрішньої структури компетентності, 

орієнтованої на потреби [212; 617; 644; 580]. 
Дж. Равен потрактовує компетентність як певне явище, що 

складається із великої кількості компонентів, більшість з яких 
відносно незалежні один від одного, одні належать до когні-
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тивної сфери, інші – до емоційної. Всі компетентності, наявність 
яких забезпечує можливість завершення розпочатої справи, 
поділяються на 3 групи: когнітивні, афективні і вольові. Учений 
переконливо доводить багатокомпонентність суті цього поняття. 
Крім того, складові компетентності незалежні, але володіють 
властивостями взаємозамінності [648]. На його думку, компе-
тентність – це специфічна здатність, необхідна для ефективно-
го виконання конкретної дії у певній галузі, яка охоплює вузько-
спеціальні знання, уміння, способи мислення, а також відпові-
дальність за свої дії [648; 649]. 

На думку Г. Селевка та В. Ягупова, компетентність і компе-
тенція постають як освітні конструкти компетентнісного під-
ходу, що орієнтують освіту на створення умов для оволодіння 
комплексом компетенцій, необхідних випускникові для вижи-
вання і стійкої життєдіяльності в сучасних умовах, а також для 
успішного здійснення професійної діяльності [413, с. 140; 535]. 

С. Бльомеке, О. Златкін-Троїчанская констатують, що компе-
тентності – це динамічне поєднання пізнавальних і метакогні-
тивних навичок, знань і розуміння, міжособистісних, інтелекту-
альних та практичних навичок, етичних цінностей і ставлень [570]. 

Варто погодитися з В. Масловим, який зазначає, що ознаками 
компетентності є: наявність знань для успішної діяльності; розу-
міння цих знань для практики; набір операційних умінь, воло-
діння алгоритмами вирішення задач; здатність творчо підходити 
до професійної діяльності [280]. 

Досліджуючи поняття «компетентність» в аспекті належності 
до конкретного місця роботи, С. Вайдетт та С. Холліфорд ствер-
джують, що компетентність – це здатність людини діяти відпо-
відно до певного місця роботи та до стандартів роботи (вирі-
шення робочих завдань і отримання необхідних результатів 
роботи), а компетенція – здатність, що відображає необхідні 
стандарти поведінки [667, с. 20–23]. 

Компетенція, наголошує Р. Бояціс, – це основна характе-
ристика особистості, що лежить в основі ефективного чи доско-
налого виконання певної роботи [571]. На думку Е. Клієме, ком-
петенція являє собою зв’язок між знанням та вмінням і має роз-
глядатись як спроможність до подолання різних ситуацій [618]. 
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У своїх працях А. Снайдер та В. Ебелінг доводять доціль-

ність використання терміну «компетентність», коли мова йде 

про функціональні компетенції при визначені мінімально до-

пустимої якості виконання робіт, а «компетенції» – у ситуації 

аналізу поведінкових аспектів, коли мова йде про знання, на-

вички, індивідуальні особливості [658]. 

Л. Спенсер та С. Спенсер вказують, що компетенція – це 

базова характеристика індивіда, яка причинно пов’язана з кри-

теріями ефективної й успішної дії в професійних чи життєвих 

ситуаціях. Загалом, на думку дослідників, компетенції включа-

ють 5 базових якостей особистості: 1) мотиви, 2) психофізіо-

логічні особливості, 3) я-концепцію (віра людини в те, що вона 

може ефективно діяти в будь-якій ситуації), 4) знання, 5) на-

вички. Отже, компетенція – це фактично будь-які індивідуальні 

особливості людини, що можуть бути оцінені чи розраховані і 

на основі яких можна диференціювати бездоганних і середніх 

виконавців, ефективних та неефективних [659]. 

Як стверджують Н. Джюде, Дж. Хартіг, компетенція в юри-

дичному й організаційному сенсі означає «сферу відповідаль-

ності», а в галузі освіти – «здібності», яким можна навчитись, на 

відміну від загальних когнітивних здібностей особистості [614]. 

У межах дослідження цінною є думка В. Байденка, який 

наголошує, що компетенція – це здатність успішно й ефективно 

виконувати певну роботу з високим ступенем саморегуляції, 

самооцінки, саморефлексії, з швидкою, гнучкою й адаптивною 

реакцією на динаміку обставин і середовища; здатність викону-

вати особливі види діяльності й робіт у залежності від постав-

лених завдань, проблемних ситуацій; відповідність кваліфіка-

ційним характеристикам з урахуванням потреб ринків праці. 

Компетенції інтерпретуються як єдина (узгоджена) мова для 

опису академічних і професійних профілів та рівнів вищої осві-

ти. Дослідник стверджує, що мова компетенцій є найбільш 

адекватною для опису результатів освіти [30]. 

На думку вченого, поняття компетенцій включає знання і 

розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність знати 

і розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосу-
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вання знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності 

як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в 

соціальному контексті). Компетенції є поєднанням характери-

стик (що відносяться до знання і його застосування, до позицій, 

навичок і відповідальності), які описують рівень або ступінь, до 

якого особа здатна ці компетенції реалізувати [29, с. 11–12]. 
А. Хуторськой уважає, що під компетенцією слід розуміти 

деяку відчужену, наперед задану вимогу до освітньої підготовки 

учня чи студента, а під компетентністю – його особистісну 

якість (характеристику), яка вже відбулася [497]. 
Не можемо не погодитися із Ж. Делором, який у своїх працях 

(1996 р.), сформулювавши основні компетенції, на яких базу-
ється освіта (навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися 

жити разом, навчитися жити), окреслив основні глобальні ком-
петентності: 

 компетенції «Вивчати» (вміти організувати власну діяль-
ність, вміти отримувати користь з досвіду; організовувати взає-
мозв’язок своїх знань і впорядковувати їх, організовувати свої 

власні прийоми вивчення, вміти ставити цілі, вміти вирішувати 
проблеми, самостійно займатися своїм навчанням, рефлексувати); 

 компетенції «Шукати» (вміти шукати інформацію, вико-
ристовувати різні бази даних, опитувати оточення, консульту-

ватися у експертів, отримувати інформацію з різних джерел); 

 компетенції «Думати» (організовувати взаємозв’язок по-
дій, критично ставитися до того чи іншого аспекту розвитку 

суспільств, займати позицію в дискусіях і відстоювати свою 
власну думку, вміння зіставляти різні точки зору, події); 

 компетенції «Співпрацювати» (вміти співпрацювати і 
працювати в групі, приймати рішення, залагоджувати розбіж-
ності та конфлікти, вміти домовлятися, доводити солідарність, 

вміти організовувати свою роботу); 

 компетенції «Адаптуватися» (доводити гнучкість в умо-

вах швидких змін, вміти знаходити нові рішення) [131]. 

Таким чином, у нашому дослідженні ми погоджуємося з по-

зицією Н. Бібік, яка переконливо доводить, що поняття «компе-

тенції» є похідним, вужчим від поняття «компетентність» і 
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дозволяє розуміти його як соціально закріплений результат. 

Тобто компетенції можуть бути виведені як реальні вимоги до 

засвоєння студентами-майбутніми фахівцями, сукупності знань, 

способів діяльності, досвіду ставлень з певної галузі знань, яко-

стей особистості, яка діє в соціумі [53, с. 48–49]. Ця позиція 

підтверджується у працях В. Калініна, С. Новописьменного, які 

стверджують, що поняття «компетентність» є більш широким 

поняттям, яке характеризує та визначає рівень професіоналізму 

особистості, а її досягнення відбувається через здобуття ним 

необхідних компетенцій, що складають мету професійної під-

готовки фахівця [175, с. 7; 355]. 

Тож ми будемо розглядати компетентності як здатність 

майбутніх бакалаврів з менеджменту застосовувати знання, 

уміння, навички, здібності, що забезпечує активне використову-

вання навчальних досягнень у нових ситуаціях, а компетенції – 

як рівень знань, умінь, навичок майбутніх бакалаврів з менедж-

менту у професійній діяльності, закріплений результат. 

На думку Дж. Зенгера, ключовими компетентностями мене-

джерів високого рівня, лідерів провідних компаній світу є: 

здатність визначати стратегічні перспективи (на основі глибоко-

го розуміння галузевих особливостей, ринкових та економічних 

тенденцій); розуміння потреб та проблем клієнта та здатність 

забезпечити досягнення клієнтами їх цілей та завдань; здатність 

відстежувати тенденції та нестандартно поєднувати загальнові-

дому інформацію («see around the corner» – бачити можливості, 

що чекають за кутом); здатність вибудовувати активну команду 

шляхом використання навичок та зобов’язань інших працівників 

для досягнення цілей і завдань, лідерського потенціалу; готов-

ність ризикувати – кращі глобальні керівники готові ризикувати 

і заробляти на нереалізованому потенціалі; глибокі знання та 

досвід – топ-менеджери розглядаються як одні з найбільш 

обізнаних та досвідчених у своїй галузі, вони розуміють всі 

аспекти бізнесу, в якому вони працюють [668]. 

Нині, зазначає Н. Кононец, щоб бути затребуваними на ринку 

праці, майбутнім фахівцям-випускникам ЗВО, необхідно фор-

мувати навички майбутнього. Як стверджують фахівці й екс-
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перти Microsoft Daily, Watcher (http://watcher.com.ua/about/), 

ТОП-5 компетентностей, які будуть необхідні у 2020 році, мож-

на сформулювати так: 
1) кроскультурна компетентність (уміння працювати у різних 

культурних середовищах); 
2) обчислювальне мислення (вміння розуміти великі обсяги 

даних); 
3) знання нових медіа (вміння доносити через них свою дум-

ку, а також критично оцінювати і використовувати контент у 
нових медіа); 

4) кросдисциплінарні знання (уміння розуміти різноманітні 
дисципліни); 

5) віртуальна колаборація (уміння продуктивно працювати у 
віртуальній команді) [28; 216]. 

Аналізуючи проект TUNING, з’ясовано, що у його межах 
визначено кілька груп компетенцій, об’єднаних у два блоки: 
загальні та спеціальні (професійні) компетенції. Групи загальних 
компетенцій містять такі підгрупи: інструментальні, системні та 
комунікаційні [287]. У цьому контексті привертають увагу до-
слідження Ф. Вайнерта, який зазначає, що європейська освітян-
ська спільнота до комунікаційних компетенцій відносить лідер-
ство [666]. 

На підставі аналізу праць науковців (В. Приймак, Дж. Маррей, 
Ф. Вайнерт), з урахуванням реалій сучасного бізнес-середовища, 
потреб ринку праці, виявлено вимоги до професійних компетен-
цій сучасного менеджера: 

1) базові професійні компетенції (володіння достатнім про-
фесійним інструментарієм у конкретній предметній області від-
повідно до сфери діяльності компанії, фірми, організації); 

2) спеціальні професійні компетенції у сфері інформаційних 
технологій і систем (ІТ &С) 

3) комунікаційні компетенції (компетенції ділового спілку-
вання та міжособистісних взаємовідносин, лінгвістичні і соці-
альні компетенції, компетенції емоційного інтелекту, лідерство 
тощо) [383; 641; 666]. 

З урахуванням вище зазначеного, вітчизняні дослідники 

Н. Бабяк, А. Іващенко, О. Терещенко, О. Яценко деталізували 
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необхідний мінімальний рівень професійної компетентності 

сучасного фахівця-менеджера: 
базові компетентності (професійні, ситуативні, інтелекту-

альні, соціальні); 
елементарні компетентності ІТ&С-грамотності (компе-

тентності в сфері Інтернету та телекомунікацій, робота з оргтех-
нікою та сучасним програмним забезпеченням, навички роботи 
як мінімум, в одній автоматизованій інформаційно-аналітичній 
системі ERP-класу тощо); 

ключові комунікаційні компетентності (базові навички 
CRM-технологій, вільне володіння хоча б однією іноземною мо-
вою, спілкування та робота в команді тощо); 

індивідуальні особистісні характеристики (комунікабельність, 
адаптивність, працелюбство, лідерські риси тощо) [170; 542]. 

Проблема лідерської компетентності менеджерів висвітлю-
валася у дослідженнях таких учених, як О. Бойко, В. Гладкова, 
В. Жигірь, О. Хвисюк, В. Марченко, Ю. Коломійченко, Л. Стра-
шок, В. Жеребкін, М. Гиря, Т. Кудрявцева; Н. Мараховська, 
С. Козловська, Г. Падурець, І. Чудаєва, Ю. Петрова, В. Лугова, 
О. Єрмоленко, Н. Радіна. Аналіз праць науковців засвідчив, що 
у педагогічній літературі не існує однозначного визначення тер-
міносполучення «лідерська компетентність». 

Як зазначає В. Жигірь, лідерська компетентність май-
бутнього менеджера є ступенем його здатності реалізовувати 
цілі, завдання, функції та технології лідерського управління; 
професійним досвідом у межах конкретної посади [154]. 

Досліджуючи методологічні основи лідерської компетент-
ності майбутніх офіцерів, О. Бойко потрактовує лідерську ком-
петентність як інтегральну характеристику його професійної 
здатності та готовності кваліфіковано провадити лідерську 
діяльність відповідно до фахової кваліфікації на основі системи 
професійних знань, навичок, вмінь і досвіду лідерської поведін-
ки, емоційного інтелекту, комплексу сформованих лідерських 
цінностей, мотивів, еталонів, ставлень, якостей і корпоративної 
культури [64]. 

О. Хвисюк, В. Марченко, Ю. Коломійченко, Л. Страшок, 

В. Жеребкін, М. Гиря, Т. Кудрявцева номінують терміносполу-



 91 

чення «лідерська компетентність» як здатність ефективно здій-

снювати професійну діяльність, швидко оволодівати інновацій-

ними освітніми технологіями, ефективно застосовувати їх у 

реальній освітній практиці, при цьому виконувати ролі керів-

ника, організатора, наставника, ментора, супервізора, консуль-

танта, дослідника, доповідача тощо [489]. 
За Н. Мараховською, лідерська компетентність менеджера – 

це сукупність сформованих лідерських якостей (мотивів, знань, 
лідерських умінь і стійкої лідерської позиції) та практичного 
досвіду лідерства [275]. 

Дослідники С. Козловська, Г. Падурець, І. Чудаєва ствер-
джують, що лідерська компетентність менеджера – це бажання 
влади; схильність до домінування; прагнення до пізнання; пра-
целюбство; відокремлення цінного від непотрібного; уміння 
працювати в команді [206]. 

О. Дяків, С. Прохоровська, С. Максименко у своїх працях 
визначають лідерську компетентність як сукупність управлін-
ської (знання та навички, які дають змогу менеджеру успішно та 
ефективно впливати на рівні управління системою, процесом, 
персоналом для досягнення цілей організації), лідерської (знання 
та навички, які дають змогу менеджеру здійснювати зміни і на-
дихати на них працівників) компетенцій та лідерських якостей 
(індивідуально-особистісних і соціально-психологічних особли-
востей особистості, що впливають на групу й сприяють досяг-
ненню мети) [143; 271]. 

Лідерська компетентність менеджера, переконливо доводять 
В. Лугова та О. Єрмоленко, є здатністю особистості фахівця до 
чіткого формулювання бажаних результатів; бачення перспек-
тиви; встановлення відносин співробітництва; освоєння нових 
форм навчання [255]. 

Лідерська компетентність менеджера, на думку, В. Гладкової, 
є проявом загальної та професійної культури, зміст професіо-
налізму управлінця; інтегральна характеристика здатності квалі-
фіковано провадити лідерську діяльність, здатність до самоконт-
ролю, наполегливості, самомотивування на діяльність, до чітко-
го формулювання бажаних результатів, до виховання нових 
лідерів тощо [110, с. 4]. 
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Для глибинного розуміння ключового поняття нашого до-

слідження мають значення погляди А. Файоля, який у межах 

лідерської компетентності менеджера визначив сукупність яко-

стей і знань, різноманітних навичок (установок), які забезпечу-

вали виконання менеджерами лідерських обов’язків у різних 

сферах діяльності (виділяв технічну, фінансову, забезпечення 

безпеки, звітну, комерційну, управлінську), та об’єднав їх у 

шість рубрик (п. 1.2) [478, с. 9–10]. Варто звернутися і до дослі-

джень О. Тіда, який виокремив риси, що чітко ідентифікуються 

як лідерські: фізична й емоційна витривалість (лідерство – це 

також робота, тому лідер має володіти витривалістю, значно 

вищою за середній рівень); розуміння призначення організації 

та спрямування її діяльності (лідер має мати цілі й надихати 

інших на їх досягнення); ентузіазм (гарні лідери часто вважа-

ються «одержимими», їх ентузіазм так чи інакше трансформу-

ється в панування і вплив); дружелюбність і прихильність (для 

лідера гірше, коли його бояться, ніж люблять, лідерам необхідно, 

аби їм симпатизували послідовники, якщо вони хочуть впливати 

на них); порядність (лідери повинні заслужити довіру) [343]. 

Ряд важливих лідерських якостей об’єднані Дж. Канджемі та 

К. Ковальскі у блок, названий ними як «управління емоціями». 

До них учені зараховують: здатність робити ставку на інших; 

сензитивність; ідентифікація себе зі справою; здатність до спів-

чуття; зацікавленість у зростанні організації, а не у власній 

кар’єрі; незалежність [181]. 

На підставі аналізу праць науковців можна змоделювати 

особистісний ідеал менеджера-лідера шляхом виокремлення 

таких характеристик: 

Гнучкість. Менеджерові немає необхідності зосереджуватися 

щоразу на єдиній проблемі: він може виконувати одночасно 

декілька завдань і, коли це необхідно, переключатися з одного 

напряму діяльності на інший. Лідер повинен бути відкритим для 

сприйняття нових ідей, нових способів мислення, нових про-

цесів. Менеджер, який прагне до успіху, розвиває в себе гнуч-

кість, розуміючи, що дуже легко опинитися в полоні своїх упо-

добань і захоплень. 
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Стійкість до стресу. Лідер уміє турбуватися про своє 

здоров’я (як тілесне, так і психічне) та справлятися зі стресами, 

розуміє, що для цього потрібно вести збалансований спосіб 

життя, і керує своїм життям та своїм часом. Успішний менеджер 

не дозволяє обставинам і часу управляти собою. Відчуваючи 

дію стресу, він знає, що потрібно зробити, аби уникнути шкоди 

для здоров’я. 

Наявність мети. Менеджер-лідер має тверді переконання й 

чітку мету і в житті, і в роботі. Наявність мети передбачає пла-

нування, і кожен день наближає лідера до досягнення постав-

леної мети – здійснення мрії: мрії про те, чим стане його ком-

панія, мрії про те, чим стане все його життя. Лідер любить і 

вміє – часто по-філософськи – розмірковувати про свою мрію, 

мрія має розвиватися, як і пов’язана з її здійсненням мета. 

Керівництво співтовариством. Менеджер-лідер використо-

вує свою владу та вплив на благо суспільства, відповідально 

ставиться до покладеної на нього відповідальності. Він віддає 

свій час, сили й енергію поліпшенню життя людей і розвиткові 

суспільства, використовуючи для цього всі наявні ресурси. 

Почуття гумору. Найбільшого успіху досягають менеджери, 

які володіють почуттям гумору, не дозволяють невдачам 

пригнічувати себе, здатні знайти в ситуації щось потішне, легко 

знаходять різноманітні можливості. Зробивши помилку, вони 

визнають її й готові посміятися над собою, а не перекладають 

провину на інших. 

Цілісність особистісного ідеалу. Менеджер-лідер добре знає 

себе – який він, до чого прагне, як живе, послідовний і постійно 

докладає зусиль для того, аби його слова не розходилися зі 

справами, щоб відповідати своєму особистісному ідеалу. Він 

живе у згоді із самим собою, з ним легко спілкуватися, оточуючі 

відчувають себе з ним невимушено, незалежно від їх посади чи 

суспільного становища. Люди не відчувають страху, довіряють 

йому. Звісно, лише особистісна цілісність лідера робить це 

можливим [181; 343]. 

Аналізуючи освітні програми підготовки бакалавра з галузі 

знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Ме-
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неджмент різних спеціалізацій (Адміністративний менеджмент, 

Бізнес-адміністрування, Логістика, Менеджмент зовнішньоеко-

номічної діяльності, Менеджмент інноваційної діяльності, Ме-

неджмент організацій і адміністрування, Управління навчаль-

ним закладом, Управління проектами, Управління фінансово-

економічною безпекою тощо), ми зафіксували одну з фахових 

компетентностей, яка безпосередньо стосується лідерської – 

ФК10 Здатність формувати та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові навички. 

Програмні результати навчання передбачають у студентів, 

майбутніх бакалаврів з менеджменту (осіб, що здобувають ос-

вітній ступінь на першому рівні вищої освіти у ЗВО за освітніми 

програмами спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Уп-

равління та адміністрування в обсязі 180–240 кредитів ЄКТС) 

[158]: уміння використовувати у практичній діяльності знання з 

теорії управління; демонструвати знання основних теорій моти-

вації, лідерства та влади для вирішення управлінських завдань, 

уміння використовувати різни способи вирішення конфліктних 

ситуацій в організації; демонструвати знання теорій, методів і 

функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства; демон-

струвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; вико-

нувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівни-

цтвом лідера. 

Таким чином, на підставі аналізу наукових праць, освітніх 

програм підготовки бакалаврів з менеджменту та враховуючи 

позицію науковців, що компетентність є підготовленістю (теоре-

тичною, практичною, особистісною, психологічною тощо) до 

здійснення певної професійної діяльності у поєднанні з наяв-

ністю професійно важливих якостей фахівця, які цій діяльності 

сприяють, лідерську компетентність майбутнього бакалавра 

з менеджменту будемо розуміти як його здатність реалізову-

вати цілі, завдання, функції та технології лідерського управ-

ління, здатність набувати професійного досвіду та досвіду 

лідерства як певних соціальних стосунків між членами групи, 

здатність бути лідером, що забезпечує активне використову-

вання навчальних досягнень у нових ситуаціях [327]. 
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Щодо виокремлення структурних компонентів лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, слід вра-

ховувати позицію В. Локшина, який виокремлює три визначаль-

ні компоненти, що характеризують лідера-менеджера: загальні 

особистісні якості лідера, які формують його систему цін-

ностей, ставлення до людей і навколишнього світу; поведінка 

лідера, що передбачає взаємне розуміння, сприйняття, оцінки 

тощо; ситуація, у якій доводиться діяти лідеру, що визначає 

успішність його діяльності [252]. 

Продовжуючи свої дослідження щодо пошуку структурний 

компонентів лідерської компетентності, В. Гладкова дійшла 

висновку, що лідерська компетентність як інтегрована якість 

особистості включає такі ключові елементи: 

1) знання: сучасних теорій лідерства; психологічних особли-

востей лідерства; технологій командного управління; теоретич-

них основ ефективного лідерства; стилів управління; способів 

удосконалення власного стилю управління; практичних методів 

ефективного управління в умовах ризику та невизначеності; 

функціонального менеджменту; сутності емоцій та важливості 

управління ними в процесі взаємодії; сутності конфліктів та 

способів їх вирішення тощо; 

2) уміння: управляти собою, іншими, групою; працювати з 

носіями різних стилів менеджменту та налагоджувати їх ефек-

тивну взаємодію; бути лідером як для колег; навчати лідерству 

інших, розвивати навички ефективної взаємодії, делегування; 

здійснювати лідерство шляхом подолання конфліктів; обирати 

оптимальний стиль управління та мотиваційні стратегії в роботі 

з колективом; генерувати продуктивні ідеї, просувати їх по-

дальше втілення; надихати колег до реалізації продуктивних 

ідей тощо; 

3) здатності: постійно рухатися вперед, приймати рішення в 

складних ситуаціях; домагатися поставлених завдань; бачити 

перспективи; встановлювати відносини співробітництва; нала-

штовуватися на зміни; взаємодіяти з носіями інших стилів при 

прийнятті рішень, їх впровадженні; формувати команду; управ-

ляти персоналом і змінами тощо; 
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4) особистісні якості: загальні риси лідера (система цінніс-

них орієнтирів і ставлень до навколишнього світу й людей, емо-

ційний інтелект, психологічна надійність, адекватна самооцінка, 

самосвідомість, впевненість, саморегуляція, мотивація та ін.) та 

специфічні риси лідера (лідерська спрямованість, харизма, лі-

дерський потенціал, закоханість і глибока зануреність у свою 

справу, прагнення до успіху, відповідальність, задоволення від 

роботи, готовність до змін, прагнення до отримання соціального 

визнання, задоволення від здійснення соціального впливу, 

самовдосконалення, впливовість тощо) [110]. 

На думку Дж. Равена, А. Шлайфера, Р. Вішні, структурні 

компоненти лідерської компетентності – це певні визначальні 

характеристики ефективного менеджера: 1) уміння допомагати 

людям для розвитку та застосування талантів; 2) здатність роз-

вивати та залучати людей до спільної роботи; 3) уміння впрова-

джувати в практику нові ідеї; 4) здатність створювати атмосфе-

ру відданості справі, ініціативи та відповідальності, у якій 

персонал готовий до нововведень і оцінює свої дії відповідно до 

спільної мети; 5) уміння підтримувати цікаві ідеї та пояснювати 

іншим, чому саме їх варто підтримувати; 6) уміння впливати на 

суспільні процеси від імені організації та її членів; 7) розширяти 

світогляд і відповідальність співробітників компанії [389; 657]. 

П. Хаітов визначає такі структурні компоненти лідерської 

компетентності менеджера: лідерські якості, лідерська поведінка 

та лідерська активність (зацікавлення; сприятлива мотивація; 

активізація; харизматичний вплив) [487]. 

Визначаючи лідерську компетентність фахівця як здатність 

передбачати (помічати найменші ознаки змін, тенденцій, які 

зароджуються); швидко реагувати на зміни і проявляти гнуч-

кість з метою блискавичного реагування на нові вимоги сере-

довища; вирівнювати (узгоджувати власні цінності і потреби з 

цінностями і потребами інших людей з метою формування ко-

манди та її ефективної та злагодженої діяльності); діяти (ство-

рювати умови для досягнення мети і наполегливо рухатися до 

неї»), її структурними компонентами О. Хмизова виділяє: 

когнітивний (вміння, навички, переконання), мотиваційно-емо-
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ційний (мотиви, потреби, емоції, цінності, ставлення), діяль-

нісно-поведінковий (дії, вчинки, поведінка, практична реалізація) 

[493, с. 106]. 

Таким чином, ґрунтовний аналіз наукових праць (Т. Бендас, 

В. Гладкова, О. Єрмоленко, В. Лугова, В. Локшин, П. Хаітов, 

О. Хмизова, Дж. Равен, А. Шлайфер, Р. Вішні та ін.) уможливив 

дійти висновку, що структурними компонентами лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту є когні-

тивний, інтегративно-діяльнісний та особистісний. 

Когнітивний компонент лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту представляє систему знань, якими 

має володіти студент, щоб бути лідером у процесі навчання в 

університеті та майбутній професійній діяльності. Цей компо-

нент включає знання: сучасних теорій лідерства; психологічних 

особливостей лідерства; теоретичних основ ефективного лідер-

ства; технологій командного управління; стилів управління; 

способів удосконалення власного стилю управління; практичних 

методів ефективного управління в умовах ризику та невизна-

ченості; функціонального менеджменту; сутності емоцій та важ-

ливості управління ними в процесі взаємодії; сутності конфлік-

тів та способів їх вирішення; основні відмінності лідерства й 

менеджменту; характеристики основних типів лідерства; залеж-

ність стилю лідерства від людей і ситуацій тощо. 

Майбутні бакалаври з менеджменту мають чітко знати: як 

сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; як 

мотивувати людей; як делегувати владні повноваження; як роз-

різняти відмінності між діалогом і дискусією; як використо-

вувати засоби комунікації, щоб впливати на оточуючих; як 

створювати монолітну команду; як допомагати послідовникам 

максимально розкривати свій потенціал. 
Інтегративно-діяльнісний компонент лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту представляє си-
стему організаційних і комунікативних умінь, які забезпечують 
здатність студентів інтегрувати діяльність групи як єдиної ко-
манди. Цей компонент включає уміння: виявляти лідерський 
потенціал; визначати основні особистісні якості лідера; розви-
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вати потенціал лідера; вирізняти дію «установки особистості» 
на поведінку послідовників; позбавлятися категоричних форм 
мислення; відкривати свою свідомість новим ідеям та перспек-
тивам; застосовувати на практиці принципи відповідальності, 
служіння людям, ініціативності; використовувати ефективні ме-
тоди виходу із стресових, конфліктних і кризових ситуацій; ви-
користовувати тактики розумного переконання; підвищувати 
ефективність команди; організовувати навчання всередині орга-
нізації; управляти емоційним інтелектом. Майбутні бакалаври з 
менеджменту повинні уміти бачити і розуміти особистість, їх 
взаємостосунки та ставлення до ініціатора спілкування; уміти 
вступати в контакт, керувати ініціативою контакту, застосовувати 
весь комплекс засобів організації контакту на всіх його етапах. 

Здатності: постійно рухатися вперед, приймати рішення в 
складних ситуаціях; домагатися поставлених завдань; бачити 
перспективи; встановлювати відносини співробітництва; нала-
штовуватися на зміни; взаємодіяти з носіями інших стилів при 
прийнятті рішень, їх впровадженні; формувати команду; управ-
ляти персоналом і змінами тощо. 

Фактично, цей компонент відображає здатність майбутніх 
бакалаврів з менеджменту до застосування своїх знань та вмінь 
на практиці; а також готовність до трансформації практичного 
досвіду з різних сфер життя для досягнення цілей у професійній 
діяльності на засадах лідерства, до застосування ефективних 
методик відповідно різних стилів лідерства. 

Особистісний компонент лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту представляє комплекс лідер-
ських рис та якостей, необхідних для успішних управлінців 
вищої ланки. Цей компонент представлений інтелектуальними 
здібностями (розум і сила, розсудливість, прозорливість, оригі-
нальність, концептуальність, освіченість, знання справи, мовна 
розвинутість, допитливість і пізнавальність, інтуїція); рисами 
характеру особистості (ініціативність, амбіційність, гнучкість, 
пильність, творчість, чесність, особистісна цільність, сміливість, 
самовпевненість, урівноваженість, незалежність, мобільність, 
самостійність, потреба в досягненнях, наполегливість і впер-
тість, комунікабельність, енергійність, владність, працездат-
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ність, агресивність, прагнення до переваги, обов’язковість, спів-
чуття); специфічними рисами лідера (лідерська спрямованість, 
лідерський потенціал, харизма, зануреність і закоханість у свою 
справу, відповідальність, прагнення до успіху, готовність до 
змін, прагнення до отримання соціального визнання, задоволен-
ня від роботи, задоволення від здійснення соціального впливу, 
самовдосконалення, впливовість та ін.) [325; 343; 332]. 

Загалом, варто виокремити 7 головних особистісних рис та 

характеристик лідера, які, на нашу думку, будуть яскравим 

проявом особистісного компоненту лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту: 

1) Захопленість своєю роботою (навчанням), тими ідеями, 

які відзначають її зміст і спрямування. 

2) Цілісність особистості лідера, його здатність дотриму-

ватися цінностей, які мають відношення до зовнішнього світу, у 

першу чергу, таких, як добро та правда, завдяки чому люди 

довіряють лідеру. 

3) Жорсткість: вимогливість, прагнення до високих стан-

дартів діяльності, великий життєвий ресурс, прагнення завою-

вати повагу. 

4) Справедливість: неупередженість, прагнення до справед-

ливого винагородження. 

5) Душевне тепло: єдність душі й розуму, любов до справи й 

людей. 

6) Скромність: уміння вислуховувати людей, обмежене са-

молюбство. 

7) Упевненість: не самовпевненість і надмірність, а впевне-

ність у власних силах [343]. 

Структура лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту представлена на рисунку 1.3. 

У ході наукового пошуку ми дійшли висновку, що майбутні 

бакалаври з менеджменту з високим рівнем лідерської компе-

тентності віддзеркалюють профіль ефективного лідера, який 

виглядає так: 

– Енергійна людина, зацікавлена в тому, щоб зробити спра-

ву добре, вона насолоджується досягненнями. 



100 

 

Рисунок 1.3 – Структура лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту 

 

– Володіє стилем, який передбачає більшу участь у прий-

нятті рішень і менший контроль із боку зовнішніх сил, особливо 

сильних особистостей. 

– Добре вміє слухати й цікавиться інсайтами та ідеями ото-

чуючих. 

– Не боїться приймати важкі й непопулярні рішення, коли 

вважає, що чинить правильно. 

– Здатний іти на компроміс, може бути рішучим, сильним, 

коли це необхідно, готовий ділиться визнанням з іншими, не 

схильний жалітися, шукає варіанти рішень проблем (за допомо-

гою інших). 

– Відкритий до критики й не переслідує тих, хто його кри-

тикує. 

– Щедрий на заохочення, але вміє змушувати коритися тих, 

некерована поведінка яких змушує його це роботи. 

– Володіє тонкою інтуїцією, помічає не сказане вголос, 

може читати поміж рядків і виявляється гарним політиком усе-

редині своєї організації. 
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– Завойовує повагу керівників і колег завдяки здатності ви-

класти свою думку. 

– Якщо необхідно, іде на компроміс або твердо відстоює 

свою позицію, але рідко робить це в образливій манері. 

– Не запальний, не грубіян, ніколи не лихословить. 

– Обґрунтовує свою позицію за допомогою вагомих фактів і 

логіки. 

– Володіючи значним розумінням себе, досягнутим завдя-

ки  рефлексії й самоаналізу, знаходиться у злагоді із собою. 

«Хвилі», які йдуть від нього, позитивні й говорять про впевне-

ність у собі, правдивість, силу [343]. 

Таким чином, лідерська компетентність майбутніх бакалаврів 

з менеджменту трактується як їхня здатність реалізовувати цілі, 

завдання, функції та технології лідерського управління, здат-

ність набувати професійного досвіду та досвіду лідерства як 

певних соціальних стосунків між членами групи, здатність бути 

лідером, що забезпечує активне використовування навчальних 

досягнень у нових ситуаціях. 

Структурними компонентами лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту є когнітивний, інтегративно-

діяльнісний та особистісний. Когнітивний компонент – система 

знань, якими має володіти студент, щоб бути лідером у процесі 

навчання в університеті та майбутній професійній діяльності; 

інтегративно-діяльнісний – система організаційних і комуніка-

тивних умінь, які забезпечують здатність студентів інтегрувати 

діяльність групи як єдиної команди; особистісний – комплекс 

лідерських рис та якостей, необхідних для успішних управлінців 

вищої ланки. 

Висновки до першого розділу 

На підставі аналізу наукової літератури схарактеризовано 

теоретичні засади лідерства: теорія рис, поведінкові теорії лі-

дерства, ситуативні теорії лідерства, теорії функціонального 

лідерства, ціннісні теорії лідерства, теорії лідерства-служіння, 
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теорії емоційного лідерства, теорії харизматичного лідерства, 

теорії трансакційного та трансформаційного лідерства, які слу-

гують теоретичним підґрунтям для розкриття суті лідерської 

компетентності та інших основних понять дослідження. 

З’ясовано, що осмислення теорій лідерства, здійснюване 

науковцями у різні часи і на різній світоглядній основі, дозво-

ляють дійти головного висновку, що поняття «менеджер», 

«лідер» та «лідерство» тісно взаємопов’язані, насамперед, ме-

тою, адже лідерство – це виклик заради чогось важливого, це 

виклик із пристрастю, це прагнення до мети. Компетентність 

менеджера-лідера є рівнем зрілості, який потрібен для виконан-

ня конкретної роботи, сумою знань та вмінь, які він викори-

стовує для досягнення мети чи вирішення завдань. Виявлено, що 

компетентному лідерству можна навчитися, потрібно вчитися, 

причому упродовж усього життя. 

На підставі аналізу науково-педагогічних праць літератури 

дав можливість дійти висновку, що у педагогічних досліджен-

нях поняття «лідер» розглядається як член групи, ключова роль 

якого полягає у цілеспрямуванні, інтеграції, контролі та зміні 

діяльності інших членів групи у процесі вирішення групових 

завдань, за яким група визнає перевагу в статусі й надає право 

приймати рішення в значущих для неї ситуаціях. 

Аналіз сучасних поглядів стосовно компетентнісного підходу 

в освіті дозволив розглядати лідерську компетентність май-

бутнього бакалавра з менеджменту як його здатність реалізо-

вувати цілі, завдання, функції та технології лідерського управ-

ління, здатність набувати професійного досвіду та досвіду лідер-

ства як певних соціальних стосунків між членами групи, здат-

ність бути лідером, що забезпечує активне використовування 

навчальних досягнень у нових ситуаціях. 

Виокремлено та схарактеризовано структурні компоненти 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: 

когнітивний, інтегративно-діяльнісний та особистісний. 

Когнітивний компонент представляє систему знань, якими 

має володіти студент, щоб бути лідером у процесі навчання в 

університеті та майбутній професійній діяльності (знання: су-
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часних теорій лідерства; психологічних особливостей лідерства; 

теоретичних основ ефективного лідерства; технологій команд-

ного управління; стилів управління; способів удосконалення 

власного стилю управління; практичних методів ефективного 

управління в умовах ризику та невизначеності; функціонального 

менеджменту; сутності емоцій та важливості управління ними в 

процесі взаємодії; сутності конфліктів та способів їх вирішення; 

основні відмінності лідерства й менеджменту; характеристики 

основних типів лідерства; залежність стилю лідерства від людей 

і ситуацій тощо). 

Інтегративно-діяльнісний компонент представляє систему 

організаційних і комунікативних умінь, які забезпечують здат-

ність студентів інтегрувати діяльність групи як єдиної команди 

(уміння: виявляти лідерський потенціал; визначати основні 

особистісні якості лідера; розвивати потенціал лідера; вирізняти 

дію «установки особистості» на поведінку послідовників; поз-

бавлятися категоричних форм мислення; відкривати свою свідо-

мість новим ідеям та перспективам; застосовувати на практиці 

принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; ви-

користовувати ефективні методи виходу із стресових, конфлікт-

них і кризових ситуацій; використовувати тактики розумного 

переконання; підвищувати ефективність команди; організову-

вати навчання всередині організації; управляти емоційним інте-

лектом). 

Особистісний компонент лідерської представляє комплекс 

лідерських рис та якостей, необхідних для успішних управлінців 

вищої ланки. Цей компонент представлений інтелектуальними 

здібностями, рисами характеру особистості та специфічними 

рисами лідера. 
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РОЗДІЛ 2  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У розділі здійснено аналіз дидактичного супроводу процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету, обґрун-

товано авторську концепцію формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету. 

 

2.1. Аналіз дидактичного супроводу процесу 
формування лідерської компетентності  
майбутніх бакалаврів з менеджменту в  
освітньому середовищі університету 

Нинішній етап розвитку вищої освіти надає велику кількість 

підстав, аби досліджувати професійне становлення особистості 

майбутніх бакалаврів з менеджменту як процес, що має у своєму 

складі формування, з одного боку, знань, умінь і навичок, а з 

іншого, – формування професійно важливих особистісних яко-

стей та лідерської компетентності. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови 

(В. Бусел) визначає «формування» як дію за значенням дієслова 

«формувати»: надавати чому-небудь яку-небудь форму, вигляд; 

організовувати, складати, створювати [88, с. 1544]. 

Категорія «формування» у педагогіці тлумачиться як процес 

становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без 

винятку факторів – національних, психологічних, соціальних, 

економічних, екологічних, релігійних, політичних тощо. Цей тер-

мін педагоги (В. Бондар, І. Малафіїк, Н. Мойсеюк, М. Фіцула, 

З. Шевців, В. Ягупов та ін.) розглядають як результат розвитку 

людини, пов’язаний зі змінами у процесі освіти, навчання, вихо-
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вання, як певну завершеність людської особистості, досягнення 

рівня зрілості [67; 272, 289, 480, 511; 536]. 

У своєму монографічному дослідженні «Філософія спілку-
вання» відомі вітчизняні учені С. Завєтний, В. Кремень та 
Д. Мазоренко слушно зазначають, що формування професійних 
компетентностей майбутніх фахівців, безперечно, здійснюється 
через зміст освіти, який охоплює не лише перелік навчальних 
дисциплін, хоча саме їх засобами поєднується зміст, необхідний 
для засвоєння, із засобами його засвоєння, але й професійні на-
вички і вміння, що формуються у процесі вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін [479]. 

Узагальнюючи праці науковців (Л. Богославець, Ю. Варданян, 
Л. Зубик, В. Лозова, А. Троцька, Г. Троцко), в яких розкрива-
ється поняття формування професійної компетентності як 
складової освітньої системи, яка поєднує цілі, зміст і технології, 
що будуються з урахуванням професійних умов і психологічних 
механізмів навчання, завдяки яким студент стає компетентним 
фахівцем, зазначимо, що цей процес у ЗВО слід розглядати як 
єдність таких компонентів: організаційно-управлінського, на-
вчально-методичного, технологічного та психолого-педагогіч-
ного [60; 81; 163; 249; 469]. 

На підставі аналізу праць учених (О. Бойко [64], Л. Березовська 
[42], Є. Воробйова [98; 99], В. Жигірь [154], Г. Лоїк [251], 
Н. Мараховська [275], Н. Лукашевич [257], І. Сингаєвська [257]), 
процес формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту розглядається у дослідженні як 
цілеспрямована система заходів щодо створення умов для ус-
пішної адаптації та інтеграції студентів у професійну діяль-
ність через реалізацію лідерської управлінської парадигми в 
освітньому середовищі університету. 

У зв’язку з цим у нашому дослідженні, на нашу думку, варто 
звернутися до уточнення поняття «освітнє середовище універ-
ситету». 

Вітчизняна учена Н. Мойсеюк зазначає, що загалом, середо-
вище – це реальна дійсність, в умовах якої відбувається роз-
виток людини [289, с. 651]. Продовжуючи цю думку, М. Фіцула 
здійснює певне уточнення: середовище є сукупністю зовнішніх 
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явищ, які стихійно діють на людину та впливають на її розвиток. 
У контексті розгляду суті поняття освітнього середовища пев-
ного навчального закладу, учений зазначає, що це середовище 
включає не лише чинники стихійного впливу, але й цілеспря-
мований вплив з боку педагогів, які безпосередньо в межах ос-
вітньої діяльності мають можливість скоригувати негативні на-
слідки стихійного впливу [480]. 

Середовище в педагогічному сенсі цього поняття, перекон-
ливо доводить О. Жданова-Неділько, насамперед розглядається 
через призму його впливу на людську особистість. Дослідниця 
наголошує, що, на відміну від природного середовища як чин-
ника, насамперед, фізичного впливу на людину, педагогічне (ви-
ховне, навчальне, розвивальне) середовище набуває дієвості не 
саме по собі; воно являє собою синтез об’єктивного (того ж 
природного середовища) і суб’єктивного, причому останнє є ви-
значальним [152]. 

М. Овчинникова потрактовує терміносполучення «освітнє 
середовище» як цілісний соціально-психологічний простір, що 
охоплює простір умов, взаємозв’язків і залежностей, простір 
цілей та намірів, простір взаємин і позицій та завжди ієрархічно, 
багатозначно структурований [360]. На думку Л. Карамушки, 
його структурними компонентами є: фізичне оточення, людські 
фактори, програми навчання [182]. 

Нам імпонує думка авторів «Кодексу безпечного освітнього 
середовища» (Т. Цюман, Н. Бойчук), які стверджують, що освітнє 
середовище – це характеристика життя всередині освітнього 
закладу, система впливів і умов формування особистості, а та-
кож система можливостей для розвитку особистості, які містять-
ся у соціальному та просторово-предметному оточенні [502]. 

Д. Бінецька номінує поняття «освітнє середовище універси-
тету» як системне утворення, що являє собою штучне соціо-
культурне оточення суб’єкта навчання, яке включає в себе зміст 
навчання, різноманітні методи та засоби навчання, які здатні 
забезпечити продуктивну діяльність студента [56]. 

Для глибинного осмислення порушеної проблеми важливе 
значення мають дослідження, які розкривають суть поняття 
«університет». 
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Згідно Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), універ-

ситет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий 

(профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання 

і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, 

економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистець-

кий, культурологічний тощо) ЗВО, що провадить інноваційну 

освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому 

числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або при-

кладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і 

науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 

знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність [158]. 

За В. Масальським, університет – багатопрофільний ЗВО, 

який здійснює освітню й наукову діяльність, направлену на 

здобуття вищої освіти освітніх ступенів бакалавра, магістра, 

доктора філософії із широкого спектра наукових напрямів, здій-

снює наукові дослідження (прикладні, фундаментальні), є нау-

ково-методичним центром з розвиненою інфраструктурою на-

вчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, має від-

повідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпе-

чення [279]. 

Британський учений Дж. Ньюмен у свої роботі «Ідея Універ-

ситету» зазначає, що університет є храмом інтелекту, місцем 

викладання універсального знання, основним завданням якого є 

накопичення знань, його мета з одного боку – інтелектуальна, а 

не духовна, а з іншого – полягає у розповсюдженні і просуванні 

знання [358]. 

Я. Пелікан у власній праці «Ідея університету», переконливо 

доводить, що сучасний університет – це не лише університет-

ський кампус (інфраструктура будівель), який виконує освітні 

функції та забезпечує наукову діяльність, він є прикладом но-

вітньої освітянської спільноти як міцної родини. Учений наго-

лошує, що в сучасному університеті здійснюється трансляція 

знань, якісна підготовка майбутніх професіоналів, становлення 

майбутніх фахівців-лідерів у різних галузях. Безумовно, універ-

ситет є осередком розвитку різних наук та наукового пізнання, 
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здатним наблизити людство до розкриття таємниць, осягнути 

незвідане, здійснювати прогнози у розвитку різноманітних 

явищ, процесів, та запропонувати суспільству ідеї, які можна 

втілити на практиці [374]. 

Х. Ортега-і-Гассет, визначаючи місію університету, ствер-

джує, що сучасний повноцінно функціонуючий університет має 

бути повністю відкритий для суспільства [362]. 

Найбільш повно, на нашу думку, схарактеризувала поняття 

освітнього середовища університету вітчизняна дослідниця 

М. Братко. Освітнє середовище університету, як слушно зазна-

чає учена, є полісуб’єктним та поліпредметним системним 

утворенням, що має можливості цілеспрямовано впливати на 

професійно-особистісний розвиток майбутнього фахівця, забез-

печуючи його готовність до професійної діяльності, продов-

ження навчання, успішного виконання соціальних ролей та са-

мореалізації у процесі життєдіяльності. Фактично, це поняття 

характеризує комплекс умов-можливостей та ресурсів (матері-

альних, фінансових, особистісних, технологічних, організацій-

них, репутаційних) для освіти особистості, що склались не сти-

хійно, а планово, цілеспрямовано в установі, яка виконує функ-

ції з надання вищої освіти, забезпечує можливості для особи-

стості, загальнокультурного і професійного розвитку суб’єктів 

освіти [73, с. 16]. 

Таким чином, у нашому дослідженні освітнє середовище 

університету номінується як відкрита система можливостей 

та ресурсів для розвитку й саморозвитку всіх суб’єктів ос-

вітнього процесу, яка забезпечує створення атмосфери під-

тримки й розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей 

і талантів співробітників та студентів через їх участь в 

органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій і прак-

тичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва 

та мобільності. 

Як багатокомпонентна структура, освітнє середовище універ-

ситету, наголошує М. Братко, складається із таких підсистем: 

особистісна, аксіологічно-смислова, інформаційно-змістова, ор-

ганізаційно-діяльнісна, просторово-предметна [73]. 
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За Ю. Кулюткіним та С. Тарасовим, компонентами освітньо-

го середовища доцільно виділити такі: просторово-семантичний, 

змістово-методичний, комунікативно-організаційний [236]. 

Л. Макар у своїх дослідженнях спирається на такі компо-

ненти освітнього середовища ЗВО: соціальний; просторово-

предметний; психолого-педагогічний [263]. 

На підставі аналізу праць науковців [32; 73; 263; 236; 367; 

502;] виокремимо наступні компоненти освітнього середовища 

університету: 

просторово-предметний компонент (університетський кам-

пус) – будівлі, аудиторії, лабораторії, бібліотеки, гуртожитки, 

спортивні бази, матеріально-технічна база, дизайн та обладнан-

ня приміщень, побутові умови тощо; 

суб’єктний компонент (кадрові ресурси) – суб’єкти освітньо-

го процесу, стосунки й взаємовідносини між ними; 

аксіологічно-смисловий компонент (місія, візія, стратегія) – 

особливості призначення ЗВО, зміст його стратегії, традиції 

університету, місія та візія, цінності та стратегічна мета, стра-

тегічні напрями розвитку, корпоративна культура тощо; 

інформаційно-освітній компонент (інформаційно-освітнє се-

редовище університету) – середовище, що об’єднує навчальні, 

методичні та інформаційні ресурси з використанням сучасних 

інформаційних та телекомунікаційних технологій; системно ор-

ганізована сукупність засобів передачі даних, інформаційних 

ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного та орга-

нізаційно-методичного забезпечення, орієнтована на задоволен-

ня освітніх потреб користувачів [215; 367]; 

змістовий компонент – нормативні документи, які регла-

ментують освітню діяльність та взаємодію суб’єктів освітнього 

процесу, освітні програми, стартапи, бізнес-проекти, соціальні 

проекти, проекти співпраці, програми стажування, програми 

подвійного дипломування тощо, в яких беруть участь як науко-

во-педагогічні працівники, так і студенти ЗВО; 

процесуальний компонент – форми організації навчальної 

діяльності, форми і методи навчання, прийоми і засоби навчан-

ня, педагогічні технології, стилі взаємодії в тандемі «викладач-
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студент», управлінські структури і механізми, які задіяні для 

організації освітнього процесу у конкретному ЗВО; 

дидактичний компонент – дидактичні матеріали для органі-

зації освітнього процесу в університеті (підручники, навчальні 

посібники, навчально-методичні комплекси для вивчення дис-

циплін згідно навчальних планів, зокрема, електронні навчаль-

но-методичні комплекси, дистанційні курси, платформи для ди-

станційного навчання тощо). 

Узагальнюючи вище сказане, структуру освітнього середо-

вища університету презентовано на рисунку 2.1: 

 

Рисунок 2.1 – Компоненти освітнього середовища університету 

 

З іншого боку, на наш погляд, виокремлені компоненти 

освітнього середовища університету тісно взаємопов’язані з 

компонентами процесу формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту у цьому середовищі. 

Схарактеризуємо їх детальніше, взявши до уваги результати 

напрацювань учених [60; 81, 163, 249, 469]. 

Організаційно-управлінський компонент процесу форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту – стандарти вищої освіти, інформаційні пакети 

європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та освітні 
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програми, навчальні плани, графіки навчального процесу, роз-

клади занять, документи деканату і кафедр університету, доку-

менти зі спеціальностей і спеціалізацій, ресурсне забезпечення 

реалізації освітньої програми (кадрове, матеріально-технічне 

забезпечення), встановлені критерії рівнів компетентності. 

Згідно аналізу інформаційних пакетів ЄКТС у ЗВО, які 

здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів з менеджменту 

(спеціальність 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування), нами було з’ясовано, яким чином віддзеркалю-

ється процес формування лідерської компетентності студентів: 

–  профіль освітньої програми 073 «Менеджмент», акцентуючи 

увагу на важливості формування лідерських навичок у меті 

програми (підготовка висококваліфікованих фахівців з новими 

поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, які 

володіють глибокими знаннями, базовими та професійними 

компетентностями щодо забезпечення ефективного управління 

підприємствами й організаціями та забезпечення їх конкуренто-

спроможності на національному і міжнародному ринках, здат-

них розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми в галузі менеджменту організацій в умовах нестабільного 

середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу), 

визначає необхідність формування фахової компетентності 

ФК 10 Здатність формувати та демонструвати лідерські яко-

сті та поведінкові навички, або спеціальної компетентності за 

стандартом вищої освіти СК 10 Здатність формувати та де-

монструвати лідерські якості та поведінкові навички чи за-

гальної компетентності ЗК 4 Здатність працювати в колективі, 

використовувати переваги роботи в команді, розвивати лідер-

ські якості; 

–  профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менедж-

мент» (за спеціалізацією «Управління бізнесом», «Торговельний 

менеджмент») відображає необхідність формування загальної 

компетентності ЗК 4 Здатність працювати в колективі і коман-

ді, розвивати лідерські якості; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент персоналу» відо-

бражає необхідність формування загальної компетентності у 
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такому формулюванні ЗК 4 Здатність працювати в команді 

фахівців з різних підрозділів та розвивати лідерські якості; 

–  профіль освітньої програми «Бізнес-адміністрування» відо-

бражає необхідність формування системної (здатність і готов-

ність поєднувати знання, що дозволяють системно управляти 

організацією) компетентності С2 Уміння діяти з позицій соці-

альної відповідальності, займати активну громадську позицію, 

формувати лідерські якості, генерувати нові ідеї та фахової 

компетентності ФК10 Здатність формувати та демонстру-

вати лідерські якості та поведінкові навички; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент митної справи» 

також відображає необхідність формування системної компе-

тентності у такому формулюванні С2 Уміння діяти з позицій 

соціальної відповідальності, займати активну громадську пози-

цію, формувати лідерські якості, генерувати нові ідеї; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент готельно-ресто-

ранного та туристичного бізнесу», акцентуючи увагу на важли-

вості формування лідерських навичок у меті програми (підго-

товка висококваліфікованих, конкурентоспроможних висококва-

ліфікованих фахівців з новими поглядами та способом мислен-

ня, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спе-

ціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі управління 

підприємствами готельно-ресторанної індустрії та туристичного 

бізнесу), також відображає необхідність формування системної 

компетентності С2 Уміння діяти з позицій соціальної відпові-

дальності, займати активну громадську позицію, формувати 

лідерські якості, генерувати нові ідеї; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент підприємницької 

діяльності» також акцентує увагу на необхідності формування 

лідерських навичок у меті програми (підготовка висококвалі-

фікованих і професійних менеджерів з новими поглядами та 

способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирі-

шувати складні проблеми та приймати ефективні управлінські 

рішення; формувати і розвивати у студентів загальні і профе-

сійні компетентності в галузі менеджменту підприємницької 

діяльності через оволодіння ними комплексом знань, умінь та 
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навичок, спрямованих на організацію та ефективне управління 

бізнес-процесами в підприємницьких організаціях) та забезпе-

чує формування фахової компетентності ФК 10 Здатність фор-

мувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички; 
–  профіль освітньої програми «Менеджмент організацій» та-

кож акцентує увагу на необхідності формування лідерських на-
вичок у меті програми (підготовка висококваліфікованих, кон-
курентоспроможних висококваліфікованих фахівців з новими 
поглядами та способом мислення, лідерськими навичками), ви-
значає лідерство складовою підприємницької компетентності та 
забезпечує формування системної компетентності С2 Уміння 
діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну 
громадську позицію, формувати лідерські якості, генерувати 
нові ідеї; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності» відображає необхідність формування фахо-
вої компетентності ФК 8 Здатність формувати та демонстру-
вати лідерські якості та поведінкові навички, або загальної 
компетентності ЗК 12 Здатність пропонувати нові ідеї та за-
стосовувати лідерські якості; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент бізнес-організа-
цій» засвідчує, що однією з ключових особливостей програми є 
формування навичок ефективної комунікації, лідерства, команд-
ної роботи, відтак, у програмних результатах навчання особливо 
наголошується на тому, що випускники умітимуть виявляти 
навички ефективної взаємодії, лідерства і командної роботи; 

–  профіль освітньої програми «Менеджмент транспорту і ло-
гістики» відображає значущість лідерської компетентності для 
випускників лише у програмних результатах навчання – демон-
струвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучас-
них концепцій лідерства; демонструвати навички взаємодії та 
лідерства. 

У цілому, програмні результати навчання у вище проана-
лізованих освітніх програмах сформульовано наступним чином: 

 демонструвати знання теорій, методів і функцій менедж-
менту, сучасних концепцій лідерства; 
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 демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи; 

 демонструвати здатність розвивати лідерський потенціал, 
підприємливість і вміння йти на виправданий ризик; 

 виконувати функціональні обов’язки в групі під керівни-
цтвом лідера, мотивувати людей приймати нестандартні управ-
лінські рішення; 

 демонструвати знання основних теорій мотивації, лідер-
ства та влади для вирішення управлінських завдань, уміння ви-
користовувати різни способи вирішення конфліктних ситуацій в 

організації; 

 проаналізувати і визначити форму влади і стиль лідерства 

конкретного управлінця. 
Зазначені освітні програми вказують і на спеціальні вимоги 

до вступників – бажання розвивати лідерські якості, отримати 
високий рівень професійної підготовки; проектувати, форму-

вати, організовувати процеси управління підприємством (бізнес-
процеси). 

У ході аналізу інформаційних пакетів та освітніх програм 
нами було виявлено, що є освітні програми, наприклад, освітні 

програми «Менеджмент» (2017 р.) Львівського торговельно-
економічного університету, «Менеджмент» (2017 р.) Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехно-
логій імені С. З. Гжицького, «Менеджмент організацій та адміні-

стрування» (2018 р.) Державного університету телекомунікацій, 
у яких ми не знаходимо акценту на формуванні у студентів ні 

лідерських якостей, ні лідерських навичок чи умінь. 
Таким чином, було з’ясовано, що переважна більшість освіт-

ніх програм, спрямованих на підготовку майбутніх бакалаврів з 
менеджменту, у своїй меті визначає «підготовку висококвалі-

фікованих фахівців з новими поглядами та способом мислення, 

лідерськими навичками…» та передбачає, хоча, й досить опо-
середковано, необхідність формування окремих компонентів 

лідерської компетентності студентів. Безперечно, у програмах 
домінує особистісний компонент лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту (лідерські якості), на дру-
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гому місці – інтегративно-діяльнісний (лідерські навички, на-

вички взаємодії, лідерства, командної роботи), когнітивний ком-

понент відображено у програмних результатах навчання лише 
як «демонстрація знань сучасних концепцій (теорій) лідерства». 

Дійсно, зазначають у своїх дослідженнях і М. Гаврилюк та 

К. Істоміна, розвиток лідерських якостей є невід’ємною складо-

вою професійної підготовки фахівців, тож у контексті універ-

ситетської освіти лідерські якості найоптимальніше формувати 

згідно з контекстуальним та культурним аспектами ЗВО. Ефек-

тивні методи розвитку лідерства, зазначають дослідники, нині 

спрямовані на формування умінь і навичок застосування впливу, 

відданості у професійній діяльності, вміння вирішувати ситуа-

тивні проблеми, застосовувати комунікативні навички, а також 

навички мотивації та заохочення [102; 172]. 

Зупинімося детальніше, як того потребує мета та завдання 

нашого дослідження, на дидактичному компоненті процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту – відбір дисциплін, змісту занять, інтеграція 

різних курсів, виокремлення провідних ідей тощо. 

На підставі аналізу інформаційних пакетів ЄКТС та навчаль-

них планів з’ясовано, що у процесі підготовки майбутніх ба-

калаврів з менеджменту у вітчизняних університетах вивчається 

низка дисциплін, які безпосередньо чи опосередковано стосу-

ються формування компонентів лідерської компетентності: 

«Менеджмент», «Самоменеджмент», «Комунікації та соціальна 

відповідальність», «Основи лідерства та організаційної динамі-

ки», «Теорія лідерства», «Основи самоменеджменту та лідер-

ства», «Групова динаміка та комунікації», «Лідерство та парт-

нерство в бізнесі», «Лідерство та управління організаційною 

культурою», «Політична еліта і політичне лідерство», «Лідер-

ство у публічній сфері», «Лідерство і організаційна поведінка», 

«Лідерство, управління, прийняття управлінських рішень», 

«Лідерологія», «Лідерство-служіння» тощо. 

На підставі проведеного аналізу навчальної програми з дис-

ципліни «Менеджмент» з’ясовано, що вона лише опосередко-

вано торкається проблеми формування лідерської компетент-
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ності, та виокремлено низку питань, які становлять зацікавлення 

у контексті формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту: розуміння концептуальних основ си-

стемного управління організаціями; набуття умінь аналізу внут-

рішнього та зовнішнього середовища організації та прийняття 

адекватних управлінських рішень; ділове спілкування в менедж-

менті; конфлікти у діяльності менеджера; менеджер – лідер, чи 

лідер-менеджер. Так, результатом навчання майбутніх бакалав-

рів з менеджменту, згідно навчальної програми, є формування 

системи знань теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. Зміст дисципліни у різних навчальних 

програмах містить теми «Керівництво та лідерство», «Поняття, 

концепції та моделі лідерства в менеджменті». 

У результаті вивчення дисципліни «Самоменеджмент» сту-

денти мають застосовувати методи менеджменту для забезпе-

чення ефективності діяльності організації; демонструвати на-

вички взаємодії, лідерства, командної роботи. Зміст дисципліни 

відображає теми, які висвітлюють методологічні підходи до 

самоменеджменту, планування особистої роботи менеджера, ор-

ганізацію діяльності менеджера, розглядає самомотивування та 

самоконтроль менеджера, формування якостей ефективного ме-

неджера та розвиток менеджерського потенціалу, серед яких 

досить опосередковано прослідковується дидактична лінія фор-

мування лідерських якостей менеджера, співвідношення керів-

ництва та лідерства, лідера як однієї з управлінських ролей ме-

неджера [506]. 

Дисципліна «Комунікації та соціальна відповідальність» 
за результатами навчання передбачає демонстрування навичок 

взаємодії, лідерства, командної роботи, а також демонстрування 

знань теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концеп-

цій лідерства, які наскрізно вивчаються у межах певних тем 

«Концептуальні засади управління змінами», «Методи та під-

ходи управління змінами в організації», «Планування змін в 

організації». 

Дисципліна «Основи лідерства та організаційної дина-

міки» безпосередньо спрямована на формування системи знань 
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щодо сучасних концепцій лідерства; застосування набутих тео-

ретичних знань щодо забезпечення ефективної взаємодії, роботи 

у команді та вибору ефективного стилю лідерства; застосову-

вати навички ефективної комунікації як всередині організації, 

так і з зовнішнім середовищем. 

Дисципліна «Теорія лідерства» вводиться до навчальних 

планів у деяких університетах (наприклад, Національний універ-

ситет біоресурсів і природокористування України) з метою фор-

мування у майбутніх бакалаврів з менеджменту системи спеці-

альних знань з проблем та перспектив розвитку міжособистіс-

них, міжгрупових, масових та маркетингових комунікацій орга-

нізаційних утворень різного типу для фундаментальної й спе-

ціальної освіти та практичної діяльності за фахом. У результаті 

її вивчення майбутні бакалаври з менеджменту мають освоїти 

прийоми, методи, процедури, технології, що забезпечують ефек-

тивну інформаційну й емоційну взаємодію між різного рівня 

групами та індивідами, що представляють організацію та її се-

редовище. Крім того, теоретичні засади лідерства, відображені у 

змісті дисципліни, покликані формувати здатність у студентів 

налагоджувати та підтримувати оптимально сприятливі для 

організації комунікаційні процеси, забезпечувати досягнення 

атмосфери згоди, співробітництва та визнання. 

Дисципліна «Основи самоменеджменту та лідерства» є 

прикладом інтегративного курсу, який поєднує зміст дисциплін 

«Самоменеджмент» та «Теорію лідерства». 

Аналізуючи зміст дисципліни «Групова динаміка та кому-

нікації», з’ясовано, що він містить тему «Організаційні фено-

мени керівництва та лідерства в груповій динаміці» та забезпе-

чує формування у майбутніх бакалаврів з менеджменту системи 

знань та вмінь щодо використання основних принципів групової 

та командної роботи, аналізу індивідуальної та групової взає-

модії, реалізації процесів групової та міжгрупової динаміки та 

побудови ефективної системи комунікацій в організації. 

Проведений аналіз навчальної програми з дисципліни «Лі-

дерство та партнерство в бізнесі» спонукає до висновку, що 

вона спрямована на формування у майбутніх бакалаврів з мене-
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джменту системи професійної компетентності щодо викори-

стання принципів, типів, інструментів лідерства керівником та 

забезпечення тривалого ділового партнерства в бізнесі. Зміст 

дисципліни представлено здебільшого двома модулями: 

1) змістовий модуль 1 «Лідерство та етичні засади ділових 

стосунків», який безпосередньо містить теми, спрямовані на 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту (проблема лідерства у підприємницькій діяль-

ності, феномен «лідерство», функції лідера, його особистісні 

характеристики, організаційне лідерство; теорії лідерства; лідер-

ство як груповий процес; імідж лідера, гендерні особливості 

лідерства, структура образу лідера; стратегія формування керів-

ником управлінської команди тощо); 

2) змістовий модуль 2 «Комунікації та партнерство у підпри-

ємницькій діяльності», зорієнтовуючись на діловому партнер-

стві, комунікаційному процесі в організації та ефективності уп-

равління, переговорному процесі, акцентує увагу на темі «Ора-

торське мистецтво лідера» 

За схожим змістом серед навчальних планів зустрічається 

навчальна дисципліна «Лідерство та управління організацій-

ною культурою». 

Серед вибіркових дисциплін іноді пропонується до вивчення 

дисципліна «Політична еліта і політичне лідерство», яка оз-

найомлює майбутніх бакалаврів з менеджменту з концепціями 

політичної еліти, розкриває зміст поняття «політичне лідер-

ство», торкається психологічних досліджень політичного лідера, 

висвітлює типології політичних лідерів, вироблені в політичній 

науці. Схожою за змістом є дисципліна «Лідерство у публічній 

сфері», спрямована на набуття навичок психологічного аналізу 

лідерства, складання психологічного портрета, ознайомлення з 

психологічними школами і напрямами, що вивчають феномен 

лідерства у публічній сфері. 

Серед завдань, сформульованих у навчальній програмі вибір-

кової дисципліни «Лідерство і організаційна поведінка», на 

увагу заслуговують такі: систематизоване дослідження різних 

форм організаційної поведінки; розгляд та аналіз причин і ви-
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явлення закономірностей виникнення тих чи інших типів орга-

нізаційної поведінки, передбачення тенденцій її розвитку; ви-

роблення у майбутніх бакалаврів з менеджменту принципів уп-

равління організаційною поведінкою. Певні теми стосуються 

формування лідерської компетентності в аспектах управління 

командою, формування групової поведінки, ефективної команд-

ної роботи, корпоративної культури «Керівництво і лідерство», 

«Влада в організації. Стилі лідерства». 

Осмислення навчальної програми з дисципліни вільного 

вибору студента «Лідерство, управління, прийняття управ-

лінських рішень» засвідчило, що її основним завданням є фор-

мування лідерського світогляду на основі вивчення та засвоєння 

теоретичних положень сучасної лідерської парадигми та прак-

тичного досвіду світових і вітчизняних лідерів; розвиток управ-

лінських, соціально-психологічних, лідерських якостей та ком-

петенцій, здатних підвищувати ефективність професійної діяль-

ності; вироблення мотивації та прагнення до лідерства; висвіт-

лення загальних принципів розробки управлінських рішень; 

одержання знань, умінь і навичок в області прийняття управлін-

ських рішень. Зміст навчальної дисципліни для вирішення цих 

завдань відображено у темах: «Тема 1. Проблема лідерства у 

публічній сфері. Теорії лідерства», «Тема 2. Професійні якості 

управлінця, організаційно-психологічні особливості його діяль-

ності», «Тема 3. Влада та вплив як інструменти лідерства. Лі-

дерство як груповий процес», «Тема 4. Імідж лідера. Розвиток 

лідерського потенціалу особистості», «Тема 5. Ораторське ми-

стецтво лідера». Інші теми розкривають процес прийняття уп-

равлінських рішень та методи їх розробки й обґрунтування. 

На особливу увагу заслуговує дисципліна «Лідерологія» 

(Національний університет біоресурсів і природокористування 

України), робочі програми якої визначають її основним завдан-

ням поглиблення, розширення, інтегрування знань про явища, 

закономірності, теорії, факти, поняття що визначають сутність, 

походження, типи, приклади влади і лідерства у суспільстві, 

шляхи досягнення успіху, реалізації лідерського потенціалу, 

характерні особливості процесу адміністрування і лідерства. 
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Зміст дисципліни висвітлюється у чотирьох модулях: «Змісто-

вий модуль 1. Теоретичні засади лідерства: визначення, струк-

тура, типологія», «Змістовий модуль 2. Структура лідерських 

якостей майбутнього фахівця», «Змістовий модуль 3. Самови-

ховання лідерських якостей та форми реалізації лідерського по-

тенціалу в Національному університеті біоресурсів і природо-

користування України», «Змістовий модуль 4. Приклади лідер-

ства у світовій та національній історії». 

З позиції дидактики досить вдало визначено тематику прак-

тичних занять з дисципліни, як-от «Ретроспективний аналіз під-

ходів до визначення поняття лідерства», «Поняття «лідер», «лі-

дерство», типологія лідерства», «Еволюція ідей відбору лідер-

ських якостей та модель формування лідерських якостей», 

«Методики діагностики лідерських якостей студентів», «Форми 

виховання лідерських якостей майбутніх фахівців агропромис-

лової галузі», «Методи формування лідерських якостей сту-

дентів аграрних ЗВО», «Методики самодіагностики лідерського 

потенціалу», «Самовиховання лідерських якостей», «Програма 

самовиховання лідерських якостей», «Ваш особистий план роз-

витку лідерського потенціалу», «Корисні поради», «Тренінгові 

вправи і рольові ігри як форми самовиховання лідерських 

якостей у групі», «Лідерство великих полководців світової істо-

ричної сцени», «Лідерство у політиці та герої національно-

визвольної боротьби», «Лідерство в науці та освіті, видатні ви-

нахідники та першовідкривачі України», «Лідери-господарники 

України». 

Не менш значущою у контексті нашого дослідження є дис-
ципліна «Лідерство-служіння» (Київський університет імені Бо-
риса Грінченка), яка сприяє виявленню, формуванню, розвитку і 
вдосконаленню лідерських якостей студента. Її основні завдан-
ня – вироблення мотивації та прагнення до лідерства; форму-
вання лідерського світогляду; формування небайдужої, активної 
позиції у вирішенні проблем як особистого життя, так і у су-
спільній сфері діяльності; сприяння формуванню оптимістич-
ного сприйняття навколишнього середовища, стійкості у стресо-
вих і кризових ситуаціях; створення й закріплення позитивного 
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досвіду лідерської поведінки та взаємодії з послідовниками; 
розвиток у майбутніх бакалаврів з менеджменту інтелекту, твор-
чих якостей, здатності до науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності. Зміст дисципліни відображено лише в одному модулі 
«Лідерство-служіння в Університеті» такими темами: «Універ-
ситет та його роль у розвитку лідерства», «Лідерство», «Служін-
ня як основний вид діяльності лідера», «Створення команди та 
особливості командної роботи», «Конфлікти та способи їх розв’я-
зання з позицій лідерства-служіння», «Лідерський спадок». 

Деякі сучасні університети пропонують нові дидактичні під-
ходи у професійній підготовці фахівців-лідерів, форми навчання 
студентів, які спрямовуються на формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – навчальні 
студії (так звані УБС-студії). Так, Університет банківської спра-
ви пропонує у навчальних планах УБС-студію «Лідерство та 

командна робота» як обов’язкову дисципліну блоку загальної 
підготовки (6 кредитів) – новий нестандартний формат освіти, 
спрямований на формування фахівців майбутнього (формування 
soft skills в усіх випускників), який полягає у безперервному 
(формат 24/7 завдяки інтернет-комунікаціям) набутті практич-
них навичок лідерства, ділових комунікацій та переговорів, роз-
витку лідерського потенціалу студентів. Безперечно, на нашу 
думку, такі навчальні студії можна розглядати як інноваційну 
форму навчальної дисципліни – творчі, робочі кімнати провідних 
практикуючих фахівців. 

З’ясовано, що УБС-студії із лідерства, командної роботи, 
самоменеджменту й ділової комунікації започатковані та впро-
ваджені в Університеті банківської справи в усіх освітніх про-
грамах з метою формування профілю випускника відповідно до 
наявних і потенційних вимог роботодавців щодо розвитку емо-
ційного інтелекту та соціальних навичок у майбутніх фахівців 
різних галузей. Його метою є розвиток міжособистісної та уп-
равлінської компетентностей шляхом розкриття сутності лідер-
ства, методів формування командної роботи для розвитку лідер-
ського потенціалу. 

Аналізуючи зміст УБС-студії «Лідерство та командна робо-

та», відображений у шести темах (Тема 1. Сутність та природа 
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лідерства», «Тема 2. Стилі лідерства», «Тема 3. Структура об-

разу лідера та основні компетенції», «Тема 4. Ефективна кому-

нікація», «Тема 5. Командоутворення», «Тема 6. Лідерство: ро-

бота з командою»), ми дійшли висновку, що процес навчання 

базується на принципах доступності викладання складного ма-

теріалу, діалогічності, практичності (80 % часу спрямовано на 

набуття практичних навичок) та слідування сучасним тенден-

ціям при вивченні навчального матеріалу. Форми організації 

навчання – дискусійні лекції, практичні семінари, майстер-класи 

та тренінги, тобто цілком повний перехід від традиційних прак-

тичних занять до тренінгових форм, аналізу бізнес-кейсів, діло-

вих ігор, бізнес-симуляцій. Також застосовуються форми на-

вчання на вибір – індивідуальна, групова, он-лайн по Skype. 

На підставі проведеного аналізу навчальної програми УБС-

студії «Лідерство та командна робота» виявлено, що майбутній 

бакалавр з менеджменту повинен розуміти сутність та актуаль-

ність використання командного лідерства, принципи формуван-

ня та розвитку команди; знати етапи творення команди; форму-

вати команду на засадах партнерства, відповідальності та взає-

модопомоги; застосовувати інноваційні підходи до командо-

творення; уміти розподіляти ролі членів команди для виконання 

поставлених завдань; уміти розробляти критерії оцінки та 

використовувати сучасні підходи до діагностики лідерства та 

ефективності роботи команди; формувати компетенції реалізації 

лідерства у різних типах команд; займатися саморозвитком і 

навчитися вчитися, в тому числі вчитися на основі життєвих си-

туацій; розвивати навички аналітичного і критичного мислення; 

оцінювати ідеї та пропозиції; формулювати аргументи; творчо 

генерувати нові ідеї; визначати цілі для особистісного та кар’єр-

ного росту, а також працювати для їх досягнення; проактивно 

пристосовуватися до зміни ситуації; бути відповідальним і 

самокритичним щодо власних дій; планувати свою діяльність і 

керувати часом. 

Отже, на підставі здійсненого аналізу інформаційних пакетів, 

навчальних планів, робочих навчальних програм, дисципліни, 

які впливають на формування лідерської компетентності май-
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бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-

верситету, можна класифікувати на базові, допоміжні та на-

вчальні студії (рис. 2.2): 

 

Рисунок 2.2 – Дисципліни, які впливають на формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

 

Не претендуючи на повний перелік цих дисциплін, вважаємо, 

що схарактеризовані й класифіковані вище навчальні курси 

відображають дидактичний компонент процесу формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

який, на нашу думку, нині не достатньо спрямований на фор-

мування лідерської компетентності студентів в освітньому сере-

довищі університету саме через те, що переважна більшість на-

вчальних планів ЗВО взагалі не включають базові дисципліни, а 

впровадження навчальних студій є, по суті, одиничним фактом у 

процесі професійної підготовки фахівців-менеджерів. 
Таким чином, ми дійшли висновку, що специфіка дидактич-

ної підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі сучасного університету включає систему знань 
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щодо сучасних концепцій лідерства; прийоми, методи, проце-
дури, технології, що забезпечують ефективну інформаційну і 
емоційну взаємодію між різного рівня групами та індивідами, 
що представляють організацію та її середовище; застосування 
набутих теоретичних знань щодо забезпечення ефективної взає-
модії у професійній діяльності менеджера відповідної кваліфі-
кації. Зміст низки дисциплін, які безпосередньо стосуються про-
цесу формування лідерської компетентності, наповнюється ін-
формацією, тісно пов’язаною з майбутньою професією та сучас-
ними концепціями лідерства. Все це знову ж ставить певні вимо-
ги до дидактичного компоненту процесу формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету. До того ж ці вимоги стосуються не 
лише галузі предметної підготовки, але також і всіх інших 
складових стандарту вищої освіти першого рівня підготовки 
(бакалаврського рівня) зі спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування. 

Потреба ефективного використання дидактичного компонен-
ту для розв’язання поставленої в процесі професійної підго-
товки майбутніх бакалаврів з менеджменту мети (формування їх 
лідерської компетентності) аргументовано доводить необхід-
ність його постійного аналізу та трансформації. 

Аналізуючи технологічний компонент процесу форму-
вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту (контрольні оцінювання, організація активних 
форм і методів навчання, визначення вмінь, які входять до ком-
петентності, застосування інновацій навчання), зазначимо, що 
він висвітлений в освітніх програмах, інформаційних пакетах, 
робочих програмах навчальних дисциплін, навчально-методич-
них комплексах, і представляє досить традиційний спектр ме-
тодів навчання та контролю, широко використовуваний в ос-
вітньому процесі: 

методи навчання: словесні (лекційний метод, розповідь, по-
яснення, бесіда, дискусія, мозковий штурм тощо), практичні 
(метод вправ, практична робота), наочні (ілюстрування, демон-
стрування, самостійне спостереження); 

активні форми навчання: візуалізована лекція, дискусія, се-
мінар-практикум, тренінг, майстер-клас, ділові ігри тощо; 
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результати навчання: відображаються у кожній освітній 

програмі, робочих навчальних програмах у межах концептів 

«знати», «розуміти», «уміти», «володіти навичками», які, зага-

лом, входять і складають суть певних компетентностей (у на-

шому дослідженні – лідерської компетентності); 

контрольні оцінювання: форми контролю (залік, екзамен), 

види контролю (поточний, модульний, підсумковий), методи 

контролю (спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль), ме-

тоди самоконтролю (уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз). 

Виявлено, що однією з широко використовуваних технологій 

навчання у робочих програмах є проектна технологія. 

Заслуговує на увагу модульний контроль результатів навчан-

ня дисципліни «Лідерство-служіння», що здійснюється шляхом 

розробки проекту, який спрямований на застосування навичок, 

набутих упродовж вивчення дисципліни, а також на демонстра-

цію принципів лідерства-служіння. Згідно програми та методич-

них рекомендацій, робота над проектом може виконуватись як 

індивідуально, так і всією групою, або, за бажанням, студенти 

можуть об’єднуватись у міні-групи. Ключовим завданням про-

екту має бути подолання певних проблем, що існують у громаді 

(студентська група, факультет, університет, мешканці району, 

селища, міста тощо). 

Опис проекту, як відображено у робочій програмі, перед-

бачає наступну структуру: назва проекту; мета (основна ідея, 

яку учасники намагатимуться втілити у життя); актуальність 

(стан проблеми, на розв’язання якої направлений проект, яким 

чином ситуація впливає на певну соціальну групу та суспільство 

загалом); результати (досягнення на кожному етапі проекту); 

цільова група (категорія людей, чиє життя покращиться у ре-

зультаті втілення проекту); завдання (основні кроки, спрямовані 

на досягнення мети проекту); план реалізації (план-графік за-

планованих заходів); бюджет (основні витрати, які необхідні для 

реалізації проекту); подальший розвиток проекту (перспективні 

напрями діяльності після реалізації проекту). 
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Серед завдань для самостійної роботи студентів пропону-

ються тести, написання рефератів, підготовка доповідей, презен-

тацій, створити завдання до квесту типу «Чим особливий наш 

університет?», «Відомі лідери міста (регіону)», написати есе про 

видатного лідера, провести анкетування у соціальних мережах 

(наприклад, про типи розв’язання конфліктів, про стилі лідер-

ства, лідерські якості тощо). 

З дидактичної точки зору цікавим є підхід до структури 

робочої програми дисципліни «Лідерство-служіння» (Київський 

університет імені Бориса Грінченка), зокрема, представлення 

тематики курсу, який наочно демонструє технологічний компо-

нент процесу формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту, реалізований спеціально підібраними 

вправами, що віддзеркалюють активні методи й технології на-

вчання (рис. 2.3): 

 

Рисунок 2.3 – Технологічний компонент на прикладі  

дисципліни «Лідерство-служіння» 
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Психолого-педагогічний компонент процесу формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту (діагностика розвитку студентів, розробка системи сти-
мулювання мотивації навчання, визначення критеріїв сформо-
ваності лідерської компетентності, рефлексивно-оцінюючий етап 
кожного заняття, тести успішності та ін.) представлений різними 
методиками, які можуть застосовувати науково-педагогічні пра-
цівники університету у своїй роботі з метою моніторингу на-
вчальних досягнень після вивчення кожної конкретної дисцип-
ліни чи після закінчення навчання на бакалавраті, рівнів роз-
витку студентів (творчого мислення, самостійності, лідерських 
якостей тощо), а також рівнів сформованості лідерської ком-
петентності, на чому ми зупинимося у роботі дещо пізніше. 

Прикладами таких методик можуть бути: методика «Експрес-
тест самооцінки лідерства», соціометрія, визначення індексу 
згуртованості колективу, методика Ф. Хоппе (для оцінки рівня 
домагань), методика виявлення комунікативних та організатор-
ських здібностей, методика діагностики особистості на мотива-
цію до успіху, методика діагностики особистості на мотивацію 
до уникання невдач, методика діагностики ступеня готовності 
до ризику, різноманітні тести «Лідер», «Діагностика лідерських 
здібностей», «Комплекс загрозливого авторитету керівника», 
«Чи здатні ви стати лідером», «Я і колектив», «Адміністратор 
або лідер», тест на лідерство Д. Уелча, тест на лідерські якості 
тощо [119; 465; 466]. Варто зазначити, що значний потенціал 
цих методик знаходиться у вільному доступі в Інтернеті. 

Тест успішності, як зазначає Н. Мойсеюк, є сукупністю за-
вдань, які зорієнтовані на визначення (вимір) рівня (ступеня) ус-
пішності засвоєння певних частин змісту навчання [289, с. 355]. 
Таким чином, узагальнюючи праці науковців (Д. Бабенко, 
Л. Дибкова, Ш. Ісханов, Н. Гронлунд, Н. Мойсеюк), ми дійшли 
висновку, що тест успішності є інструментом, що складається із 
системи взаємозв’язаних тестових завдань специфічної форми, 
певного змісту, різного типу складності, та розробленої техно-
логії оброблення і аналізу результатів для проведення надійного 
та валідного оцінювання рівня навченості студентів, сукупності 
їх уявлень, знань, навичок, вмінь та компетенцій. 
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Треба підкреслити, що тести успішності здебільшого розроб-

ляються колективами науково-педагогічних працівників кафедр, 

які є випускаючими за спеціальністю 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування. 

Рефлексивно-оцінюючий етап кожного заняття, як свідчить 

аналіз навчально-методичних комплексів дисциплін, передба-

чає, як правило, включення запитань для самоконтролю, тестів 

типу «Перевір себе», фасетні завдання (група тестових завдань 

одного елементу навчальної теми, що складається із кількох 

варіантів), використання правил для самоперевірки («дайте 

оцінку», «обміркуйте», зробіть висновок», «обґрунтуйте» тощо), 

обговорення результатів заняття (що дізналися, чому навчилися, 

де ви це використаєте тощо). 

Розмірковуючи над сутністю психолого-педагогічного ком-

поненту процесу формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту, тут варто погодитися з 

Е. Кузнєцовим, який переконливо доводить, що в ефективній си-

стемі навчання дуже важливі, власне, три ролі: педагогічний 

терапевт, викладач та студент [234]. Продовжуючи думку до-

слідника, зазначимо, що ці ролі розкриваються в процесі форму-

вання лідерської компетентності наступним чином: 1) педагогіч-

ний терапевт, який діагностує і вивчає стан студента, його здіб-

ності, особистісні якості, зокрема, лідерські; 2) викладач, який 

здійснює навчання і розробляє нові методики, які сприяють фор-

муванню лідерської компетентності студентів; 3) сам студент, 

який після діагностики стану, доводиться до необхідного стар-

тового рівня. Без ефективної реалізації цього механізму взає-

модії учасників освітнього процесу немає сенсу говорити про 

позитивний кінцевий результат – сформованість лідерської ком-

петентності у майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Таким чином, узагальнюючи наукові пошуки, процес форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету представимо на 

рисунку 2.4. 

Не викликає сумніву той факт, що усі компоненти освітнього 

середовища університету в тій чи іншій мірі впливають на ко-
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жен з компонентів процесу формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту, створюючи умови 

для успішної реалізації визначеної мети – досягнення високого 

рівня сформованості у випускників лідерської компетентності. 

 

Рисунок 2.4 – Процес формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету 

 

Оптимальне функціонування зазначених компонентів про-

цесу формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту в освітньому середовищі університету роз-

глядаємо як необхідну передумову здатності майбутнього ба-

калавра з менеджменту до набуття необхідної системи знань, 

якими має володіти студент, щоб бути лідером у процесі на-

вчання в університеті та майбутній професійній діяльності, си-

стеми організаційних і комунікативних умінь, комплексу лідер-

ських рис та якостей, яка здійснюється в ході навчальної взає-

модії науково-педагогічних кадрів університету і студента при 

вивченні дисциплін, які впливають на формування лідерської 

компетентності (базових, допоміжних чи навчальних студій), та 

виступає водночас і її об’єктивно обумовленою метою, а також 

засобом узгодження професійних вимог та власних запитів і 

можливостей суб’єкта учіння.  
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Вирішення цієї проблеми пов’язуємо з урахуванням дидак-

тичних основ навчальної взаємодії, під якими розуміємо най-

загальніші характеристики побудови навчання, які відносяться 

до будь-якої дидактичної системи, до якої входять обов’язкові 

компоненти: мета, завдання навчання, принципи підбору змісту 

й методів навчання, підхід викладача до виявлення результа-

тивності навчання, характер взаємовідносин між викладачем і 

студентами (О. Варакута [80, с. 6], Н. Кононец [215, с. 104]). 

Безсумнівно, ці найзагальніші характеристики окреслюються 

традиційними питаннями дидактики (А. Андрєєв, О. Жданова-

Неділько, Ч. Куписевич, І. Малафіїк, В. Максименко, Н. Мойсеюк, 

І. Осадченко, В. Чайка) – для чого учити (мета), чому навчати 

(зміст), як навчати (принципи і методи навчання), у яких умовах 

навчати (форми), з допомогою чого навчати (засоби) [21; 152; 

238; 270; 272; 289; 364; 503]. 

Зупинімося на аналізі дидактичного супроводу процесу фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-

неджменту в освітньому середовищі університету. 

Для подальшого дослідження було опрацьовано й проаналі-

зовано низку наукових праць [155; 355; 270; 373; 473; 480; 373], 

які засвідчили, що нормативні документи використовують тер-

міносполучення «навчально-методичне забезпечення» освітнього 

процесу і визначають його як сукупність документів, наукових, 

навчальних, методичних матеріалів, які описують зміст, вста-

новлюють структуру, визначають результат, регламентують 

перебіг навчального процесу. До його складу, зазначають 

І. Аносов, Т. Бєльчева, М. Елькін, входять: державні стандарти 

освіти; навчальні плани; навчальні та робочі програми з усіх 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми всіх 

видів практики; підручники та навчальні посібники; інструк-

тивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабо-

раторних занять; індивідуальні завдання для самостійної роботи 

студентів з навчальних дисциплін; матеріали поточного та під-

сумкового контролю (контрольні завдання до семінарських, 

практичних і лабораторних занять; модульний контроль, конт-

рольні роботи, тести); методичні матеріали: для самостійного 
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опрацювання студентами фахової літератури, написання курсо-

вих, дипломних робіт чи проектів, рефератів тощо [373]. 

У зв’язку з цим, доцільним є виокремлення двох складових 

навчально-методичного забезпечення: 1) державної та 2) універ-

ситетської. 

Державна складова навчально-методичного забезпечення 

включає: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні 

програми з усіх нормативних навчальних дисциплін; програми 

навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники і на-

вчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. 

Університетська складова навчально-методичного забезпе-

чення (розробляється науково-педагогічними кадрами ЗВО) 

містить: робочі навчальні плани та програми; навчальні програ-

ми з вибіркових навчальних дисциплін; навчальні посібники без 

грифу Міністерства освіти і науки України; інструктивно-мето-

дичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; індивідуальні семестрові завдання для самостійної ро-

боти; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабо-

раторних занять; контрольні роботи; методичні матеріали для 

студентів з питань самостійного опрацювання фахової літера-

тури, написання курсових і дипломних робіт; інші матеріали, які 

визначає викладач, кафедра, університеті; навчально-методичні 

комплекси дисциплін [355]. 

Аналіз праць М. Гриньової, О. Жданової-Неділько, І. Малафіїка, 

Н. Кононец, О. Рацула, А. Хуторського уможливив дійти ви-

сновку, що дидактичний супровід є сукупністю взаємопов’яза-

них за цілями й завданнями освіти різноманітних видів педаго-

гічно корисної, змістовної навчальної інформації на паперових 

та електронних носіях [119; 152; 215; 272; 392; 496]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу та поставлених 

завдань дослідження ми розглядатимемо дидактичний супровід 

як навчально-методичний комплекс для формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – сукуп-

ність матеріалів, які відображають теоретико-методичні основи 

процесу формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту засобами загальної педагогіки, дидактики, 
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методики, теорії управління та практичну реалізацію діагности-

ки рівнів сформованості лідерської компетентності студентів. 
Загалом, дидактичний супровід для формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету, на нашу думку, першочергово 
представляється засобами навчання – традиційними (підруч-
ники, навчально-методичні та наочно-методичні посібники, на-
вчально-методичні комплекси дисциплін) та електронними (елек-
тронні освітні ресурси). Щодо класифікації останніх, зазначимо, 
що ми спираємося на дослідження Н. Кононец, яка схарактери-
зувала види електронних освітніх ресурсів: електронний аналог 
друкарського видання, електронні демонстраційні матеріали, 
електронний довідник, електронна бібліотека об’єктів, електрон-
ний навчально-методичний комплекс дисципліни (ЕНМКД), елек-
тронні методичні матеріали, електронний архів, комп’ютерний 
тест, медіаосвітні ресурси, веб-сайт навчального закладу [215]. 

Проаналізуємо наявні в університетських бібліотеках підруч-
ники та посібники, які здебільшого використовуються у процесі 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту в освітньому середовищі університету. 

Одним із поширених навчальних посібників, які рекомен-
дуються студентам у процесі навчання, є навчальний посібник 
«Розвиток лідерства» (автори Л. Бізо, І. Ібрагімова, 2012 р.) 
[54], рекомендований Вченою радою Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України. Його зміст ав-
торським колективом розроблено на основі матеріалів Програми 
розвитку лідерства – 2011 та висвітлює основи сучасних підхо-
дів та принципів лідерства, що скеровують управлінську діяль-
ність та зумовлюють її ефективність і в приватному, і публіч-
ному секторах. Основний акцент у змісті автори зробили на 
основних характеристиках лідерства як компетенції керівників в 
контексті найкращих практик управління людськими ресурсами. 
Зміст висвітлено у таких темах: «Сучасне бачення лідерства як 
умови успішної діяльності», «Розвиток лідерства на державній 
службі», «Лідери та організаційна культура», «Індивідуальний 
розвиток та інноваційність», «Лідерство в команді», «Емоційний 
інтелект як стратегічний важіль лідерства», «Мистецтво ведення 
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змін», «Лідер та мистецтво ведення переговорів», «Управління 
конфліктами», «Управління з орієнтацією на досягнення резуль-
татів», «Лідерство та ефективна комунікація», «Взаємодія із за-
собами масової інформації», «Управління стресом». Додатки, 
розміщені у посібнику, відображають низку тренінгів у рамках 
Програми розвитку лідерства (2011 р.), завдань, прикладів, схем, 
практичних рекомендацій, які, на нашу думку, у певній мірі 
сприяють формуванню лідерської компетентності студентів. 

Аналіз навчального посібника авторського колективу (О. Ро-
мановський, Т. Гура, А. Книш, В. Бондаренко) «Теорія і прак-
тика формування лідера» (2017 р.) [403], розробленого у рам-
ках Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інте-
лігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for 
Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) та рекомендо-
ваного вченою радою Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», засвідчив, що зміст по-
сібника сприяє розвиткові управлінської компетентності май-
бутніх фахівців через поглиблення розуміння природи лідерства 
та цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства. І 
хоча цей посібник призначений для підготовки психологів та 
педагогів, його зміст цілком може бути використаний і в процесі 
підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту завдяки тому, 
що розкриває концептуальні засади лідерства у межах тем: 
«Вступ до теорії і практики формування лідера», «Структура 
лідерства та теорії його походження», «Харизматичне лідер-
ство», «Психологія лідерства в освітній сфері», «Лідери нового 
покоління», «Резонансне лідерство», «Стилі емоційного лідер-
ства», «Гендерні аспекти прояву лідерства». 

На особливу увагу заслуговують дидактичні вправи, запро-
поновані у посібнику, розроблені шаблони для виконання прак-
тичних завдань, тести, візуалізація знань (наочні схеми, таблиці, 
рисунки, заготовки для дидактичних рисунків), а також список 
рекомендованої літератури, особливо, зарубіжних авторів, які 
досліджують тематику лідерства. 

Проаналізувавши зміст навчального посібника «Лідерство» 

(2015 р.) колективу авторів Л. Сергеєвої, В. Кондратьєвої, 

М. Хромей [422], схваленого науково-методичною комісією з 
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професійної педагогіки, психології та змісту професійно-техніч-

ної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністер-

ства освіти і науки України, виявлено, що його зміст розрахо-

вано на підготовку фахівців, чия діяльність пов’язана з менедж-

ментом і розкриває сутність, технології, процеси та механізми 

розвитку лідерства як цілеспрямованого процесу формування 

відповідних якостей та навичок. Аспект проблеми лідерства ви-

світлено таким чином, що враховує можливість формування і 

розвитку лідерських якостей шляхом навчання і самонавчання. 

Зміст посібника висвітлено у восьми розділах: «Поняття лідер-

ства», «Корпоративна влада», «Змінні лідерства», «Лідерська 

етика», «Влада лідера», «Ефективне лідерство», «Мистецтво пе-

реконання», «Управління якістю роботи». 

Окреме місце у посібнику відведено вправам (розділ «Вправи»): 

«Самовизначення рішучості», «Який наш керівник?», «Само-

оцінка здібностей до уважного вислуховування», «Аналіз стилів 

керівництва», «Здійснення самооцінки толерантності», «Чи 

любите ви виправдовуватися?», «Чи вмієте ви слухати?», «Чи 

вмієте ви уникати конфліктів?», «Оцінка самоконтролю у 

спілкуванні (М. Снайдер)», «Вивчення психологічного клімату 

колективу», «Планування досягнення мети», «Коли я…», «Нас с 

тобою поєднує…», «Розробка бізнес-плану» та ін. 

Варто зазначити, що певні завдання, які у посібнику номіну-

ються як «вправа», є, по суті, звичайними тестами на діагности-

ку тих чи інших здібностей чи якостей. 

У додатках презентовано теоретичний матеріал, покликаний 

глибше розкрити основні теми, запропоновані у посібнику: си-

стема досягнення мети «Дванадцять кроків» (за Б. Трейсі), види 

та напрями паблік рилейшнз (PR), зразки документів, бізнес-

планів. Як позитивний момент, відзначимо, що навчальний 

посібник має глосарій, бібліографія складає 101 джерело. 

Серед списку рекомендованої літератури, який пропонується 

майбутнім бакалаврам з менеджменту при вивченні базових та 

допоміжних дисциплін, які впливають на формування їх лідер-

ської компетентності, можна зустріти навчально-методичний 

посібник Л. Сергеєвої «Лідерство в управлінні професійно-
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технічним навчальним закладом» (2011 р.) [421], схвалений 

кафедрою управління навчальними закладами і педагогіки ви-

щої школи ІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України. Певні теми, розкриті у межах трьох модулів, 

цілком доречно використати у процесі формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: «Поняття 

лідерства», «Відмінності між керівництвом та лідерством», 

«Природа лідерства та його складові», «Стилі лідерства», «Роз-

виток лідерства», «Формування системи лідерства», «Лідерство 

як риса діяльності управлінської команди», «Методика форму-

вання управлінських навичок», «Управління діловою кар’єрою». 

Дидактичні вправи у цьому посібнику фактично дублюють ті, які 

зазначено у вище розглянутому, але у значно меншому обсязі. 

Часто використовуваним в освітньому процесі є навчальний 

посібник «Лідерство та стиль роботи менеджера» (автор 

Л. Скібіцька, 2009 р.) [429], рекомендований Міністерством ос-

віти і науки України як навчальний посібник для студентів ЗВО, 

зміст якого висвітлює сутність, значення керівництва, влади та 

лідерства в управлінні підприємствами, в умовах антикризового 

управління підприємствами, в управлінні конфліктами, стреса-

ми, опором стратегічним змінам. Зміст посібника викладено в 

одинадцяти темах, які досить ґрунтовно висвітлюють теоретичні 

засади лідерства, як-от «Поняття та загальна характеристика 

влади і керівництва», «Теорії лідерства», «Лідерство й лідери в 

організації», «Основні вимоги до лідерських якостей менедже-

ра», «Стилі лідерства», «Формування системи лідерства у під-

приємстві», «Розвиток лідерства», «Традиційна класифікація 

стилів управління», «Методика визначення характерного стилю 

управління Блейка-Моутона», «Стилі керування за визначенням 

компанії HAY/MсBER», «Концепції ситуаційного лідерства та 

ситуаційних стилів управління». Список рекомендованих дже-

рел налічує 30 позицій. 

Заслуговує на увагу навчально-методичний посібник із серії 

науково-методичних матеріалів у 9 посібниках «Стандарти 

громадсько-активної школи: лідерство» колективу авторів 

(Л. Ткаченко, В. Ковальчук, Л. Даниленко, 2014 р.) [463], схва-
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лений до використання Міністерством освіти і науки України, у 

змісті якого акцент здійснено на демократизації освітнього про-

цесу як напряму діяльності громадсько-активних шкіл України, 

проаналізовано й висвітлено успішний досвід застосування 

стандарту «Лідерство» на базі громадсько-активної школи. 

Зміст посібника включає три розділи «Демократизація ос-

вітнього процесу – напрям діяльності громадсько-активних шкіл 

України», «Нормативно-правові засади державно-громадського 

управління громадсько-активних шкіл», «З досвіду застосування 

процесу самооцінювання за стандартом «Лідерство». Текст 

посібника містить цікаві факти, досвід та розповіді реальних 

людей, досвід педагогічних колективів у процесі формування 

лідерських якостей школярів, результати експериментів тощо. 

Додатки містять стандарт «Лідерство» та програму «Школа як 

осередок розвитку громади». 

Університети, які здійснюють підготовку майбутніх бака-

лаврів з менеджменту, останнім часом у своїх бібліотеках мають 

навчально-методичний посібник «Психологія управлінської 

діяльності лідера» (авторський колектив О. Романовський, 

В. Михайличенко, Л. Грень, А. Книш, 2016 р.) [401]. І хоча в 

анотації зазначається, що він призначений для магістрів спеці-

альності «Педагогіка вищої школи», його зміст у певній мірі 

відповідає нашим запитам щодо необхідності формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Сприяючи формуванню уявлень студентів про роль і зміст пси-

хологічної складової управлінської діяльності лідера та висвіт-

люючи питання діагностики й розкриття лідерського потен-

ціалу, формування лідера у процесі навчання, зміст посібника 

відображено у двох розділах «Теоретичні основи лідерства», 

«Методичні вказівки до практичних занять» та темах: «Вступ до 

психології управлінської діяльності лідера», «Психологія управ-

ління лідера як наука», «Лідерський потенціал та його вивчен-

ня», «Активізація лідерського потенціалу студентів вищих на-

вчальних закладів у процесі навчання», «Роль ціннісних орієн-

тацій в формуванні ефективного лідерства», «Практичні стра-

тегії лідера», «Основні способи управлінського впливу», «Роз-
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робка рекомендацій з практичного застосування психологічних 

знань у сфері управління». Крім того, у посібнику вміщено 

методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів, 

щодо виконання курсових та контрольних робіт, перелік конт-

рольних питань. 
На нашу думку, цей посібник дидактично значущий з позиції 

формування особистісного компоненту лідерської компетент-
ності, оскільки зачіпає психологічні основи лідерства. 

У руслі порушеної проблеми на окрему увагу заслуговує 
монографія «Педагогіка лідерства» (авторський колектив 
О. Романовський, В. Михайличенко, Л. Грень, 2018 р.) [397], у 
якій вітчизняні учені розглядають концептуальні підходи до 
професійної підготовки лідерів, досліджують та діляться своїми 
напрацюваннями у цьому аспекті. Наукове видання висвітлює 
поняття і значення лідерства, організаційного лідерства, зміст 
лідерського потенціалу та його структури, досвід його актуалі-
зації в процесі навчання у ЗВО, способи діагностики лідерського 
потенціалу, презентує методичні рекомендації щодо формуван-
ня і розвитку основних його компонентів. Цінним з дидактичної 
точки зору є те, що в монографії автори пропонують низку ін-
новаційних технологій, спрямованих на формування лідерської 
компетентності студентів. 

Зміст монографії відображено у двох розділах «Вимоги, що 
пред’являються до підготовки лідерів» та «Методологічні 
основи підготовки лідерів в процесі навчання у ЗВО», зокрема, у 
таких темах: «Лідерство та основні напрями його вивчення», 
«Лідерство як організаційне керівництво», «Моделі ефективного 
лідерства та керівництва», «Лідерський потенціал студентів і 
його активізація в процесі навчання у ЗВО», «Діагностика лідер-
ського потенціалу студентів та роль самосвідомості в цьому 
процесі», «Формування ціннісно-мотиваційного компонента по-
тенціалу лідера», «Технології формування спрямованості лідерів 
на успішну професійну діяльність», «Формування організацій-
но-управлінського (поведінкового) компонента лідерського по-
тенціалу», «Формування емоційного компонента лідерського 
потенціалу», «Формування комунікативного компонента лідер-
ського потенціалу» та ін. 
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Продовжуючи аналіз дидактичного супроводу, варто зупини-
тися на навчальному посібнику «Лідерство і командна ро-
бота» (2014 р.) [423] українсько-британської авторської групи 
(Т. Сергеєва, Д. Фестеу, Г. Роунтрі), розроблений у форматі 
ЄКТС як курсова одиниця програми навчання «Лідерство и 
командна робота» в межах європейського проекту 530349-
TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES «Створення мережі між-
університетських старт-aп центрів для підтримки і просування 
студентських інноваційних проектів – SUCSID». Треба наго-
лосити, що цей посібник входить до навчально-методичного 
комплексу, що включає: інтерактивні семінари і презентації, 
саморозвиваючу базу даних дидактичних матеріалів і методичні 
вказівки для викладачів. 

Зміст відображено у восьми розділах: «Лідерство і навчан-
ня», «Що таке лідерство?», «Якості лідера», «Лідерство і по-
ведінка», «Лідерство і послідовники», «Лідерство і команда», 
«Формування середовища розвитку лідерства», «Лідерство в 
21 столітті». 

З дидактичної точки зору зацікавлення викликають таблиці, 
розміщені у тексті посібника: «Персональний щоденник роз-
витку лідерства», «Обов’язки менеджера і лідера», «Ключові 
практики і моделі поведінки», «Інтерпретація базової структури 
Херсі і Бланшара», «Тип послідовників і стиль поведінки ліде-
ра», «Джерела влади», «Характеристики послідовників і робо-
чого місця», «Потреби задачі, команди і людини», «Чотири 
фрейми, що визначають стиль лідерства», «Сильні і слабкі сто-
рони різних моделей лідерства», «Рівні лідерства: громадський, 
приватний і персональний», «Інтеграція 4 теорій лідерства в 
трирівневій моделі Скуллера», «Різниця між трансформаційним 
і трансакційним лідерством». 

Не претендуючи на вичерпний перелік навчальних посіб-
ників, спрямованих на формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту та розглянутих у нашій 
роботі, вважаємо за доцільне припустити, що така їх кількість є 
недостатньою з урахуванням реалій сьогодення. 

З метою виявлення необхідної наукової літератури, яка б 
сприяла формуванню лідерської компетентності майбутніх ба-
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калаврів з менеджменту, ми здійснювали запити до універси-
тетських бібліотек. Результати проведення спеціально організо-
ваних реальних та віртуальних виставок (наприклад, у Вищому 
навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» було проведено книжкову виставку «Лі-
дерство – фактор суспільного розвитку» до Дня університету) 
засвідчили, що у бібліотеках є певна література, яка може бути 
використана у процесі навчання, але вона, здебільшого, росій-
ськомовна, не є спеціально підготовленими навчально-методич-
ними посібниками, і представлена в дуже обмеженій кількості 
(лише 1–4 примірники). Зразки подібної літератури подано у 
додатку А. 

Продовжуючи наукові пошуки, ми звернулися до навчаль-
но-методичних комплексів дисциплін (документ, що визначає 
обсяг знань, якими повинен оволодіти студент відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фа-
хівця, відображає загальну методику викладання дисципліни, 
характеризує методичне забезпечення, складові та механізм оці-
нювання знань студентів) [409; 473], які спрямовані на фор-
мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту, ґрунтовний аналіз яких уможливив сформулювати 
низку висновків: 

– наявні навчально-методичні комплекси дисциплін, у ціло-
му, презентовані за такою структурою: дидактичний комплект 
студента (навчальний посібник, робочий зошит, збірник вправ, 
зошит для практичних робіт, завдання для самостійної роботи, 
вимірники навчальних досягнень тощо) та методичний комп-
лект викладача (навчальна програма, робоча програма, мето-
дичні посібники, конспекти лекцій, навчально-методичні картки 
для проведення занять, пакет комплексних контрольних робіт, 
екзаменаційні білети); 

– сучасні реалії свідчать, що дидактичний комплект сту-
дента, здебільшого, обмежується лише навчальним посібником, 
який є у бібліотеці університету (або електронним аналогом 
друкарського видання), а також переліком тем семінарських 
занять, питань до заліку чи екзамену, тем рефератів чи завдань 
для самостійної роботи, які мають опрацьовувати студенти; 
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– методичний комплект викладача складається з робочої 

програми дисципліни, лекцій, семінарських, практичних занять, 

пакету комплексних контрольних робіт, екзаменаційних білетів, 

іноді його доповнюють навчально-методичний посібник, тестові 

завдання, мультимедійні презентації, електронний навчальний 

курс (по суті, електронний аналог друкарського видання); 

– бібліотечний фонд університетів недостатньо укомплек-

тований навчально-методичними комплексами дисциплін, які 

спрямовані на формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту, як у традиційному (друкованому) 

форматі, так і в електронному, у деяких університетах вони вза-

галі відсутні; 
– електронний навчально-методичний комплекс дисциплі-

ни, на думку викладачів, являє собою сукупність текстових фай-
лів, іноді – мультимедійних презентацій до лекцій, комп’ютер-
них тестів, і, як правило, знаходиться у викладача та не поши-
рюється у вільному доступі через комп’ютерні мережі. 

Виникає думка, що навчальна взаємодія студента і викладача 

в процесі вивчення дисциплін, які спрямовані на формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

і які в нашій дидактичній інтерпретації мають яскраво виражену 

практичну складову, відбуватиметься більш успішно, якщо дис-

ципліна презентуватиметься студентам як дидактичний проект, 

у системному й логічному представленні, з описом основних 

вимог до роботи студентів, критеріїв її оцінки, інструкцією до 

виконання завдань тощо та матиме потужний дидактичний су-

провід. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що у параграфі здійснено 

аналіз інформаційних пакетів ЄКТС, освітніх програм, навчаль-

них планів, дисциплін, спрямованих на формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту у вітчиз-

няних університетах; з’ясовано компоненти освітнього середо-

вища університету та процесу формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в цьому середо-

вищі; стисло схарактеризовано дидактичний супровід та пока-

зано, що на сьогодні у вітчизняних ЗВО дидактичний супровід 
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процесу формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету не 

завжди є задовільним, що можна пояснити використанням зде-

більшого наявних традиційних засобів навчання, недостатньою 

кількістю навчальної літератури у бібліотеках, недосконалістю 

навчально-методичних комплексів дисциплін. 
Водночас, формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту у вітчизняних університетах є склад-
ним і динамічним процесом, складові і результати якого пере-
бувають у постійному русі, а його основна мета – перехід на 
вищий рівень готовності випускників до професійної діяльності 
у сучасних складних соціально-економічних умовах, але, на нашу 
думку, процесом недостатньо науково-обґрунтованим, організо-
ваним, скоординованим та впорядкованим. Це потребує розроб-
ки концепції формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-
тету, чому й буде присвячено наступний параграф монографії. 

2.2. Концепція формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету 

Сучасна трансформація освітнього контексту підготовки 
майбутніх бакалаврів з менеджменту з урахуванням лідерської 

управлінської парадигми, потреба в підвищенні якості освіти у 

галузі 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Ме-
неджмент та її відповідності сучасним реаліям (формування 

висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управ-
ління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання 

різноманітних розмірів та організаційно-правових форм у відпо-
відності до потреб національної економіки) спонукають до тео-

ретичних узагальнень, покликаних, зокрема, віднайти концеп-
туальні засади формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-
тету, що окреслюють найбільш загальні підходи до цієї пробле-

ми. Відтак, розробка концепції формування лідерської компе-
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тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету, має врахувати як зовнішні, так і внут-

рішні чинники, що впливають чи будуть впливати на діяльність 
університету, поклавши в основу не лише управління ним, але і 

його інноваційний поступ упровадження лідерської парадигми.  

У площині осмислення і обґрунтування концепції формуван-

ня лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту на сьогоднішній день усе частіше розгортаються наукові 

дискусії, здійснюється цілеспрямований педагогічний пошук, 

проводиться активна дослідницько-експериментальна та іннова-

ційна діяльність учених та педагогів. Приділення великої уваги 

широкої науково-педагогічної громадськості до питання форму-

вання менеджера-лідера в освітньому середовищі університету 

не є випадковим і зумовлене потребою у досягненні найкращих 

результатів у вирішенні актуальних завдань, які поставлені 

перед сучасною вищою освітою. 

Вітчизняний учений С. Гончаренко, номінуючи поняття 

«концепція» (від лат. conceptio – розуміння, система) як важливу 

форму наукового знання, наголошує, що у педагогіці його слід 

розглядати як систему поглядів на те чи інше педагогічне явище 

чи процес, спосіб розуміння, трактування певних педагогічних 

явищ чи подій; провідну ідею педагогічної теорії [114]. 

О. Коберник визначає поняття «концепція» як одну з форм 

наукового пізнання, за допомогою якої презентується основна 

точка зору, провідний задум, вихідні теоретичні принципи побу-

дови педагогічних систем або процесів. Зазвичай, наголошує 

учений, концепція будується на результатах наукових дослі-

джень, і хоча вона часто буває досить узагальненою і абстракт-

ною, але все-таки має велике практичне значення, адже основне 

її призначення – викласти теорію в конструктивній, прикладній 

формі. Відтак, абсолютно погоджуємося з дослідником, будь-

яка концепція включає лише ті положення, ідеї, погляди, які 

можливі для практичного втілення в тій чи іншій системі або 

процесі [195]. 

Варто погодитися з О. Ждановою-Неділько, що концепція ви-

ступає не лише засобом пізнання й пояснення дійсності, але й її 
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перетворення, цілісного проектування на основі врахування зов-

нішніх і внутрішніх взаємозв’язків, що характерні для досліджу-

ваного явища, його потенціальних можливостей, поєднуючи в 

собі у такий спосіб два рівні відношення до дійсності: 1) рівень 

сущого (минуле й сучасне явища, процеси, що відбуваються в 

ньому чи за його участю, у їхньому діахронному та синхрон-

ному представленні); 2) рівень можливого (майбутнє, що про-

гнозується на основі аналізу теперішнього й минулого через 

призму їхнього системного бачення) [152]. 

Імпонує позиція О. Бондаревської та С. Кульневич, які пере-

конливо доводять, що у педагогіці концепція є основоположним 

задумом, ідеєю педагогічної теорії, яка демонструє спосіб по-

будови системи засобів навчання на основі цілісного розуміння 

сутності цих процесів, своєрідною стратегією педагогічної ді-

яльності, визначаючи розробку відповідних теорій [68, с. 216]. 

Продовжуючи думку учених, під концептуальними засадами 

процесу формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету 

розуміємо теоретичне підґрунтя, що забезпечує об’єктивне розу-

міння цього явища, виокремлення і пояснення його значущих 

рис у їхньому діалектичному взаємозв’язку та сприяє визна-

ченню перспектив і умов його подальшого розвитку. Мова йде 

про методологічні підходи, які трактуються сучасною наукою як 

певні вихідні принципи, положення, переконання, що визна-

чають напрям і стратегію вивчення певного явища [51]. 

Здійснюючи теоретичне обґрунтування концептуальних за-

сад формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту в освітньому середовищі університету, розуміє-

мо під ними систему вихідних положень процесу професійного 

становлення студентів-менеджерів як суб’єктів модернізації 

освітніх процесів у ЗВО. 

При розробці концепції ми дотримувалися сутнісних ознак 

педагогічної концепції, визначених М. Боритком: стислість 

(концепція має бути настільки короткою, щоб її можна було 

відтворити в будь-якій, навіть екстреній, ситуації); логічність 

(кожне положення концепції має продовжувати і доповнювати 
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попередні, бути несуперечливими та узгодженими); заверше-

ність (концепція має охоплювати основні проблеми в освітньо-

му процесі, бути універсальним варіантом їх вирішення згідно 

окреслених мети та завдань); обґрунтованість (концепція має 

бути вибудувана на науково вивірених закономірностях педаго-

гічної діяльності, що є результатом теоретичного аналізу ос-

вітнього процесу); конкретність (концепція повинна бути 

«прив’язана» до індивідуальних особливостей педагога й умов, 

в яких він працює; вона може змінюватися з плином часу або 

при зміні умов роботи (інший вік студентів, рівень домагань, 

професійна спрямованість підготовки та ін.); доступність (фор-

мулювання концепції має бути настільки простим, щоб її могли 

однаково зрозуміти і колеги (педагоги), і студенти, і їхні батьки, 

і роботодавці) [71, с. 166]. 

Сучасними дослідженнями в галузі дидактики (праці 

В. Бондаря [67], О. Варакути [80], М. Гриньової [119], К. Гуза 

[123], О. Жданової-Неділько [152], Н. Кононец [215], 

Ч. Куписевича [238], В. Лозової [250], І. Малафіїка [272], 

В. Максименко [270], О. Малихіна [273], В. Ортинського [363], 

І. Осадченко [364], А. Хуторського [496], Н. Шиян [519] та ін.) 

окреслено чималу кількість актуальних підходів щодо теорії і 

практики навчання. Цей перелік, на нашу думку, неможливо 

сформувати у повному обсязі, оскільки є тенденція до його по-

стійного розширення, здебільшого шляхом синтезу кількох взає-

модоповнювальних підходів. У такий спосіб учені намагаються 

якомога точніше пояснити свою позицію, закцентувати в пред-

меті дослідження найбільш значущі, на їхню думку, характе-

ристики. 

Таким чином, концепція формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-

вищі університету потребує вибору теоретико-методологічної 

стратегії у вигляді підходів до вирішення проблеми дослідження. 

Значний внесок в обґрунтування методологічних проблем 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту зробили О. Бойко [64], Б. Головешко [113], 

Д. Волківська [96], Є. Воробйова [98], С. Калашнікова [174], 
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О. Кін [192], Е. Кузнєцов [234], В. Локшин [252], О. Маковський 

[267], О. Романовський [403], В. Саляхов [410], П. Хаітов [487] 

та інші науковці. 
Багатовимірність досліджуваної у монографії проблеми, не-

обхідність об’єктивації ключових моментів спричиняють їхній 
розгляд із точки зору низки методологічних підходів. Найбільш 
продуктивними вважаємо компетентнісний, особистісний, ре-
сурсний, діяльнісний, аксіологічний, контекстний, проектний та 
системний підходи в їх органічній єдності. 

Перейдімо до наукового обґрунтування виокремлених під-
ходів. 

Грунтовно проаналізувавши компетентнісний підхід у пер-
шому розділі нашої роботи (п. 1.2), тут ми лише наголосимо, що 
компетентнісний підхід до формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту з позиції сучасної 
дидактики полягає у цілеспрямованій організації освітнього 
процесу в університеті, покликаного забезпечити розвиток лі-
дерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів, 
сприяти ефективному вирішенню актуальних і потенційних про-
фесійних завдань; з іншого боку – виступає гностичною базою 
вивчення проблеми формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 
університету, яка визначає структурні компоненти досліджу-
ваного явища, а також утворює фундаментальне підґрунтя для 
розробки цілісної теорії загального розвитку й визначення цілей 
дослідницько-експериментальної роботи в системі професійної 
підготовки студентів. 

Особистісний підхід до формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому сере-
довищі університету дозволяє з’ясувати і врахувати в цьому 
процесі особливості конкретного студента як неповторної осо-
бистості – рушійної сили, умови і орієнтиру власного розвитку, 
що дозволить спроектувати і реалізувати професійно зумовлену 
траєкторію такого розвитку на рефлексивній основі та розвиток 
особистісного лідерського потенціалу. 

Особистісний підхід висвітлювався у працях Б. Головешка 

[113], С. Гончаренка [114], Д. Гоулмана [587], Є. Воробйової 
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[98], О. Дубасенюк [141], О. Жданової-Неділько [152], 

А. Орлова [361], О. Савченко [408], І. Якиманської [537], 

С. Яценко [543]. Їх ґрунтовний аналіз засвідчив, що особистіс-

ний вимір у процесі формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту розглядається одним із провід-

них чинників досягнення основної мети вищої школи – самореа-

лізації особистості. Створення дидактичних умов для особистіс-

но-орієнтованої професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в умовах багаторівневої економічної освіти визна-

ється одним із ключових факторів її ефективності та якості. 

Здатність зрозуміти особливості конкретного студента як 

неповторної особистості, підібрати ті засоби впливу, які саме 

для нього дадуть благотворний результат, знаменує сутність 

особистісного підходу в процесі формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Безперечно, варто апелювати до досліджень С. Гончаренка, 

який номінує особистісний підхід як послідовне ставлення 

педагога до вихованця як до особистості, як до свідомого від-

повідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта на-

вчальної взаємодії [114, с. 243]. 

Аналізуючи праці І. Якиманської, можна сформулювати ви-

сновок, що особистісний підхід у нашому дослідженні виступає 

як теоретико-методологічна стратегія і тактика формування 

особистості майбутнього бакалавра з менеджменту, що сприяє 

оволодіння ним цілісними знаннями, які сприятимуть форму-

ванню його лідерської компетентності. Дослідниця стверджує, 

що особистісний підхід базується на визнанні індивідуальності, 

самоцінності кожної особистості, її розвитку не як колективного 

об’єкту, а як індивіда зі своїм неповторним суб’єктивним 

досвідом [537]. 

Водночас, ураховуючи позицію О. Дубасенюк, особистісний 

підхід можна розглядати і як тактику, що припускає виявлення 

практичних аспектів вирішення проблеми формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету на підставі сукупності 

наукового досвіду. Продовжуючи позицію ученої, з погляду 
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методології цей підхід дозволяє виявити специфіку побудови 

діяльності учасників освітнього процесу на основі поваги до 

особистості, довіри до неї, їх роль і місце та забезпечити роз-

криття, максимальне використання суб’єктного досвіду [141]. 
У межах дослідження цінною є думка автора А. Орлова, який 

наголошує, що особистісний підхід забезпечує не лише пере-
дачу певного змісту (оформленого у вигляді знань, умінь, на-
вичок тощо) від викладача до студента, але і сприяє спільному 
особистісному зростанню, спільному особистісному розвиткові 
[361, с. 7], що, нашу думку, є кроком до необхідності організації 
в освітньому середовищі університету особистісно-орієнтова-
ного навчання на основі суб’єкт-суб’єктної (паритетної) взаємо-
дії тандему «викладач-студент». 

Продовжуючи думку науковців, С. Яценко визначає дидак-
тичну мету такого навчання – створення умов психолого-педа-
гогічної допомоги студентові у становленні його суб’єктності, 
соціалізації, культурної ідентифікації, життєвому й професійному 
самовизначенні під час навчання у навчальному закладі [543]. 

На підставі аналізу праць О. Савченко [408], особистісно-
орієнтоване навчання у нашому дослідженні можемо розглядати 
як таку організацію навчання, що враховує індивідуальні по-
треби і можливості майбутнього бакалавра з менеджменту, 
будується на засадах поваги до особистості студента, ставлення 
до нього як до свідомого і відповідального суб’єкта навчальної 
взаємодії у тандемі «викладач-студент», та сприяє становленню 
соціально і професійної компетентної особистості. Дидактичною 
метою такого навчання, вважаємо, є створення умов (змісту, 
методів, засобів, середовища) для індивідуальної самореалізації 
майбутніх бакалаврів з менеджменту, розвитку та саморозвитку 
їх особистісних якостей, зокрема, лідерських. 

Дослідження Б. Головешка, Д. Гоулмана та Є. Воробйової 
свідчать, що роль особистісного фактору в професійній діяль-
ності менеджера займає важливе місце серед компонентів її 
успішності [98; 113; 587]. Науковці дійшли висновку, що від 
психологічного стану лідера, його особистісних якостей зале-
жить не лише його особистий успіх, але й успіх його послідов-
ників і всієї організації. Тож з цього боку, особистісний підхід 
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до формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 
з менеджменту, безумовно, актуалізує приділення особливої 
уваги особистісному компоненту лідерської компетентності 
студентів-менеджерів. 

При викладанні дисциплін, спрямованих на формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 
положення особистісного підходу змушують враховувати, на-
самперед, ставлення студента до навчальної діяльності, його 
внутрішню готовність активізуватися для досягнення навчаль-
них цілей та розвивати свій лідерський потенціал. В умовах 
колективного навчання, наголошує О. Жданова-Неділько, ситуа-
ція ускладнюється тим, що сукупність суб’єктів, відмінних за 
своїми індивідуальними рисами, створюють соціальне тло 
взаємодії, урізноманітнюючи запити щодо змісту і організації 
взаємодії, і потрібно шукати як індивідуальні, так і загальні 
шляхи включення їх до сумісної діяльності [152]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що особистісний підхід, при всій 
складності його втілення, є, фактично, найбільш виправданим з 
точки зору результатів процесу формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету. 

Згідно мети і завдань дослідження посилаємося на суттєві по-
ложення ресурсного підходу, про які йдеться у працях україн-
ських і зарубіжних учених, як-от Ю. Ібрагім [169], В. Лізінський 
[245], В. Лозова [250], С. Микитюк [288], Т. Рогова [395], 
У. Джеймс [133], Д. Нейвон [642], Д. Канеман [615]. На підставі 
їх ґрунтовного осмислення можна стверджувати, що ресурсний 
підхід дозволяє зосередитися на питаннях організації навчання, 
зорієнтованого на виявлення і розвиток лідерського потенціалу 
кожного студента; вивчення внутрішніх ресурсів особистості, 
лідерських якостей та виявлення шляхів їх розкриття й реа-
лізації в різних видах діяльності відповідно до її природних 
нахилів. 

Як зазначає Ю. Ібрагім, поняття «потенціал» студента ЗВО 
можна схарактеризувати як внутрішню силу, яка дає йому 
можливість реалізувати свої потреби у здобутті нових знань, 
умінь і навичок у ЗВО [169]. 
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Оскільки потенціал можна порівняти з певними прихованими 

параметрами, які визначають конкретні особливості поведінки 

та діяльності певної людини, які тим самим підводять осо-

бистість до самовдосконалення, самореалізації, а через те до 

самопізнання та саморозуміння і, як результат, до саморозвитку, 

то можна зробити висновок, що «потенціал» визначається як 

внутрішня структура особистості. 

На думку У. Джеймса, людина використовує лише окрему 

частину потенційно належних їй можливостей [133]. Варто 

погодитися з А. Маслоу, який переконливо доводить, що лю-

дина як біологічний вид наділена великим потенціалом нереа-

лізованих можливостей, тобто «потенціал» розглядається як 

можливість психологічного зростання [281]. 

У зв’язку з цим, терміносполучення «потенційні можливості» 

можна потрактовувати як сукупність прихованих можливостей, 

внутрішніх сил особистості, необхідних для підвищення про-

дуктивності здійснення конкретного виду діяльності, зокрема, 

навчання, а визначення конкретних потенційних можливостей 

стає тим засобом, яким можна скористатися при організації 

процесу формування лідерської компетентності майбутніх ба-

калаврів з менеджменту, а отже – стає «ресурсом». 

Доречним є твердження В. Лозової, яка визначає сутність 

ресурсів в існуванні сукупності «об’єктивно існуючих способів і 

засобів, необхідних для реалізації потенційних можливостей 

суб’єкта» [249]. 

В. Лізінський переконаний, шо ресурсний підхід базується на 

принципі відповідності завдань, які є в наявності, необхідним 

для їх вирішення ресурсів [245]. Аналіз наукового доробку 

вченого переконує, що при формуванні лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту важливо вивчати 

ресурсні можливості кожного студента задля найбільш ефек-

тивного спрямування їх на розв’язання поставлених завдань. 

Ресурсами студента ЗВО у процесі формування його лідер-

ської компетентності виступають наявні знання, уміння, навич-

ки, засоби, властивості, якості особистості, якими він володіє, 

тощо. 
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Аналіз праць науковців засвідчив, що знання реальних на-

вчальних можливостей недостатньо, важливо передбачати зону 

найближчого розвитку, що дозволить перетворити можливість у 

ресурс. 

Існування певних ресурсів зумовлює наявність можливостей 

особистості, які при певних сприятливих умовах переростають у 

потенціал. А оскільки потенціал проявляється за умови зов-

нішньої і внутрішньої взаємодії суб’єкта, то, як слушно зазначає 

Т. Рогова, можна говорити про існування зовнішніх і внутрішніх 

ресурсів [395]. 

За Ю. Ібрагім, внутрішні ресурси є індивідуальним надбан-

ням особистості, зумовлюючи її унікальність і є джерелом інди-

відуального розвитку. Їх позиціонують як суб’єктивні можли-

вості та фактори (як ті, що є в наявності, так і ті, що являють 

собою потенціал для розвитку й удосконалення), які завдяки 

різним зусиллям можуть стати необхідними й актуалізованими: 

 біогенетичні – якості, зумовлені спадковістю особистості; 

 фізіологічні – функції нервової системи; стан здоров’я 
взагалі й окремих органів і систем; працездатність; рівень ру-

хової активності; біоритми, особливості будови організму, 
фізична витривалість, вік, стать; 

 індивідуально-психологічні – характер діяльності, особли-
вості відчуття, сприйняття, уваги, пам’яті, уявлення, мислення, 
мови; потреби, нахили, інтереси, сподівання, спостережливість; 

здібності, характер, темперамент, воля, мотивація, почуття; 

знання, уміння, навички, що характеризують лідерську пове-
дінку; система цінностей особистості; здатність до самоаналізу, 

самооцінки, самопізнання, саморозвитку, тощо; ерудиція, творча 
уява [169]. 

Зовнішні ресурси певною мірою наближені до норм і вимог 

організації навчальної діяльності студентів, освітнього процесу 

в університеті, які необхідно вивчати й ураховувати при фор-

муванні лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-

неджменту. 

Як слушно зазначає С. Микитюк, до зовнішніх ресурсів варто 

віднести: матеріально-технічні (об’єкти навколишнього світу, 
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що певною мірою впливають на діяльність суб’єкта); інформа-

ційні (узагальнений досвід людства в усному й письмовому 

вигляді, віртуальна інформація: ІКТ, доступ до них); стимулю-

вальні (заохочення моральне й матеріальне, формування пози-

тивної мотивації, зовнішнє оцінювання діяльності, самооціню-

вання тощо); комунікативно-психологічні (особливості умов 

спілкування та організації міжособистісної взаємодії, емоційно-

психологічних клімат у колективі, його згуртованість, провід-

ний стиль спілкування тощо); організаційно-управлінські (систе-

ма управління навчальним процесом, послідовність вимог ви-

кладачів до студентів, якість складеного навчального плану, 

розкладу тощо) [288]. 

Безперечно, врахування зовнішніх ресурсів у процесі форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту є важливою умовою досягнення позитивного результату. 

Відтак, ми приходимо до висновку, що зовнішні ресурси як 

норми й вимоги, і внутрішні як певні ресурсні можливості сту-

дента, джерело розвитку індивідуальності, тісно пов’язані між 

собою й обов’язкові для врахування при організації процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, а також створенні відповідних дидактичних умов. 

У ході наукового пошуку підсумовано, що для нашого 

дослідження мають значення праці С. Микитюка, у яких учений 

висвітлює важливі положення ресурсного підходу, які ми мо-

жемо адаптувати для здійснення успішного процесу формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

оскільки він: 

– вимагає не лише сформованості певної якості студента, 

знань його особливостей, але й розглядати його як особистість, 

яка має певні потенційні можливості, котрі можуть бути реалі-

зовані за певних умов; 

– зумовлює необхідність бачити особистість майбутнього 

бакалавра з менеджменту у майбутньому в плані перспективи 

реалізації потенційного з метою позитивних якісних змін; 

– акцентує увагу на необхідності врахування різних видів 

ресурсів у підготовці майбутніх бакалаврів з менеджменту в 
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освітньому середовищі університету, спрямованих на створення 

умов самовдосконалення, тісно пов’язаних з активізацією ре-

зервних можливостей, які студент може акумулювати і вико-

ристовувати для оптимальної самореалізації; 

– передбачає у підготовці майбутніх бакалаврів з менедж-

менту забезпечення диференціації, варіативності, інноваційності 

в будь-якій освітній діяльності, а також виявлення нових ре-

сурсів; 

– вимагає організації спеціальної роботи з оволодіння сту-

дентами вміннями діагностики й розвитку особистісних можли-

востей (організаційними, інформаційно-самоосвітніми, інтелек-

туальними та рефлексивними) [288]. 

Таким чином, ресурсний підхід дає можливість здійснювати 

цільове планування процесу формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту не лише з позицій 

сьогодення, але й з позицій перспективи, спираючись на зону 

близьких і далеких можливих змін, тобто розглядаючи осо-

бистість у русі, забезпечуючи як підготовку, так і перепідго-

товку кадрів, випереджаючи інноваційні процеси в системі ви-

щої освіти, здійснюючи варіативне прогнозування, коли визна-

чаються умови, засоби, зміст, джерела (ресурси) розвитку. Це 

дозволяє виявляти у процесі аналізу різні спектри одержаних 

результатів для вибору оптимального. 

Культурологічний підхід (М. Бастун [34], Б. Год [111], 

А. Погодіна [380], В. Сиволога [425], В. Сідоров [427], 

А. Солодка [435]) до процесу формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-

вищі університету окреслює особливості професійної підго-

товки майбутніх бакалаврів з менеджменту як лідерів, здатних 

створити організаційну культуру підприємства (фірми, органі-

зації), що підтримує встановлені цінності, інновації з ураху-

ванням особливостей сучасного полікультурного суспільства. 

Культурологічний підхід у педагогіці, наголошує у своїй 

роботі М. Бастун, потрактовується як конкретно-наукова мето-

дологія пізнання та перетворення педагогічної реальності, 

основою якої є аксіологія; бачення освіти через призму поняття 
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«культури», відтак, розуміння її як культурного процесу, який 

відбувається у культуровідповідному середовищі, всі компо-

ненти якого наповнені людськими смислами і слугують людині, 

котра вільно проявляє свою індивідуальність, здатність до куль-

турного саморозвитку і самовизначення у світі культурних цін-

ностей. З іншого боку, вважає дослідник, культурологічний 

підхід є напрямом в педагогічній практиці, який базується на 

принципі культуровідповідності освіти та забезпечує гумані-

зацію і гуманітаризацію освіти [34]. 

Дещо іншої точки зору дотримується А. Погодіна, яка роз-

глядає культурологічний підхід як засіб для аналізу і вибудо-

вування передусім організаційної культури ЗВО. Сформована 

організаційна культура ЗВО, на думку ученої, передбачає фор-

мування спільного простору, включаючи цінності, норми, пове-

дінкові моделі. Продовжуючи позицію дослідниці, можна дійти 

висновку, що такий простір складає важливу частину культу-

ровідповідного освітнього середовища, яке сприяє реалізації 

культурологічного підходу в освіті [380]. 

В. Сиволога стверджує, що культурологічний підхід зумов-

лює розгляд професійної підготовки майбутніх фахівців різних 

галузей з позиції завдань гуманізації (утвердження студента як 

найвищої соціальної цінності, розкриття здібностей студентів і 

задоволення їх освітніх потреб; забезпечення пріоритету загаль-

нолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навко-

лишнього середовища, полікультурного суспільства і природи) 

та гуманітаризації вищої освіти (формування цілісної картини 

світу, духовності, культури особистості та планетарного мислен-

ня) [425]. 

Цей підхід представляє для нас особливий інтерес, оскільки 

допомагає виявити соціокультурні проблеми, вирішити їх з 

урахуванням принципів, відповідних сучасній культурі, ставити 

нові запитання, генерувати ідеї, що уможливлять переосмислю-

вати сучасну педагогіку, зокрема, процес формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: які зміни 

в освітньому середовищі університету необхідні для поглиблен-

ня зв’язків з культурою (культурами); що саме потрібно змінити 
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в теорії та практиці вищої освіти, щоб вона враховувала виклики 

часу та відповідала новим культурним ідеям; як збагатити зміст 

і форми вищої освіти культурними компонентами, кроскуль-

турними знаннями, які, безумовно, стануть у пригоді у майбут-

ній професійній діяльності випускникам-менеджерам. Водночас, 

він враховує той факт, що формування студента, зокрема, його 

лідерської компетентності, неминуче здійснюється в просторі 

культури (цінностей, смислів, ідей, менталітету, стилю мислен-

ня тощо), у тому числі й національної культури. 

Незаперечним є той факт, що сучасний менеджер як глобаль-

ний стратег, лідер та новатор [474, с. 14], здійснює свою управ-

лінську діяльність (діяльність, що пов’язана з організацією та 

управлінням певною системою; діяльність, що пов’язана з уп-

равлінням людьми, міжособистісна взаємодія; діяльність, що 

пов’язана безпосередньо з організацією технологічного процесу) 

у полікультурному суспільстві, оскільки перебуває на межі 

культур, взаємодія з якими вимагає від нього діалогічності, ро-

зуміння й поваги до культурної ідентичності інших людей. 

Існують певні причини, які вказують на необхідність поси-

лення культурологічного компонента у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету. Вони зумовлені тим, як 

слушно зазначає А. Солодка, що розвиток світового співтова-

риства за останні десятиліття ставить у центр системи вищої 

освіти пріоритет людської особистості. Культурологічний під-

хід, наголошує дослідниця, сприяє вирішенню таких завдань: 

гармонізувати відносини людини зі світом культури шляхом 

занурення в існуюче полікультурне середовище; навчити її жити 

в стрімкому інформаційному потоці сучасного інформаційного 

суспільства; створити умови для неперервного набуття знань на 

перетині культур (кроскультурних знань); сприяти її сaмовери-

фікації, самовизначенню в діалозі культур [435]. 

Актуальність культурологічного підходу, на нашу думку, та-

кож полягає в тому, що випускники університетів виявляються 

непристосованими до нового темпу розвитку взаємодій між 

культурами, з якими їм постійно доводиться стикатися у процесі 
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професійної діяльності (ведення бізнесу й контакти з іноземни-

ми фірмами, організаціями, підприємствами, ділові переговори з 

іноземцями, представниками різних культур, націй, робота у 

транснаціональних фірмах, управління полікультурним колекти-

вом тощо). А сучасне суспільство потребує фахівців-лідерів, які 

вміють швидко пристосовуватися до змін, гнучких, здатних пра-

цювати більше, ніж в одній професійній позиції, фахівців допит-

ливих, які прагнуть з’ясувати, що відбувається, і вміти здійсню-

вати вплив на події, на професійні стосунки послідовників. 

Ми переконані, що для майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

менеджерів-лідерів, особливо важливими є кроскультурні знан-

ня, які зможуть йому вказати орієнтири при обранні стилю 

лідерської поведінки з представниками тієї чи іншої культури, а 

також при створенні організаційної культури підприємства, 

(фірми, організації) як системи цінностей, переконань, вірувань, 

уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм 

поведінки, традицій, ритуалів тощо, які склались в ньому та 

його підрозділах за час діяльності та які сприймаються біль-

шістю співробітників [221, с. 11]. Організаційна культура, як 

стверджують К. Камерон, Р. Куінн, проявляється в тому, що є 

для організації (фірми, підприємства) цінним, якими є стиль її 

лідерства, символи, мова, процедури, повсякденні норми, а та-

кож в тому, як визначається успіх [179, с.45]. 

Продовжуючи позицію В. Сідорова, наголосимо, що крос-

культурні знання – це знання: про свою культурну належність та 

свої культурні традиції, для того щоб використовувати ці знання 

в процесі спілкування з культурно відмінними особистостями й 

розвивати визначені стратегії в спілкуванні з представниками 

інших культур; специфіки ділової культури інших народів 

(традицій, етикету, особливості ділової культури партнера по 

бізнесу); особливостей менталітету інших народів; рідної куль-

тури, рідної мови; іноземних мов; етнокультурних особливостей 

різних народів світу (історія, мова, звичаї, обряди, традиції 

тощо); загальноприйнятих норм і правил поведінки при взаємо-

дії з представниками різних народів і культур; знання терміно-

логії; контексту, причому не вузького, ситуативного, але досить 
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широкого, культурологічного; символьної системи, за терміна-

ми якої відбувається комунікація; про устрій зовнішнього світу, 

які складаються з особистого досвіду індивідууму, та всіх інших 

знань відповідно до приналежності тій чи іншій національній, 

етнічній, соціальній, релігійній, професійній групі [427]. 

Культурологічний підхід прогнозує ставлення до майбутньо-

го бакалавра з менеджменту як до носія певної культури загалом 

та конкретної професійної діяльності зокрема, що поєднує здат-

ність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, 

толерантного ставлення до національних, расових, конфесійних 

відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій у галузі 

менеджменту; здатність майбутнього бакалавра з менеджменту 

інтегруватися в іншу культуру при збереженні взаємозв’язку з 

рідною мовою, культурою, яка ґрунтується на поєднанні осо-

бистісних якостей, синтезованих знаннях, уміннях і навичках 

позитивної міжетнічної та міжкультурної взаємодії, що в резуль-

таті сприяє безконфліктній ідентифікації особистості в полі-

культурному суспільстві; добір змісту та засобів професійної 

підготовки студентів спеціальності 073 Менеджмент галузі 

знань 07 Управління та адміністрування відповідно до світових і 

євроінтеграційних освітніх процесів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що реалізується культурологічний 

підхід у процесі формування лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універ-

ситету завдяки спрямованості змісту на розвиток у студентів 

здатності до цілісного бачення світу й сприйняття загально-

людської, особистої, національної культури; формування у сту-

дентів здатності розпізнавати культурні особливості представ-

ників різних культур, вирішувати навчально-пізнавальні завдан-

ня, виявляти моральні аспекти культури; розвиток творчої 

особистості студента, здатної до прояву індивідуальності, са-

мовдосконалення, самореалізації, а також шляхом здійснення 

акценту на отримання ними кроскультурних знань під час ви-

вчення базових, допоміжних дисциплін та навчальних студій. 

Діяльнісний підхід до процесу формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
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середовищі університету забезпечує врахування психологічної 

структури діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу, переве-

дення студента в позицію суб’єкта пізнання, праці, спілкування, 

лідерських стилів поведінки тощо. 

Теоретичні засади діяльнісного підходу у вітчизняній педаго-

гіці були закладені психологами О. Бодальовим [61], Л. Божович 

[62], Л. Виготським [101], Г. Костюком [222], О. Леонтьєвим 

[243], С. Рубінштейном [404]. У вітчизняній дидактиці значну 

увагу діяльнісному підходу надавали О. Жданова-Неділько 

[152], Г. Ковальчук [197], О. Малихін [273]. 

Так, на думку О. Малихіна, діяльнісний підхід спрямований 

на те, щоб організувати діяльність студента, у якій він був би 

активним у пізнанні, навчанні, самоосвіті, спілкуванні, своєму 

розвиткові [273]. Продовжуючи позицію ученого, зазначимо, що 

суть цього підходу полягає у визнанні того, що розвиток осо-

бистості майбутніх бакалаврів з менеджменту відбувається у 

процесі взаємодії з суспільним та інформаційним середовищем, 

а також у процесі навчання та формування лідерської компе-

тентності як шляхів присвоєння суспільно-вироблених способів 

виконання дій та їх відтворення. 

О. Гура, Г. Ковальчук, Е. Юдін зазначають, що діяльнісний 

підхід означає, що навчання – це процес діяльності студента, 

спрямований на становлення його свідомості і його особистості 

в цілому [125; 197; 529]. 

Навчання, переконливо доводить О. Жданова-Неділько, до-

цільно розглядати як особистісну активність, спрямовану на 

освоєння шляхів трансформації власних досягнень у досягнення 

більш високого рівня, тобто багатовимірний процес, що роз-

ширює можливості людини в її актуальному і перспективному 

життєтворенні. Ми погоджуємося з ученою, що у світоглядному 

плані навчання сприяє підвищенню рівня домагань, у стратегіч-

ному – дозволяє створити проект самоорганізації для досяг-

нення цього рівня, у операціональному – дає змогу накреслений 

проект реалізувати [152]. 

Основна ідея, наголошують дослідники, полягає в тому, що 

нові знання не даються в готовому вигляді. Студенти «відкри-
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вають» їх самі в процесі самостійної дослідницької чи пошу-

кової діяльності. Завдання викладача при поданні нового мате-

ріалу полягає не в тому, щоб все наочно й доступно розповісти, 

пояснити, показати, а насамперед організувати дослідницьку 

роботу студентів, щоб вони самі конструювали рішення тема-

тичної проблеми заняття і самі пояснили, як треба діяти в нових 

умовах, як можна використати знання у майбутній професійній 

діяльності. 

Навчальна діяльність, до якої залучаються студенти у ЗВО, 

як влучно схарактеризувала О. Жданова-Неділько, у більшості 

випадків розглядається ними як своєрідний «трамплін», при-

значений для подолання чергового етапу до діяльності більш 

високого життєвого сенсу – праці в її суспільному і професій-

ному розумінні. У цьому плані не лише технологічно, але й 

психологічно виправданим, наголошує учена, є максимальне ви-

ділення в навчальному процесі його професіоналізуючої функ-

ції, коли майбутній фахівець чітко усвідомлює значущість 

докладених ним зусиль для оволодіння різними компетент-

ностями, для свого професійного становлення. З іншого боку, 

продовжуючи думку дослідниці, варто наголосити, що процес 

навчання з більшою чи меншою мірою ефективності забезпечує 

особистісний розвиток майбутнього бакалавра з менеджменту, 

набуття низки компетентностей, що можна позиціонувати як 

метапрофесійне значення навчальної діяльності [152]. 

З позиції дидактики діяльнісний підхід визначає необхідність 

подання нового матеріалу через розгортання послідовності на-

вчальних завдань, моделювання досліджуваних процесів, вико-

ристання різних джерел інформації, у тому числі Інтернет-ре-

сурсів, передбачає організацію навчального співробітництва різ-

них рівнів, як-от «викладач-студент», «студент-студент», «сту-

дент-група», «викладач-група». 

Застосування діяльнісного підходу, переконливо доводить 

Г. Ковальчук, зумовлене межами науки про соціум, бо діяль-

ність є специфічно людська форма активного ставлення до 

навколишнього світу, зміст якої – доцільна зміна й перетворення 

світу на основі освоєння і розвитку наявних форм культури [197]. 
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У процесі формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту діяльнісний підхід передбачає органі-

зацію навчальної діяльності студентів, спрямовану на набуття 

спеціальних знань, які б допомагали їм у плануванні й органі-

зації діяльності групи та своїх стосунків з нею, умінь структу-

рувати свою діяльність, провадити лідерську діяльність, а в 

перспективі – стимулювати високопродуктивну діяльність орга-

нізації. Варто наголосити, що стимулюючи високопродуктивну 

діяльність організації, лідер сприяє розвиткові системи само-

управління організаційно компетентних послідовників. Метою 

його діяльності є компетентні, мотивовані спільними цінностя-

ми та здатні до самостійних дій послідовники. 

Навчальна діяльність майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету має бути підпорядкована 

низці основних ідей – кожен лідер повинен розуміти, що немає 

межі вдосконалення і, водночас, постійно прагнути до неї; усві-

домлювати, що найбільш ефективний шлях навчання лідерству 

проходить через дії, діяльність, практику, взаємодію індивідів 

один з одним. Проте для цього міжособистісні взаємовідносини 

повинні бути достатньо розвинутими, а організаційне оточення – 

відкритим і допускати можливість для особистості (не лише 

студентів, але і викладачів) соціально зростати й розвивати в 

себе лідерські якості. 

Варто враховувати позицію С. Кові, який зазначає, що лі-

дерство – це, насамперед, енергійна діяльність правої півкулі 

головного мозку. Воно споріднене з мистецтвом й засновано на 

філософії. Коли ви маєте справу з персональним лідерством, ви 

повинні задавати основні, головні питання буття [199]. Завдання 

лідера – сприяти самоствердженню людей, розвиваючи їх само-

стійність, компетентність і впевненість, мета лідера – допомогти 

своїм послідовникам також стати лідерами. 

Крім того, варто культивувати у майбутніх бакалаврів з 

менеджменту ідею, що ефективні лідери розуміють, наскільки 

важливо визнавати внесок кожного. Тому їх відрізняють високі 

очікування – і до себе, і до своїх співробітників. Тим самим 

вони наділяють їх силою і впевненістю, пробуджують бажання 
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успіху, підвищують ефективність. При цьому встановлюють 

чіткі стандарти, які дозволяють їм сконцентрувати свої зусилля, 

цілі й цінності. Вони мають бути пов’язані з очікуваннями. Цілі 

дають людям короткотермінові й конкретні орієнтири, цінності 

та принципи спрямовані в більш далеке майбутнє, слугують 

основою для цілей. Цілі дають поштовх до руху, допомагають 

зосередитись на баченні, дозволяють вибрати пріоритети. Вони – 

критерії досконалості, найвищі устремління, що спрямовують 

діяльність [343]. 

Підсумовуючи вище сказане, акцентуємо увагу на двосто-

ронньому характері процесу формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: з одного боку, 

самé навчання студентів є діяльністю, водночас, з іншого – воно 

є підготовкою ефективних лідерів. 

Обґрунтування діяльнісного підходу до формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту ло-

гічно зумовлює здійснення акценту на виокремлення аксіоло-

гічного підходу. 

Аксіологічний або ж ціннісний підхід (А. Занковський [159], 

Д. Леонтьєв [244], С. Кові [199], Ю. Криводонова [357], 

Є. Кузнєцова [233], О. Нугаєва [357], О. Панфілов [371], 

М. Рокич [652]) до формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту привертає увагу до ціннісного 

лідерства та базується на усвідомленні студентами того факту, 

що лідер може здійснювати величезний вплив на розвиток 

цінностей і норм як окремих послідовників, так і організації в 

цілому, а лідерство може зростати лише на ґрунті високих цін-

ностей, які наповнюють життя лідера особистим і, водночас, 

соціально значимим сенсом. 

Цінності – стійкі мотиваційні утворення або джерела моти-

вації. Їх мотиваційна дія не обмежується конкретною діяль-

ністю, конкретною ситуацією, вони співвідносяться з життєді-

яльністю людини в цілому й володіють високим рівнем стабіль-

ності; зміна в системі цінностей, у тому числі і їх ієрархії, стає 

надзвичайною, кризовою подією в житті особистості, адже цін-

ності задають вектор діяльності особистості, спрямований у 
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безкінечність. Вони переживаються як соціальні ідеали, «моделі 

належного», тому й мають надзвичайно сильний мотиваційний 

вплив на особистість [244; 343]. 

Цінності мають спонукальну силу, стверджує О. Панфілов, 

вони притягують до себе. Відтак, будь-яка діяльність людини – 

це утвердження чи заперечення тих чи тих цінностей. Вони роз-

кривають сутність людини: показують, що для неї важливо, до 

чого вона прагне, у чому її сенс життя. Причетність до цінно-

стей дозволяє людині відчути своє існування як значиме, цінне. 

Як зазначає дослідник, «цінності виконують роль духовних 

результатів соціально значимої поведінки людей» [371, с. 47]. 

Отже, підсумовує Є. Кузнєцова, притаманна кожній осо-

бистості індивідуально-специфічна ієрархія цінностей виступає 

своєрідною ланкою між суспільним та індивідуальним буттям, є 

механізмом детермінації індивідуальної життєдіяльності, соціо-

культурним регулятором. Цінності виконують функцію перспек-

тивних стратегічних життєвих цілей і мотивів життєдіяльності, 

реалізація яких виявляється у внескові особистості в культуру, у 

тому числі організаційну [233, с. 20]. 

Цінності виконують важливі регулятивні функції зовнішньо-

го контролю і внутрішнього самоконтролю особистості на її 

відповідність вимогам соціальної повноцінності. Вони – своє-

рідні «соціальні дзеркала» й «маяки»-орієнтири, дотримуючись 

яких, людина зберігає свою визначеність, внутрішню послідов-

ність своєї поведінки, «локатори моральної свідомості особисто-

сті». У них резюмується увесь її життєвий досвід. Цінності – це 

ядро у структурі особистості, яке визначає її спрямованість, ви-

щий рівень регулювання соціальної поведінки особистості [343]. 

Саме цим визначається та надзвичайно важлива роль, яку 

відіграють цінності в системі управлінських відносин загалом і 

лідерстві, зокрема. Адже лідерство базується, насамперед, на 

авторитетові та впливі лідера в очах його послідовників. Важко 

припустити, що вони можуть виникати за відсутності спільних 

для обох сторін лідерських відносин цінностей. І навпаки: там, 

де в їх основі лежать спільні цінності, максимально узгоджу-

ються індивідуальні потреби й інтереси послідовників, а також 
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завдання організації, які уособлює лідер. Отже, його ключова 

роль полягає у визначенні цінностей організації й донесенні їх 

до своїх послідовників, формуванні спільної системи цінностей, 

аби повністю розкрити їх мотиваційний потенціал у діяльності 

кожного послідовника в інтересах спільних досягнень «бажа-

ного результату». 

Таким чином, аксіологічний підхід до формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту полягає у 

необхідності навчити студентів визначати цінності організації, 

формувати уміння донести їх до своїх послідовників, формувати 

спільну систему цінностей, формувати ціннісного лідера. 

Ціннісний лідер, постійно навчаючись і вдосконалюючись 

сам, допомагає реалізувати потреби членів своєї організації, 

домагається постійного відтворення прийнятих цінностей і 

норм, створює команду однодумців, розділяє з нею відповідаль-

ність. Такий лідер цінує відмінності, виступаючи каталізатором 

процесу створення й утвердження цих відмінностей. 

Наявність сильних норм і цінностей може замінити бюро-

кратичні правила регулювання діяльності організації. Якщо 

послідовники знають цілі, приймають цінності й норми, вони 

робитимуть те, що повинні, із власної волі, а не тому, що їх 

змушують. Усе це створює можливості спільного лідерства. 

Безсумнівно, для суспільства цінністю є не лише світ речей, 

фінансові показники й результати діяльності, але й шляхи їх 

досягнення, наскільки вони відповідають сенсові та різноманіт-

ним смислам особистості й суспільства. Тож лідер повинен 

відповідати не лише на питання «Що зробити?», а ще й на  

ряд інших: «Для чого?», «Якими методами?», «Якими будуть 

соціальні наслідки?», «Чи може ціль виправдати засоби її до-

сягнення?». 

Незаперечним є той факт, як зазначає М. Рокич, що люди 

найбільше захоплюються лідерами, які мають ясні та тверді 

переконання, які свої рішення і дії базують на ґрунті чітко вира-

жених цінностей. Ось чому для лідера так важливо «знайти свій 

голос» – усвідомити власні цінності, які спрямовують і слу-

гують моральним компасом у повсякденному житті. Саме вони 
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допоможуть лідерові визначити сховану за горизонтом мету 

(термінальні цінності) й обрати шлях до неї (інструментальні 

цінності) [357; 652]. Список інструментальних і термінальних 

цінностей за М. Рокичем наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Інструментальні і термінальні цінності  

(за М. Рокичем) 

Термінальні цінності Інструментальні цінності 

Комфортне життя Високий рівень домагань 

Рівність Широкий світогляд 

Захоплююче життя Здібності 

Безпека сім’ї Енергійність 

Свобода Чистота 

Здоров’я Сміливість 

Внутрішня гармонія Уміння прощати 

Любов близьких Уміння прийти на допомогу 

Національна безпека Чесність 

Задоволення Уява 

Спасіння душі Інтелект 

Самоповага Логіка 

Реалізація своїх здібностей Здатність любити 

Суспільне визнання Лояльність 

Справжня дружба Послух 

Здоровий глузд Ввічливість 

Мир у всьому світі Відповідальність 

Світ краси Самоконтроль  

 

Майбутні бакалаври з менеджменту мають пам’ятати, що 
цінності впливають на всі аспекти нашого життя: моральні мір-
кування, взаємовідносини з іншими людьми, рішення, які ми 
приймаємо. Цінності – ядро особистості. Вони – надзвичайно 
сильний мотиватор, керівництво до дії, основа відданості влас-
ним та організаційним цілям. Лише усвідомивши власні цін-
ності, лідер зможе зробити їх інструментом самовираження, 
переконливо й щиро транслювати їх послідовникам, залишатися 
індивідуально неповторним у їх очах. Крім того, усвідомлювати 
важливе завдання лідера – досягнути підтримки з боку послі-



164 

довників спільних цінностей організації. Причому на основі 
консенсусу, з урахуванням того, що кожна людина має власний 
набір цінностей. Не завжди він буде збігатися з організаційним. 
Проте, не досягнувши консенсусу із приводу спільного сенсу та 
спільних принципів діяльності організації, лідер не зможе забез-
печити її ефективність. 

Спільні цінності дають людям можливість «говорити однією 
мовою», пробуджують творчість, довіру і єдність дій, інтерес до 
роботи, підвищують її результативність. Навіть коли людина діє 
незалежно, вона відчуває відповідальність і, водночас, підтрим-
ку всієї організації. Зростає задоволеність від роботи, гордість за 
компанію, значимість власної діяльності. 

Для того, щоб зрозуміти й прийняти цінності, вони мають 
брати участь в процесі їх створення. Лідер повинен пам’ятати, 
що єдність створюють, а не нав’язують. Тоді кожен буде знати 
не лише перелік цінностей, а й як вони впливають на досягнення 
спільного успіху. Отже, згода із приводу цінностей – результат 
діалогу, а не нав’язування з боку лідера. У процесі цього діалогу 
має бути забезпечена свобода кожного на власну думку – це 
важливіший аспект розвитку культури співробітництва, відда-
ності й активної участі. 

Коли ж цінності узгоджені, лідер усією своєю поведінкою 
повинен демонструвати відданість їм: робити те, про що го-
ворить; виконувати свої обіцянки; тримати слово. Лідер має 
завжди подавати особистий приклад відданості проголошеним 
ним баченню і цінностям. Тоді йому повірять. Для цього він 
повинен: бути втіленням спільних цінностей; навчати інших 
дотримуватися цінностей. Так, він стане втіленням тих принци-
пів, яких дотримується вся команда, та створює обставини, за 
яких кожен готовий діяти відповідно до спільних цінностей. 

Якщо ж говорити ширше, то ефективність лідера визнача-
ється тим, наскільки його цінності співвідносяться з цінностями 

корпоративної культури організації, у якій він і реалізує свій 
лідерський потенціал. Організаційна культура задає певну си-

стему координат, яка пояснює, чому організація функціонує 
саме так. Водночас, дозволяє пом’якшити проблему узгодження 

індивідуальних цілей із загальною метою організації, формуючи 
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спільний культурний простір, який включає цінності, норми й 

поведінкові моделі, які поділяють більшість співробітників. Ор-

ганізаційна культура є своєрідним ціннісним «поле», яке об’єд-
нує організацію в єдине ціле, задаючи систему ціннісних коор-

динат як для співробітників-виконавців, так і для менеджменту. 
При цьому лідер, з одного боку, виступає суб’єктом формування 

культури, а з іншого – об’єктом впливу самої культури [343].  

У зв’язку з цим, наголошує А. Занковський, лідерство розгля-

дається в контексті цінностей організації. Це безпосередньо 

пов’язує його з корпоративною культурою організації. Тобто, 

запропонований ціннісний вимір лідерства, по суті, є культурно-

ціннісним. Відтак, найбільш ефективним стилем лідерства в су-

часній 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 культури [159]. 

Підсумовуючи вище викладене, можна сформулювати висно-

вок, що в процесі формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту реалізація аксіологічного під-

ходу має на меті сформувати систему позитивних ставлень: до 

світу в цілому, у якому кожна людина має свою частку відпо-

відальності за все, що відбувається; до професійної діяльності 

менеджера, який має прагнути стати ефективним лідером, який 

дотримується цінностей, викликає довіру до нього послідовни-

ків, формує атмосферу взаємної довіри, підтримки, відповідаль-

ності й ініціативності; до ціннісного та організаційного лідер-

ства, що реалізується, насамперед, за допомогою експертної, 

референтної й інформаційної влади, тобто на основі особистих 

ресурсів, спираючись на загальнолюдські цінності, забезпечує 

поєднання загальних і індивідуальних цілей співробітників ор-

ганізації та споживачів її послуг. 

З іншого боку, аксіологічний підхід націлює викладачів уні-

верситету на якомога ширше прилучення майбутніх бакалаврів з 

менеджменту до гуманістичних та лідерських цінностей, прий-

няття їх не лише на інтелектуальному, але й на емоційному 

рівні, через етичні та естетичні переживання.  



166 

У методологічному плані цікавим є контекстний підхід до 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, який передбачає організацію процесу навчання і 

виховання студентів в освітньому середовищі університету з 

урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, ви-

користання форм та методів контекстного навчання, орієнтацію 

на ситуативні теорії лідерства.  

Теоретико-практичні засади реалізації контекстного навчан-

ня у процесі професійної підготовки фахівців різних галузей ви-

світлювалися у працях А. Вербицького [89–92], Л. Дідух [137], 

М. Коула [576], О. Ковшар [202; 203], І. Колодій [211]та ін. 

Зарубіжний дослідник М. Коул номінує контекст як те, що 

«оточує» й те, що «сплітається» [576]. Термін «контекст» вико-

ристовується як у психологічній, так і в педагогічній літературі і 

розуміється як загальнонаукова, психолого-педагогічна катего-

рія, яка відкриває нові перспективи у науковому пізнанні. 

У своїх роботах А. Вербицький витлумачує контекст як си-

стему внутрішніх і зовнішніх факторів, умов поведінки та ді-

яльності людини, що впливають на особливості сприйняття, 

розуміння й перетворення конкретної ситуації; визначають зміст 

і значення цієї ситуації як цілого і нaзв компонентів: «внутріш-

ній і зовнішній світ «даний» людині не сам по собі, а в тих чи 

інших предметних чи соціальних контекстах» [90, c. 44]. 

Внутрішній контекст – це системa унікальних для кожної лю-

дини психофізіологічних та особистісних особливостей і станів, 

її настанов, відносин, знань і досвіду; зовнішній контекст – систе-

ма предметних, соціальних, соціокультурних, просторово-часо-

вих та інших характеристик ситуації дії тa вчинку. На всіх рів-

нях психічного відображення внутрішній і зовнішній контексти 

в їхній взаємодії виконують змістотворчу функцію [91, с. 43]. 

Контекстний підхід до формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає орієнта-

цію в освітньому процесі університету знаково-контекстного 

(або просто контекстного) навчання як навчання, в якому за 

допомогою всієї системи дидактичних форм, методів і засобів 

моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої профе-
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сійної діяльності майбутніх бакалаврів з менеджменту, а за-

своєння ними абстрактних знань як знакових систем покладено 

в основу цієї діяльності [92].  

Актуальність, важливість та необхідність організації процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту з позицій вимог контекстного підходу визнача-

ються тим, що навчальний процес в умовах контекстного на-

вчання не замикається сам на собі (навчатися, щоб отримати 

знання), а виступає тією формою особистісної активності, яка 

забезпечує формування необхідних предметно-професійних, 

соціальних та лідерських якостей особистості студента.  

Імпонує позиція А. Вербицького, згідно якої навчальний ма-

теріал, як і в традиційному навчанні, подається у вигляді на-

вчальних текстів як знакових систем (звідси «знаково-контекстне 

навчання») і так само є інформацією, яку студентам слід за-

своїти. Але є «надзвичайне» доповнення – за цією інформацією, 

сконструйованими з її допомогою завданнями, проблемними 

ситуаціями, моделями висвітлюються реальні контури профе-

сійного майбутнього (звідси «знаково-контекстне навчання»).  

Саме це, наголошує учений, наповнює процес навчання осо-

бистісним сенсом, створює можливості для цілестворення та 

цілездійснення, руху діяльності від минулого через теперішнє у 

майбутнє, від навчання до праці, успішної професійної діяль-

ності [92].  

Спираючись на дослідження А. Вербицького [89–92], І. Колодій 

[211], сутність контекстного підходу до процесу формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

полягає в тому, щоб організувати в освітньому середовищі уні-

верситету таке навчання, яке забезпечувало б трансформацію 

одного типу діяльності (пізнавального) в інший (професійний) з 

відповідною зміною потреб і мотивів, цілей, дій (вчинків), за-

собів, предметів та результатів. 

Контекстне навчання, наголошує Л. Дідух, надає можливість 

здійснення навчання студентів від власної навчальної (лекції, 

практичні, лабораторні, семінарські заняття, колоквіуми, заліки, 

екзамени тощо) через квазіпрофесійну (ігрові форми) і навчаль-
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но-професійну (професійна, виробнича, науково-дослідна, перед-

дипломна практика студентів, кваліфікаційна робота тощо) ді-

яльність до власної професійної діяльності [137]. Відтак, знання, 

уміння, навички подаються не як предмет, на який повинна бути 

спрямована активність студента, а як засіб вирішення задач 

діяльності майбутнього бакалавра з менеджменту. 

На підставі аналізу праць науковців [89–92; 137; 202; 203; 

211] можна сформулювати низку висновків: 

– у контекстному навчанні цілісна професійна діяльність 

складається з трьох основних компонентів: навчальна діяль-

ність, квазіпрофесійна діяльність і навчально-професійна діяль-

ність; 

– квазіпрофесійна діяльність тлумачиться як моделювання, 

створення реальних професійних ситуацій і є проміжною, під-

готовчою формою в процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців, що має на меті практико-орієнтовне теоретичне на-

вчання, що здійснюється завдяки моделюванню цілісних фраг-

ментів професійної діяльності через ігрові та проектні форми і 

методи навчання [89, с. 45]. 

– професійний контекст є сукупністю предметних задач, ор-

ганізаційних, технологічних форм і методів діяльності, ситуацій 

соціально-психологічної взаємодії, характерних для певної 

сфери професійної роботи; 

– види професійного контексту: соціальний – включає 

ціннісно-орієнтаційний і особистісний контексти; предметний – 

поєднує виробничо-технологічний, організаційно-управлінський, 

посадовий контексти; 

– особлива увага при формуванні лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту повинна приділятися ви-

користанню практичних ситуаційних завдань, пов’язаних з май-

бутніми реальними ситуаціями, що можуть виникнути у процесі 

професійної діяльності менеджера-лідера. 

Особливу увагу у процесі формуванні лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту слід приділити ігро-

вому методу навчання як унікальному механізмові акумуляції і 

передавання соціального досвіду, як практичного – з оволодіння 
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засобами рішення завдань, так і етичного, що пов’язане з пев-

ними правилами і нормами поведінки в різних ситуаціях [211]. 

Використання цього методу навчання, на нашу думку, насампе-

ред пов’язано з вимогами до підвищення ефективності навчання 

за рахунок більш активного включення майбутніх бакалаврів з 

менеджменту у процес не лише одержання, але й безпосередньо-

го за методом використання знань «тут і тепер». Навчальна 

функція ділової гри дуже значима, оскільки, як переконливо 

доводить А. Вербицький, ділова гра уможливлює задати в на-

вчанні предметний і соціальний контексти майбутньої профе-

сійної діяльності і тим самим змоделювати більш адекватні, у 

порівнянні з традиційним навчанням, умови формування осо-

бистості майбутнього фахівця [92, с. 128]. 

Підставою до іншого погляду на контекстний підхід до про-

цесу формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту є трактування у психології поняття «кон-

текст» через поняття «ситуація», що визначається як система 

зовнішніх відносно суб’єкта умов, що спонукають і опосеред-

ковують його активність [83; 220; 248]. Контекст і ситуація 

пов’язані таким чином, що в ситуацію включаються не лише 

зовнішні умови, але й сам дієвий суб’єкт та інші люди, з якими 

він знаходиться у відносинах спілкування та міжособистісної 

взаємодії. 

Відтак, контекстне навчання, спрямоване на формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

має базуватися на усвідомленні того факту, що якісно різні об-

ставини «вимагають» і якісно відмінних лідерів, тобто ефектив-

ність стилю поведінки лідера залежить від специфічних обста-

вин ситуації, у якій він реалізується. За певних ситуацій життє-

діяльності групи на лідерські позиції висуваються ті її члени, які 

мають найбільш відповідні до неї риси та якості. Для їх вияв-

лення необхідно вивчати та враховувати особливості ситуації, 

групи, завдань, які стоять перед нею, особливостей організацій-

ної структури, впливу зовнішнього середовища. 

Створюючи ситуаційні завдання для практичних занять з 

базових, допоміжних дисциплін чи навчальних студій, варто 
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враховувати, що на вибір стилю поведінки керівника суттєво 

впливають ситуаційні фактори. Зокрема, тип організації, її цін-

ності й традиції, розмір підрозділів, ступінь зовнішньо- і внут-

рішньоорганізаційної стабільності, необхідної для досягнення 

цілей компанії. По-друге, групова ефективність, уміння підлеглих 

працювати в команді, упевненість у здатності вирішувати за-

вдання. По-третє, характер самої роботи й рівень підготовки 

підлеглих до її виконання. По-четверте, часові обмеження. 

Таким чином, контекстне навчання, спрямоване на форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту, базується, насамперед на ситуативних теоріях лідер-

ства, згідно яких учені (К. Бланшар, В. Врум, Р. Танненбаум, 

У. Шмідт, Ф. Фідлер) пропонують лідерам більш жорстко 

співставляти свій стиль поведінки з реаліями як внутрішнього 

середовища організації, так і її зовнішнім соціальним оточен-

ням. Дослідники наголошують, що той час, коли лідер не лише 

формально, але й реально був головною дійовою особою, яка 

визначала функції та завдання групи, відповідала за її виконан-

ня, здійснювала контроль, відійшов у минуле. Підлеглі переста-

ли бути просто індивідами, які користуються владою виключно 

залежно від волі керівника. Відтак, на перший план виходить 

завдання встановлення балансу взаємовідносин між лідерами, 

менеджерами та рядовими співробітниками, які перестали бути 

просто підлеглими, об’єктами управління, а стали ще й суб’єк-

том управлінських відносин. Рівень свободи керівника й рядово-

го співробітника весь час змінюються, оскільки їх взаємовідно-

сини мають різну динаміку на різних етапах розвитку органі-

зації, на нього впливають зовнішні чинники. Проте ефективний 

лідер повинен постійно слідкувати за дотриманням цього балан-

су, який дозволяє підтримувати систему управління в організації 

у стані динамічної рівноваги [142; 227, с. 208–211; 343; 456, 

с. 40–41; 665]. 

Проектний підхід до формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту зорієнтований на вико-

нання завдань розвитку, перетворення, удосконалення процесу 

формуванню лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
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менеджменту в освітньому середовищі університету шляхом 

використання освітніх проектів. 
Світовий і вітчизняний досвід підтверджує ефективність про-

ектного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей. Він позитивно свідчить про пере-
ваги проектних технологій як засобу постійної адаптації універ-
ситетів до вимог суспільства щодо інноваційних змін цілей, 
змісту і якості вищої освіти. Так, проектний підхід різноаспектно 
досліджували у своїх працях такі учені, як П. Ворона [100], 
М. Гриньова [100], Н. Голуб [183], Н. Сас [100], О. Карбованець 
[183], Н. Куруц [183], Л. Козак [205], Н. Кононец [218], Є. Полат 
[356], Р. Сопівник [438], А. Шишолін [518], Н. Яковлєва [538] та 
багато інших науковців. 

Аналіз та глибинне осмислення їхніх праць засвідчив, що 
терміносполучення «освітній проект» номінується як унікальна 
діяльність, регламентована встановленими термінами, спрямо-
вана на досягнення заздалегідь передбачуваного результату або 
створення певного, унікального навчального продукту чи послу-
ги, відповідно наявних ресурсів та вимог до його якості [218]. 
Технологію освітнього проекту учені потрактовують як сукуп-
ність навчально-пізнавальних прийомів, які дають змогу вирі-
шити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій сту-
дентів з обов’язковою презентацією результатів [356]. Водночас, 
проектна технологія надає кожному учаснику освітнього про-
цесу можливість розвивати власні пізнавальні інтереси, вміння 
самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, розвивати професійну компетентність [205].  

Спираючись на дослідження Н. Кононец [218], ми дійшли 
висновку, що технологія освітнього проекту у процесі форму-
вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту – це сукупність методів та прийомів організації про-
цесу професійного становлення менеджера-лідера, яка перед-
бачає комплексний характер діяльності всіх учасників освітньо-
го процесу з метою отримання освітнього продукту за певний 
проміжок часу.  

На підставі аналізу низки дисертаційних робіт (А. Бедов, 

О. Жерновникова, М. Пітіль, З. Султанова) можна спостерігати, 
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що оцінюючи методологічну й практичну роль проектування в 

сучасній цивілізації, дослідники приходять до висновку: досвід 

майбутньотворення та конструювання демонструє, що здій-

снення актів переходу від теорії до практики, від минулого до 

майбутнього, від потенційного до актуального, від природного 

до штучного потребує діяльності особливого типу. Ми пого-

джуємося з дослідниками, що такою діяльністю і виявляється 

проектування та його головне концептуальне завдання – проект. 

I невипадково проектування зараз набуває інтегрального статусу 

й починає конкурувати з традиційними засобами пізнання та дії, 

посуваючи навіть теорію як головну форму організації науко-

вого знання [36; 153; 378; 451]. 

Нині поняття «проект» є одним із найбільш уживаних у нау-

ковій літературі, засобах масової інформації, освітніх докумен-

тах та програмах, у всіх сферах життєдіяльності сучасного су-

спільства. Фахівці з проектного менеджменту (С. Бушуєв [76]; 

П. Ворона, М. Гриньова, Н. Сас [100]; М. Бутко [385]; М. Му-

рашко [385]; І. Олійченко [385]) вважають проектний підхід 

універсальним методом інноваційного розвитку організацій, 

суспільства, який ще з дитячих років формує стиль життя і 

проектну культуру людей у багатьох розвинутих країнах. 

Прoeкт та успішне його виконання є тим, нa чoмy команди 

будують своє майбутнє.  

На нашу думку, прoeктний підхід є основним універсальним 

способом професійної підготовки майбутніх бакалаврів з мене-

джменту, зокрема, формування їх лідерської компетентності, що 

уможливлює пeрeвeдення теоретичних моделей педагогічних 

систем і процесів на рівень технологiї їx реалізації. Крім того, 

проектна діяльність студентів під час навчання є міцним під-

ґрунтям для набуття умінь втілювати в життя складні проекти 

під час здійснення професійної діяльності менеджера-лідера, 

проектувати свої особисті цінності на цінності групи, проекту-

вати себе на події невизначеного майбутнього, проектувати 

власну свідомість на основі переживань інших. 

Варто відзначити, що у процесі проектної діяльності сту-

денти усвідомлюють, що лідерство – це не сольний виступ, а 
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командна гра. Вона ж починається із взаємної довіри. Тому 

успішні лідери цілеспрямовано створюють атмосферу довіри: 

вони першими «знімають лати», відкривають свої цінності, 

демонструють готовність ослабити контроль, відкритість до 

впливу, діляться інформацією і ресурсами, підтримують відно-

сини взаємообміну, структурують проекти так, щоб заохочувати 

спільні зусилля. 

Майбутній бакалавр з менеджменту у своїй професійній ді-

яльності як лідер має уміти проектувати послідовність етапів 

організаційних змін (навіювання людям відчуття необхідності 

змін, створення команди реформаторів, бачення перспектив і 

визначення стратегії, пропаганда нової концепції майбутнього, 

створення умов для участі співробітників у перетвореннях, 

закріплення досягнутих успіхів і поглиблення змін, поглиблення 

реформ за допомогою нових проектів, програм та агентів змін, 

прискорення змін у корпоративній культурі, отримання швидких 

результатів) [226; 343]. І ці уміння, на нашу думку, доцільно 

формувати саме під час виконання студентами освітніх проектів. 

Наприкінці зазначимо, що з точки зору необхідності розроб-

ки концепції формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університе-

ту саме проектування є спеціальною концептуально обумовле-

ною та технологічно забезпеченою діяльністю, яка спрямована 

на створення образу бажаної дидактичної системи в майбутньо-

му. У цьому контексті варто враховувати етапи процесу проек-

тування, виділені вітчизняною ученою Л. Калініною: стратегіч-

не прогнозування, моделювання, планування, визначення ефек-

тивності й коректності проекту [176]. 

Особливу увагу у нашому дослідженні акцентуємо на 

системному підході (В. Берека [44], О. Дубасенюк [140], 

О. Жаріков [151], Ю. Сурмін [452], Ю. Шабанова [507], Е. Юдін 

[529]), який дозволяє розглянути формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту як динамічну 

й відкриту систему. 

Системний підхід дає можливість розглядати лідерську ком-

петентність у контексті діалектичного синтезу лідерства та про-
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фесійної компетентності, а процес формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – як цілісну 

динамічну систему взаємопов’язаних складників цілей, завдань, 

змісту, форм, методів, засобів навчання, прийомів, способів і 

видів роботи професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету. 

Системний підхід, на думку Е. Юдіна, є загальнонауковою, а 

не спеціально-науковою методологією. Разом із тим, методоло-

гічна ефективність системного підходу, як і всякої загально-

наукової методології, вимірюється тим, наскільки здатний він 

грати конструктивну роль у побудові та розвитку конкретних 

предметів дослідження, тобто його прикладеністю до певного 

типу об’єктів вивчення [529].  

Системний підхід використовується у взаємозв’язку з осо-

бистісним і діяльнісним підходами, що, на думку А. Леонтьева 

та С. Рубінштейна, передбачає зверненість до внутрішнього 

світу особистості та максимальний розвиток її індивідуальних 

особливостей [243; 404].  

Імпонує позиція вітчизняної ученої О. Дубасенюк, яка по-

трактовує системний підхід як загальнонауковий метод аналізу 

всіх чинників, що впливають на досліджуване педагогічне яви-

ще, які необхідно враховувати перед прийняттям того чи іншого 

рішення [140]. Цей підхід, переконливо доводить учена, володіє 

значним потенціалом щодо визначення закономірностей функ-

ціонування як кожного цілісного явища, так і його частин, при 

чому цілісність будь-якого явища приймається як умовність, що 

дає змогу теоретично обмежити кількість чинників, які беруться 

до уваги у зв’язку з певною проблемою. 

Відштовхуючись від визначення поняття «система» як су-

купності елементів, що знаходяться у відношеннях і зв’язках 

один з одним та утворюють певну цілісність, єдність, науковці 

виокремлюють ключові ознаки системи: існує певний порядок 

розташування та взаємодії матеріалів, енергії й інформації (кон-

струкція, структура системи); існує мета, для досягнення якої 

створена система; виходи матеріалів, енергії й інформації розмі-

щено відповідно до заздалегідь встановленого порядку; існує 
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сукупність переваг (пріоритети, критерії, оцінки), що забезпечує 

оптимальне (раціональне, переважне) поєднання та взаємодію 

елементів системи [507; 529].  

У межах дослідження цінною є думка дослідників О. Жарікова, 

В. Королевської, С. Хохлова, з урахуванням якої системний 

підхід до формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту ґрунтується на принципах: єдності – 

спільний розгляд системи як єдиного цілого та як сукупності 

частин; розвитку – урахування змінності системи, її здібності  

до розвитку, накопичення інформації з урахуванням динаміки 

навколишнього середовища; глобальної мети – відповідальність 

за вибір глобальної мети (оптимум для підсистем або елементів 

не є оптимумом всієї системи); функціональності – спільний 

розгляд структури системи та функцій із пріоритетом функцій 

над структурою; децентралізації – поєднання децентралізації і 

централізації; ієрархії – урахування супідрядності та ранжу-

вання частин; невизначеності – урахування ймовірнісного на-

стання події; організованості – ступінь виконання рішень і 

висновків [151].  

Значення системного підходу в нашому дослідженні полягає 

в тому, що він дозволяє: розглянути процес формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту як 

цілісну систему; виділити системотворний чинник формування 

лідерської компетентності, тобто мету і результат; сконструю-

вати дидактичну систему формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту, здатну забезпечити ус-

пішне професійне зростання студентів-менеджерів, визначити та 

науково обґрунтувати її компоненти, розкрити діалектику їх 

взаємозв’язку; розкрити зумовлені компонентами внутрішні 

зв’язки, а також основні умови існування даної системи.  

Для глибинного осмислення порушеної проблеми важливе 

значення мають положення щодо виокремлення етапів реалізації 

системного підходу, висвітлені у працях Ю. Сурміна. Відтак, їх 

аналіз уможливив дійти висновку, що у процесі побудови ди-

дактичної системи формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту системний підхід, враховуючи 
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специфіку системного пізнання, реалізується у декілька етапів: 

1) розгляд об’єкта діяльності (теоретичної і практичної) як 

системи, тобто як обмеженої множини взаємодіючих елементів; 

2) визначення складу, структури та організації елементів і частин 

системи, виявлення головних зв’язків між ними; 3) виявлення 

зовнішніх зв’язків системи, виділення головних; 4) визначення 

функції системи та її ролі серед інших систем; 5) аналіз діалек-

тики структури і функції системи; 6) виявлення на цій основі 

закономірностей і тенденцій розвитку системи; 7) виявлення 

різних класів систем та їх дослідження [452]. 

Ґрунтовне вивчення й аналіз праць В. Береки [44], сприяло 

уявленню дидактичної системи формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту як сукупності 

трьох базових форм діяльності студентів в освітньому середо-

вищі університету:  

1) навчальна діяльність майбутніх бакалаврів з менеджменту 

академічного типу (власне, навчальна діяльність) з провідною 

роллю лекції, практичного заняття, семінару та тренінгу;  

2) квазіпрофесійна діяльність майбутніх бакалаврів з менедж-

менту (ділові ігри та інші ігрові форми, моделювання ситуацій 

тощо);  

3) навчально-професійна діяльність майбутніх бакалаврів з 

менеджменту (практика у фірмах, організаціях, стажування, 

практика за кордоном, відвідування бізнес-форумів тощо). 

З іншого боку, системний підхід сприяє цілісному погляду на 

проблеми формування лідерської компетентності майбутніх ба-

калаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету і 

дозволяє розглядати цей процес, по-перше, як інваріантний етап 

неперервної освіти, що здійснюється під час навчання студентів 

в університеті, а по-друге, – забезпечити єдність і цілісність усіх 

складових компонентів змісту та процесу навчання майбутніх 

бакалаврів з менеджменту з орієнтацією на освіту упродовж 

усього життя.  

Таким чином, аналіз наукової літератури уможливив вио-

кремити ті методологічні підходи, які найбільше відповідають 

формуванню лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
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менеджменту в освітньому середовищі університету та слугу-

ватимуть теоретичним підґрунтям для розроблення авторської 

концепції, серед них – компетентнісний, особистісний, ресурс-

ний, діяльнісний, аксіологічний, контекстний, проектний та си-

стемний. Ці підходи орієнтують на прийняття певної точки зору 

в поясненні того чи іншого явища, акцентують його визначальні 

риси і націлюють на їхнє врахування у ході здійснення його 

трансформацій, тобто дають змогу розглянути певну сферу дій-

сності як предметно-смислову єдність із визначеними крите-

ріями її оцінки.  

Розглянута сукупність методологічних підходів дає змогу 

об’єктивно схарактеризувати процес формуванню лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-

му середовищі університету. Але забезпечити здатність детермі-

нувати якісний навчальний результат покликана система прин-

ципів – загальних спрямовуючих положень, на яких вона по-

винна базуватися, тобто основа, система вимог для створення і 

реалізації системи навчання [270; 272].  

Концептуальні засади формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету зумовлені загальними педагогічними закономір-

ностями й специфічними закономірностями цього процесу та 

спираються на взаємозв’язок дидактичних принципів і специ-

фічних принципів формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту, визначених відповідно до 

методологічних підходів дослідження. 

Продовжуючи позицію вітчизняних дидактів (В. Бондар [67], 

О. Березюк [43], О. Власенко [43], І. Малафіїк [272], В. Максименко 

[270]), у нашому дослідженні під дидактичними принципами 

розумітимемо систему основоположних вимог, якими потрібно 

керуватися при визначенні змісту, форм організації і методів на-

вчання, які у найбільшій мірі сприятимуть формуванню лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту у 

відповідності з метою і загальними завданнями навчання і ви-

ховання, а також у відповідності і з закономірностями процесу 

навчання. Відтак, ці принципи покликані регулювати навчання, 
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виступати способом регулювання практики при створенні умов 

для успішного формування лідерської компетентності студентів 

в освітньому середовищі університету: науковості, доступ-

ності, систематичності та послідовності, свідомості і актив-

ності навчання, триєдиності навчальних цілей, наочності, міц-

ності знань, зв’язку теорії та практики, контролю і корекції 

знань, емоційності, оптимізації навчання. 

Принцип науковості навчання у процесі формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту ви-

магає: здійснити ретроспективний аналіз концепцій лідерства 

від часів, коли воно було зафіксовано в писемних джерелах, і до 

сьогодення, знайомити студентів з науковими концепціями лі-

дерства від найдавніших часів до сучасності; об’єктивно розкри-

вати наукові факти, поняття, теорії лідерства, знайомити з но-

вими досягненнями у теоріях лідерства; показувати перспекти-

ви  розвитку лідерської управлінської парадигми за відомими 

прогнозами; використовувати сучасну наукову термінологію; 

знайомити і озброювати майбутніх бакалаврів з менеджменту 

методами навчання лідерства; вносити корекцію в знання, отри-

мані студентами самостійно; пов’язувати знання з життям, роз-

кривати роль теорій лідерства для практики; вчити студентів 

застосовувати знання на практиці, розвивати лідерські якості; 

розкривати внутрішні зв’язки і відношення тощо. 

Принцип доступності навчання у процесі формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, який 

тісно взаємопов’язаний з принципом науковості, вимагає, щоб 

наукові концепції лідерства, вся різноманітність і глибина їх 

була зрозумілою для всіх студентів у відповідності з їх віком, 

рівнем розумового розвитку, а отже, були викладені у підруч-

никах та навчальних посібниках у зрозумілій формі з ураху-

ванням ланцюжка «від легкого до складного – від відомого до 

невідомого – від окремого до загального» та особистого досвіду 

студентів. 

Принцип систематичності та послідовності навчання, пе-

редбачає: актуалізацію раніше вивченого матеріалу з інших 

дисциплін (наприклад, «Менеджмент», «Управління персона-
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лом», «Самоменеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Ситуа-

ційний менеджмент», «Адміністративний менеджмент» тощо), 

який безпосередньо чи опосередковано стосується концепцій 

лідерства, з урахуванням ознак подібності з новим навчальним 

матеріалом (відтворити знання або досвід студентів у формі бе-

сіди, монологічного пояснення, вправ тощо); визначення місця 

нового матеріалу, який стосується отримання знань з лідерства, 

формування компонентів лідерської компетентності в структурі 

теми чи розділу навчальної дисципліни, яка безпосередньо спря-

мована на формування лідерської компетентності майбутніх ба-

калаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету; 

встановлення зв’язків й відношень між поняттями всередині 

теми, навчального предмета, у міжпредметному плані; забезпечен-

ня послідовності етапів засвоєння навчального матеріалу тощо.  

Принцип свідомості і активності навчання вимагає від май-

бутніх бакалаврів з менеджменту не просто механічно заучувати 

навчальний матеріал, а розуміти те, що вивчається, глибоко 

усвідомлювати і осмислювати феномен лідерства, сучасні кон-

цепції лідерства, величезний потенціал лідерської управлінської 

парадигми як важливого чинника поступального прогресивного 

розвитку сучасного суспільства. Цей принцип, спрямований на 

свідоме розуміння студентами навчального матеріалу, свідоме 

ставлення їх до навчальних занять, формування лідерської ком-

петентності через стимулювання в них пізнавальної активності, 

передбачає, що головне у навчанні – навчити студентів дово-

дити, пояснювати, перевіряти висновки на фактах, на прикладах. 

Студенти повинні не лише розуміти смисл вивченого, але й 

уміти використовувати набуті знання у царині лідерства в своє-

му життєвому досвіді та майбутній професійній діяльності.  

Принцип триєдиності навчальних цілей у процесі форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту передбачає єдність навчальної, виховної та розвиваль-

ної мети при організації цього процесу, при створенні відповід-

них дидактичних умов, і полягає у їх одночасній, комплексній, 

інтегрованій реалізації в освітньому середовищі університету. 

Цей принцип базується на функціях процесу навчання в ос-
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вітньому середовищі університету: освітній, виховній та розви-

вальній. Цей принцип – основа, яка визначає методи та прийоми 

роботи науково-педагогічних кадрів у процесі формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту і 

забезпечує повноту, системність, усвідомленість, дієвість знань, 

які мають отримати студенти-менеджери, щоб стати успішними 

лідерами.  
Принцип наочності передбачає гармонійне поєднання слова 

з різними засобами наочності в процесі навчання, що приводить 
до позитивного результату як у засвоєнні знань, так і у форму-
ванні лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту, розвитку свідомості студента, осмислення феномена 
лідерства, використанні методик та шляхів завоювання лідером 
довіри й авторитету у своїх послідовників. Для реалізації прин-
ципу наочності у процесі формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту значною мірою сприяє 
широке застосування різноманітних видів засобів навчання (ото-
чуюче освітнє середовище університету, підручники, посібники, 
графічні та технічні засоби навчання, електронні засоби на-
вчання, smart-технології тощо).  

Принцип міцності знань у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає 
отримання таких знань, які надовго зберігались би в пам’яті, 
відтворювались би послідовно без особливих зусиль і якими 
студенти легко, уміло користувалися б при розв’язуванні різних 
практичних задач у професійній діяльності і які допомагали б їм 
стати менеджерами-лідерами. Система знань (як сучасні лідери 
застосовують традиційні методи керівництва; як мотивувати лю-
дей; як делегувати владні повноваження; як розрізняти відмін-
ності між діалогом і дискусією; як використовувати засоби 
комунікації, щоб впливати на оточуючих; як створювати моно-
літну команду; як допомагати послідовникам максимально 
розкривати свій лідерський потенціал) – це фундамент, основа 
для розвитку творчої діяльності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту у майбутній професії. 

Принцип зв’язку теорії та практики у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
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в освітньому середовищі університету поєднує надважливі скла-

дові єдиного процесу пізнання і передбачає, що у ході навчання 

студенти повинні засвоїти не лише теоретичний матеріал, але й 

оволодіти способами його застосування на практиці, навчитися 

ефективно використовувати його у професійній діяльності. Тож 

цей принцип забезпечує формування здатності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту до застосування своїх знань та вмінь на 

практиці; а також готовність до трансформації практичного 

досвіду з різних сфер життя для досягнення цілей у професійній 

діяльності на засадах лідерства, до застосування ефективних 

методик відповідно різних стилів лідерства. 

Принцип контролю і корекції знань у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

передбачає не лише навчальну взаємодію у тандемі «викладач-

студент», але й постійне отримання викладачем об’єктивної 

інформації про навчальні досягнення студента та реалізацію 

корекційних заходів на основі порівняння реального ступеня 

досягнення цілей навчання, реального рівня сформованості у 

студентів лідерської компетентності із запланованим. Управлін-

ня навчальним процесом на основі оцінки ступеня досягнення 

мети навчання, а також ступеня досягнення належного рівня 

сформованості лідерської компетентності є необхідним атрибу-

том навчального процесу як з погляду науково-педагогічних пра-

цівників університету, так і з погляду та в інтересах студентів.  

Принцип емоційності навчання у процесі формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

передбачає забезпечення у студентів позитивних емоцій, які 

відіграють роль внутрішньої спонукальної сили у навчальній 

діяльності. Успішність процесу формування лідерської компе-

тентності більшою мірою зумовлюється почуттям упевненості 

майбутніх бакалаврів з менеджменту у своїх силах, прагненням 

подолати труднощі, задоволенням від досягнення поставленої 

мети – стати успішним менеджером-лідером. Позитивні емоції, 

безсумнівно, знімають напруження, психологічні гальмування у 

процесі навчання. Здебільшого, позитивні емоції студентів за-

лежать від певних правил, яких мають дотримуватися викладачі 
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у процесі навчання. Вони залежать, насамперед, від конкретних 

методик викладання, подання матеріалу, а їх використання – від 

компетентності, порядності та ерудиції викладача, рівнів розу-

мового та емоційного розвитку майбутніх бакалаврів з менедж-

менту, використовуваних засобів навчання. 

Принцип оптимізації навчання скеровує пошуки оптималь-

них умов для розвитку пізнавальної діяльності студентів, їх 

творчої самостійності, для формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-

вищі університету: оптимізацію змісту форм і методів цієї діяль-

ності, виокремлення дидактичних умов, оптимальне поєднання 

методів і засобів навчання, індивідуальної і групової форм ор-

ганізації навчання для найвищого досягнення конкретної мети 

навчання (високий рівень сформованості лідерської компетент-

ності), наукове обґрунтування специфічних принципів, розроб-

лення концепції формування лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту, побудови дидактичної системи 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету. 

Перейдімо до виокремлення та наукового обґрунтування 

специфічних принципів формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту. Такими принципами, на 

нашу думку, є: принцип етапності, принцип сприятливого ото-

чення, корпоративності, рольової перспективи, фасилітації, 

ініціативності, саморегуляції та принцип «зразок-штурман-

настроювач-натхнення». 

Спираючись на дослідження М. Гриньової, ми дійшли ви-

сновку, що принцип етапності при формуванні лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту забезпечує 

виконання кожної дії у тій послідовності, яка визначається 

змістом дисципліни (базової, допоміжної чи навчальної студії) 

та власними пріоритетами студента, метою його діяльності (до-

сягнення високого рівня сформованості лідерської компетент-

ності), оцінкою результатів, їх аналізом і зіставленням з метою, 

що визначає циклічність навчальної дії, та корекцією резуль-

татів за необхідності [119, с. 55].  
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Цілком ймовірно, що етапність навчання у процесі форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту полягає у дотриманні таких етапів:  

мотиваційний етап – передбачає необхідність мотивувати 

студентів до формування у них лідерської компетентності, ак-

туалізувати та стимулювати цей процес в освітньому середо-

вищі університету; 

етап усвідомлення – студенти усвідомлюють значущість 

лідерської компетентності для майбутньої професійної діяль-

ності, прагнуть вивчати феномен лідерства, отримують теоре-

тичні знання (концепції лідерства, лідерська управлінська пара-

дигма, стилі лідерства тощо); 

етап тренування – майбутні бакалаври з менеджменту 

переходять до набуття практичних навичок, тренінгу лідерських 

якостей, лідерської поведінки, застосування ефективних мето-

дик відповідно різних стилів лідерства тощо; 

пропедевтично-професійний етап – майбутні бакалаври з 

менеджменту мають можливість спробувати бути лідером у 

процесі навчання в університеті (студентські ради, школи лідер-

ства, клуби тощо), під час проходження різних видів практик, на 

стажуванні, що готує їх до майбутній професійній діяльності; 

контрольний етап – контроль процесу навчання з боку 

викладачів, і самоконтроль – з боку студентів, моніторинг рівнів 

сформованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту. 

З іншого боку, реалізація принципу етапності – це, безпе-

речно, послідовність, наступність та систематичність у процесі 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, що забезпечується створенням якісного дидактич-

ного супроводу: навчальними планами й програмами дисциплін 

(базових, допоміжних та навчальних студій), поступовістю й 

послідовністю, встановленням тісного й глибокого зв’язку між 

вивченими темами та розділами, які стосуються теоретичних та 

практичних засад формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту; чітким виокремленням голов-

ного, суттєвого в матеріалі, що вивчається, намаганням його 
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систематизувати, узагальнити й класифікувати; ускладненням 

методів навчання та форм самостійної роботи студентів; постій-

ною й планомірною перевіркою та обліком знань, умінь і на-

вичок студентів; встановленням міжпредметних зв’язків і спів-

відношення між поняттями під час вивчення теми, навчальної 

дисципліни; використанням логічних операції аналізу та синте-

зу, послідовністю етапів засвоєння знань; здійсненням плано-

мірного порядку навчання; поступовою диференціацією та кон-

кретизацією загальних положень; поділом навчального мате-

ріалу на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і 

методику їх опрацювання; визначенням змістовних центрів 

кожної теми, виокремленням основних понять, ідей, встановлен-

ням зв’язків між ними, структуруванням матеріалів; розкриттям 

зовнішніх та внутрішніх зв’язки між теоріями, законами і фак-

тами, використанням міжпредметних зв’язків; визначенням 

місця нового матеріалу в структурі теми чи розділу. 

Принцип сприятливого оточення (О. Жданова-Неділько 

[152]) детермінує обставини здійснення процесу формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

які сприяють створенню атмосфери успіху в освітньому сере-

довищі університету. Вважаємо, що цей принцип, спрямований, 

насамперед, на розвиток університету як території успіху, місія 

якого – «разом – до вершин професійної досконалості й життє-

вого успіху кожного заради процвітання України» шляхом за-

безпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників у 

процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та органі-

заційної діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її 

межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у 

галузях економіки, підприємництва, менеджменту, обслугову-

вання, інформаційних технологій тощо. Університет, на нашу 

думку, має стати спільнотою, де формується особистість висо-

копрофесійного соціально-відповідального фахівця-лідера. 

Відтак, програми підготовки не лише майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, але й студентів інших спеціальностей та напрямів, 

у вищій школі повинні бути скориговані з урахуванням постій-
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ного зростання обсягів інформації та сприяти розвитку у сту-

дентів навичок, необхідних для подальшої успішної діяльності. 

Цей принцип вимагає розроблення стратегії розвитку уні-

верситету, визначення місії та візії університету, цінностей та 

стратегічної мети, однією з яких є впровадження лідерської уп-

равлінської парадигми, системи заходів формування та подаль-

шого розвитку лідерської компетентності випускників ЗВО як 

доповнюючої складовою кваліфікаційної програми підготовки 

фахівця (тренінги, майстер-класи, лекції, конференції, круглі 

столи, бізнес-форуми, зустрічі з успішними випускниками уні-

верситету різних років та багато інших). 

Принцип корпоративності (О. Баніт [31], В. Хелсі [491]) у 

процесі формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту полягає у впровадженні корпоративного 

навчання в освітньому середовищі університету, в основі якого 

лежить ідея командного підходу до процесу навчання. При 

такому навчанні команда однодумців володіє такими характе-

ристиками: члени команди орієнтовані на спільну мету або за-

вдання; здійснення цієї мети вимагає співпраці членів команди і 

координації їх зусиль; взаємодія членів команди здійснюється 

регулярно [31]. 

Цей принцип передбачає створення міцної команди науково-

педагогічних працівників, які втілюватимуть разом зі своїми 

студентами ідеї формування лідерської компетентності сту-

дентів в освітньому середовищі університету: школи лідерства, 

навчально-наукові інститути лідерства, інститути лідерства та 

управління як структурні підрозділи університетів, центри 

програм з лідерства-служіння, клуби «Лідер» тощо, а також 

залучення до викладання навчальних дисциплін та практичної 

підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту провідних 

фахівців бізнес-структур, продовження та розширення практики 

залучення до освітнього процесу в університеті іноземних 

науково-педагогічних працівників та ін. 

З іншого боку, принцип корпоративності реалізується за 

допомогою технології 70/30 (В. Хелсі), яка передбачає транс-

формацію традиційного навчання в активне: зміщення акценту з 
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того, «що» викладає викладач, на те «як» він проводить на-

вчання, стимулювання активного навчання у процесі формуван-

ня лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту. У результаті викладачі дійсно заряджають енергією і 

втягують в процес навчання студентів або, що ще краще, пере-

творюють навчання в процес дії [491]. Продовжуючи думку 

дослідниці, варто зазначити, що успішна реалізація цієї техно-

логії здійснюється за допомогою трьох правил: 

1) у процесі навчання майбутні бакалаври з менеджменту 

говорити повинні 70 % часу, і слухати – 30 %; 

2) викладачі мають витрачати 70 % часу своєї підготовки на 

те, як вони будуть проводити навчання, а 30 % на те, що вони 

будуть розповідати; 

3) майбутні бакалаври з менеджменту у процесі формування 

лідерської компетентності мають витрачати 70 % свого часу на 

практику і 30 % – на вивчення теорії. 

Принцип рольової перспективи (Т. Яблонська [531]) у про-

цесі формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту зумовлюється оптимізацією виховних і 

розвиваючих можливостей професійної підготовки студентів в 

освітньому середовищі університету, що пов’язано зі зміною її 

цілей, змісту, методики й педагогічних технологій. 

Важливо кожному майбутньому бакалавру з менеджменту 

забезпечити участь в активній діяльності професійної спрямо-

ваності, динаміку розв’язання завдань, що постійно ускладню-

ються, і програвання різних професійних ролей та лідерських 

стилів, що моделюють лідерську дійсність і розкривають спе-

цифіку й творчу природу праці сучасного менеджера. Саме 

проектування рольової перспективи й реалізація різних ролей та 

лідерських стилів у системі професійної підготовки студентів в 

університеті дозволяє здійснити рольовий принцип її органі-

зації. 

Цей принцип як провідна ідея підвищення якості процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту передбачає їх залучення до активної пізнавальної 

діяльності в освітньому середовищі університету шляхом вико-
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нання складної і відповідальної ролі в модельованих навчальних 

ситуаціях, що максимально відображають професійну дійсність 

менеджера-лідера. Система професійної підготовки, заснована 

на принципі рольової перспективи, дає змогу здійснювати на-

вчальну діяльність в умовах максимально наближених до реаль-

них, а також забезпечує адекватну поведінку студентів у різних 

ситуаціях, які потребують лідерських рішень та поведінки, з 

урахуванням специфіки професії менеджера. 

Реалізація цього принципу передбачає: використання на 

заняттях життєвого досвіду студентів, науково-педагогічних 

кадрів, провідних фахівців бізнес-структур, відомих топ-мене-

джерів тощо; розкриття практичної значущості набутих знань; 

моделювання в освітньому процесі ситуацій і активних дій 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в умовах професійного 

вибору та творчого розв’язання професійних завдань; створення 

для кожного можливості проявити себе в складній і відпові-

дальній ролі лідера через вирішення пізнавальних завдань, імі-

таційно-ігрових дій, підвищення ролі самостійної та індивіду-

альної роботи під час опанування системою лідерських знань, 

диференціацією навчально-пізнавальних завдань, зумовленою 

нерівномірністю професійного становлення студентів та рівнем 

сформованості лідерської компетентності; забезпечення незвич-

ної атмосфери, психологічно сприятливого середовища спілку-

вання, що стимулюють інтерес та активну роботу думки сту-

дентів, ініціативу і нестандартність дій; забезпечення умов для 

демонстрації творчих можливостей і здібностей студентів, само-

реалізації особистості і переживання ситуації успіху. 

Принцип фасилітації (А. Солодка [435]) у процесі форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту базується на міжособистісній взаємодії, що посилює 

продуктивність цього процесу засобом їхнього особливого сти-

лю взаємодії та діяльністю викладача. 

Фасилітація – це стимулювання розвитку свідомості осо-

бистості майбутнього бакалавра з менеджменту, його свободи 

вибору, незалежності, це змінa ефективності діяльності тандему 

«викладач-студент» у процесі формування лідерської компе-
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тентності. Продовжуючи позицію К. Роджерса [650; 651], сти-

мулювати означає «провокувати зміни в студентів», що сприя-

тиме успішному формуванню їх лідерської компетентності. 

Ключова ідея цього принципу полягає в тому, що кожен 

майбутній бакалавр з менеджменту має в самій собі величезні 

ресурси для сaмопізнання, зміни я-концепції, цілеспрямованої 

лідерської поведінки, а доступ до цих ресурсів можливий лише 

в тому випадку, якщо створюється певний клімaт настанов, що 

фасилітують. Такими умовами (як особистісні настанови викла-

дача), на думку К. Роджерса, є: справжність, щирість або кон-

груентність; безумовне позитивне прийняття; емпатичне розу-

міння [435; 650]. 

Реалізується цей принцип у процесі формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту за допомо-

гою правил фaсилітуючого діалогу: психологічна нaстанова на 

актуальний стан студента (тут і тепер), врахування бажань, 

почуттів, фізичного і психологічного стану, який студент від-

чуває в цей момент; позитивне сприйняття особистості студен-

та, апріорна довіра до його намірів; сприйняття студента як 

рівного, який має право на власну думку та власне рішення; 

проблематизація змісту спілкування, тобто обговорення реаль-

них проблем і питань; персоніфікація – презентація своїх по-

чуттів і бажань [435]. 

Принцип ініціативності (І. Надольний [297]) у процесі 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту передбачає вияв ініціативи, інноваційного мислен-

ня і креативності студентів – здібності особистості творчо під-

ходити до вирішення питань (у нашому випадку з позиції мене-

джера-лідера) та її здатності до заохочування творчості інших. 

Ми погоджуємося з І. Надольним, що творчість передбачає, 

насамперед, наявність у студента здібностей, мотивів, знань, 

умінь, навичок, завдяки яким створюється продукт, що відрізня-

ється новизною, оригінальністю, унікальністю. Ученим визна-

чені 10 заповідей творчої особистості, які ми можемо розглядати 

як настанову для досягнення успіху у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: 
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будь господарем своєї долі; досягни успіху в тому, що ти 

любиш; культивуй у себе сміливість; внеси свій конструктивний 

внесок у загальну справу; будуй свої відносини з людьми на 

довірі; розвивай свої творчі здібності; турбуйся про своє здоров’я; 

не втрачай віру в себе; намагайся мислити позитивно; поєднуй 

матеріальне благополуччя з духовним задоволенням [297]. 

Реалізація принципу ініціативності сприяє самореалізації (са-

моактуалізації) майбутніх бакалаврів з менеджменту, тобто 

прагненню до якомога повнішого розкриття і розвитку своїх 

особистісних можливостей, лідерських якостей та лідерського 

потенціалу. 

Ініціативність у дослідженні ми розглядаємо з позицій ком-

петентнісного підходу, тобто як загальну (універсальну, клю-

чову, надпрофесійну) компетенцію, яка зустрічається у цілому 

ряді сучасних вітчизняних і зарубіжних професійних стандартів 

і трактується як позитивна, життєво необхідна риса, яку важ-

ливо розвивати у майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Принцип ініціативності у процесі формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту означає, 

що студенти повинні проявляти розумну ініціативу і творчий 

пошук оптимальних лідерських стилів та управлінських рішень 

в умовах освітнього процесу та майбутньої професійної діяль-

ності, які постійно змінюються в сучасному інформаційному 

суспільстві. Це означає, що майбутній бакалавр з менеджменту 

отримає достатній ступінь свободи, щоб діяти швидко і рішуче 

як лідер у межах своїх повноважень у майбутній професійній 

діяльності. Реалізаційний механізм принципу становлять: нова-

торство у справах, навчанні, майбутній професії, лідерській по-

ведінці, яскравість нових ідей; особистісне починання, готов-

ність братися до справ; розвиток активності, реалізація ініціа-

тивних дій; розвиток відповідальності за свої ідеї та вчинки; 

розвиток здатності і волі до реалізації запропонованого; вико-

ристання творчих завдань, освітніх проектів тощо. 

З іншого боку, ініціативність є важливою якістю лідера. 

Успішно діючий лідер – позитивний. Він веде підлеглих «в 

атаку», йому зрозумілі можливості, які не помічають інші. Він 
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знає, коли час діяти – це частина його інтуїтивного знання. Коли 

інші вагаються, він приймає рішення. Ініціативність такого 

менеджера включає одну з основних якостей, що ведуть до 

успіху, – здатність ризикувати [373]. 
Принцип саморегуляції (М. Гриньова [119]) при формуванні 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
полягає у використанні студентом різних засобів навчання, які 
сприятимуть оволодінню засобами виконання навчальних опе-
рацій таким чином, що будь-яка зміна умов завдання, зустріч з 
ускладненням спричиняла включення таких механізмів мислен-
ня, які призводять до самостійного розв’язку завдання чи про-
блеми. Саморегуляція є вищим ступенем діяльності студента у 
процесі навчання, коли вміння виконувати навчальні операції 
перетворюється на навички і послідовність їх здійснюється 
автоматично. Цей принцип є орієнтацією майбутніх бакалаврів з 
менеджменту на те, щоб вони завжди налаштовували себе на 
успіх як невід’ємний атрибут лідерства: у навчанні, у житті, у 
майбутній професійній діяльності [119]. 

З іншого боку, принцип саморегуляції забезпечує форму-
вання адаптивності майбутніх бакалаврів з менеджменту. Адап-
тивність, або здатність пристосовуватися до мінливих ситуацій, 
яка традиційно розглядалась як складова інтелекту, виявилась 
пов’язаною з лідерством і, на думку Р. Стогділа, є навіть більш 
важливою для успіху лідера, який має справу з різними людьми 
й різними ситуаціями, ніж просто високий рівень інтелекту 
[660]. Інша важлива якість лідера – енергійність. Менеджерові 
важко досягти успіху, не володіючи витривалістю, високими 
фізичними й інтелектуальними можливостями. Запас фізичних 
та інтелектуальних сил поповнюється за рахунок величезної 
енергії лідера, який успішно діє. Такий менеджер продовжує 
справу, коли інші вже надто втомлені. Отже, майбутнім бака-
лаврам з менеджменту, безперечно, необхідно володіти прийо-
мами саморегуляції. 

Приклади аутотренінгів (реалізаційний механізм принципу), 
що сприяють саморегуляції, які розроблені М. Гриньовою, до-
цільно використовувати у процесі формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: моє зцілення 
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вже відбувається; я довіряю своїй внутрішній мудрості; я 
готовий прощати; у мене ідеальний життєвий простір; я можу 
звільнитися від минулого і пробачити всіх; я хочу змінитися, 
звільнитися від старих негативних переживань; кожна моя 
думка створює моє майбутнє; ніяких нарікань; я відчуваю себе 
спокійно у всесвіті, життя любить і підтримує мене [118; 119]. 

Принагідно зазначимо, що принцип ініціативності і саморе-

гуляції – діаметрально протилежні за своєю суттю, оскільки 

ініціативність є проявом активної діяльності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту, яка сприяє самонавчанню, самовдоскона-

ленню, освіті упродовж усього життя, а принцип саморегуляції, 

насамперед, є відновлювальним, релаксуючим, який сприяє 

здоров’язбереженню майбутніх бакалаврів з менеджменту у 

процесі навчання та професійній діяльності менеджера-лідера. 

Принцип «зразок-штурман-настроювач-натхнення» 
(С. Кові [199]) забезпечує побудову процесу формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету з урахуванням чотирьох 

ролей лідера. 

Перша роль: зразок. Створення зразка для наслідування 

(окремою людиною, командою) стимулює довіру, на ґрунті якої 

виростає особистий моральний авторитет лідера. 

Друга роль: штурман. Штурман створює порядок не адмі-

ністративними методами, а транслюючи власні бачення й місію. 

Відтак, люди ототожнюють свої інтереси зі стратегічними рі-

шеннями, зокрема, пов’язаними з цінностями та пріоритетними 

цілями, беруть участь у процесі їх розробки, установлюють 

емоційний зв’язок із лідером. Визначення курсу дозволяє сфор-

мувати пророчий моральний авторитет. 

Третя роль: настроювач. Налаштування, узгодження струк-

тур, систем і процесів – це форма забезпечення внутрішнього 

ладу, духу, довіри, реалізації бачення й делегування відпові-

дальності. Завдяки цьому формується інституціоналізований 

моральний авторитет. 

Четверта роль: натхнення. Ця роль – наслідок виконання 

лідером трьох попередніх. Вона розкриває людський потенціал 
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без мотивації ззовні й дозволяє сформувати культурний мо-

ральний авторитет [198; 199; 343]. 
Підбиваючи підсумки, варто підкреслити, що перелік і фор-

мулювання специфічних принципів формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету не є вичерпними та завершеними, ос-
кільки емпіричний базис їх професійної підготовки є мінливим і 
рухомим, безперервно збагачується новими науковими фактами, 
закономірними зв’язками та залежностями, а теоретичне їх 
обґрунтування на даний момент часу є суб’єктивним поглядом 
автора на об’єктивні явища. 

Таким чином, авторська концепція формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в ос-
вітньому середовищі університету (далі – Концепція) відо-
бражає преамбулу, проблему, яка потребує розв’язання, мету 
Концепції, методологічні підходи, основні положення (місія, 
візія університету, мета та завдання), принципи формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
в освітньому середовищі університету (дидактичні та специ-
фічні), очікувані результати, основні напрями розвитку лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 
освітньому середовищі університету (додаток Б). 

Концепція включає чотири взаємопов’язані концепти, які 
сприяють реалізації провідної ідеї дослідження: методологіч-
ний, теоретичний, технологічний та методичний. 

Методологічний концепт відображає взаємозв’язок і взає-
модію різних підходів загальнонаукової та конкретно-наукової 
методології до вивчення проблеми формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету, а саме: компетентнісний, особи-
стісний, ресурсний, діяльнісний, аксіологічний, контекстний, 
проектний та системний підходи в їх органічній єдності 

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, 
вихідних категорій, основних понять, без яких неможливе розу-
міння суті досліджуваної проблеми: 

наукові дослідження у царині дидактики (В. Бондар [67], 

О. Варакута [80], М. Гриньова [119], К. Гуз [123], О. Жданова-
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Неділько [152], Н. Кононец [215], Ч. Куписевич [238], В. Лозова 

[250], В. Максименко [270], І. Малафіїк [272], О. Малихін [273], 

В. Ортинський [363], І. Осадченко [364], А. Хуторськой [496], 

Н. Шиян [519] та ін.); 

основні положення теорії та практики лідерства (Дж. Адаїр 

[1–8; 545–553], І. Адізес [10-16], А. Бевелас [35], К. Бланшар [57], 

Н. Газзард [370], Р. Дафт [129; 130], С. Калашнікова [173; 174], 

Дж. Канджеми [181], М. Кетс де Вріс [189; 190], Б. Келлерман 

[186], С. Кові [198-201], І. Котляров [225], Р. Кричевський [231], 

Е. Кудряшова [232], Д. Максвелл [268; 269], X. Оуен [370], 

В. Суханов [453], Дж. Хантер [488], Д. Хенна [498], В. Ходжсон 

[370], Л. Шалагінова [508], В. Шеклтон [516], В. Шейнов [514; 

515], Ф. Хессельбайн [492] та ін.); 

наукові дослідження з проблем лідерства у педагогіці 

(О. Бойко [64], Н. Бабкова-Пилипенко [27], І. Бєлкін [50], 

Т. Вежевич [87], Б. Головешко [113], Р. Дафт [129], В. Жигірь 

[154], А. Зоріна[161], О. Кін [192], Ю. Кращенко [229], 

Н. Мараховська [275], В. Локшин [252], О. Маковський [267], 

І. Пинтосевич [377], В. Саляхов [410], Н. Семенченко [418], 

Р. Сопівник [437], Н. Сушик [455], О. Уманський [476], 

О. Хмизова [493], Л. Шигапова [517], В. Ягоднікова [534], 

О. Яценко [541; 542]) та педагогіка лідерства (О. Романовський 

[397], В. Михайличенко [397], Л. Грень [397]); 

основні положення теорії та практики розвитку освітнього 

середовища університету (Д. Бінецька [56], М. Братко [73], 

Л. Макар [263], Н. Мойсеюк [289], Дж. Ньюмен [358], 

М. Овчинникова [360], Л. Семеновська [417], Х. Ортега-і-Гассет 

[362], Я. Пелікан [374], М. Фіцула [480], Т. Цюман [502]); 

основи менеджменту та професійної діяльності менеджера 

(А. Бардась [33], І. Бєлкін [50], М. Бойченко [33], В. Діденко 

[494], А. Дудник [33], Р. Ісаєв [167], Г. Осовська [369], 

В. Пушкар [388], Л. Служинська [432], М. Туленков [472], 

Р. Тягур [474], Ф. Хміль [494], А. Шегда [512]); 

теоретичні та практичні засади професійної підготовки 

менеджерів (І. Бєлкін [50], Л. Влодарска-Зола [95], В. Грязєва-

Добшинська [122], Е. Денисенко [132], Р. Ерсьозоглу [148], 
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В. Лівенцова [247], Г. Лоїк [251], В. Пономаренко [381], 

Л. Скібицька [429; 430], Л. Служинська [432], Н. Черненко [504] 

та ін.); 
компетентнісний підхід в освіті та проблематика форму-

вання професійних компетентностей майбутніх фахівців різних 
галузей (Н. Бібік [53], Б. Год [111], С. Гончаренко [114], І. Зязюн 
[164], Г. Ломакіна [253], В. Луговий [256], Н. Ничкало [386], 
О. Овчарук [213], В. Пономаренко [381], Г. Селевко [413], 
А. Хуторськой [496], Дж. Зенгер [668], Дж. Лозано [630], А. Боні 
[630], А. Хуесо [630], Х. Мунклер [640], Дж. Равен [648], 
Дж. Прайлер [649], М. Бенеш [649], В. Фігероа-Родрігес [585], 
В. Фігероа-Сандовал [585], К. Фігероа-Родрігес [585], М. Малдер 
[639], Дж. Гюлайкерс [639], Х. Біменс [639], Р. Весселік [639], 
В. Хатмахер [612], Е Шорт [577] та ін.); 

дослідження науково-педагогічних підходів до формування 
лідерської компетентності (О. Бойко [64], В. Гладкова [110], 
В. Жигірь [154], О. Хвисюк [489], В. Марченко [489], 
Ю. Коломійченко [489], Т. Кудрявцева [489], Н. Мараховська 
[275], С. Козловська [206], Г. Падурець [206], І. Чудаєва [206], 
Ю. Петрова [376], В. Лугова [255], О. Єрмоленко [266], 
Н. Радіна [390]); 

теоретичні та практичні засади формування лідерських 
якостей майбутніх менеджерів (М. Діденко [136], Г. Кот [223], 
В. Локшин [252], О. Пилипчук [223], В. Саляхов [410], 
О. Хмизова [493], Л. Шигапова [517], О. Яценко [541; 542] та ін.). 

концепція неперервної освіти (В. Берека [44], М. Бирка [52], 
О. Гулай [124], С. Вітвицька [171], І. Зязюн [165], В. Кремень 
[230], Г. Ковальчук [197], О. Муковіз [296], С. Сисоєва [426] та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розробку та впрова-
дження технологічного забезпечення процесу формування лі-
дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту та 
дидактичної системи формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 
університету; адаптацію та впровадження педагогічного інстру-
ментарію, що забезпечує її реалізацію в освітньому процесі 
ЗВО, які здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування; 
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узагальнення результатів дослідження з технологічних позицій, 
з огляду на завдання професійної підготовки як такої, що ви-
ступає засобом формування особистісно-професійних характе-
ристик та лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту шляхом освоєння теорії та практики і створює 
підґрунтя для їх подальшого особистісно-професійного самороз-
витку та розвитку лідерського потенціалу. 

Методичний концепт розглядає основи методик цілепокла-
дання, вивчення, планування, організації процесу формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, 
діагностики результатів упровадження дидактичної системи 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту в освітньому середовищі університету. Концепт 
реалізований розробленням та упровадженням науково-мето-
дичного забезпечення процесу формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету, вдосконаленням змісту, форм, мето-
дів, засобів навчання студентів спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

Таким чином, авторська концепція визнає процес формуван-
ня лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту невід’ємною складовою вищої освіти, відповідає сучас-
ним вимогам модернізації професійної підготовки студентів 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, забезпечує право кожного громадянина Ук-
раїни (а також іноземного студента, який вирішив навчатися у 
вітчизняних університетах) на неперервну освіту упродовж 
усього життя та підвищення власної професійної компетент-
ності, зокрема, лідерської. На її основі можна створити дидак-
тичну систему, розробити технології, здійснити відбір адекват-
них форм, методів і засобів навчання, які сприятимуть успіш-
ному формуванню лідерської компетентності майбутніх бака-
лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету. 

Згідно логіки дослідження, наступний розділ буде присвя-
чено розробці дидактичної системи формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету. 
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Висновки до другого розділу 

Концептуальні засади, представлені в другому розділі, ми 

розглядаємо як методологічний інструментарій, своєрідну су-

купність концептуальних явищ, метою яких є забезпечення 

обґрунтованого, фундаментального, цілісного розуміння про-

цесу формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-

рів з менеджменту в освітньому середовищі університету, основ 

та механізмів його здійснення. 

Процес формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту потрактовується як цілеспрямована 

система заходів щодо створення умов для успішної адаптації та 

інтеграції студентів у професійну діяльність через реалізацію 

лідерської управлінської парадигми в освітньому середовищі 

університету. 

Освітнє середовище університету номінується як відкрита 

система можливостей та ресурсів для розвитку й саморозвитку 

всіх суб’єктів освітнього процесу, яка забезпечує створення 

атмосфери підтримки й розвитку лідерського потенціалу, твор-

чих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх 

участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науко-

вій і практичній діяльності, програмах міжнародного співро-

бітництва та мобільності. 

Виокремлено компоненти освітнього середовища універси-

тету: просторово-предметний, суб’єктний, аксіологічно-смисло-

вий, інформаційно-освітній, змістовий, процесуальний та дидак-

тичний компонент. 

Зясовано, що ці компоненти освітнього середовища універ-

ситету тісно взаємопов’язані з компонентами процесу форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту у цьому середовищі: організаційно-управлінським, 

дидактичним, технологічним та психолого-педагогічним. 

На підставі ґрунтовного вивчення компонентів процесу фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, зокрема, інформаційних пакетів ЄКТС, освітніх 

програм, навчальних планів, виявлено, що дисципліни, які впли-
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вають на формування лідерської компетентності майбутніх ба-

калаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету, 

можна класифікувати на базові, допоміжні та навчальні студії. 

Здійснений аналіз дидактичного супроводу процесу форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету як навчально-

методичного комплексу для формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту (сукупність матеріа-

лів, які відображають теоретико-методичні основи процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту засобами загальної педагогіки, дидактики, мето-

дики, теорії управління та практичну реалізацію діагностики 

рівнів сформованості лідерської компетентності студентів) 

продемонстрував, що нині у вітчизняних ЗВО він не завжди є 

задовільним, що можна пояснити використанням здебільшого 

наявних традиційних засобів навчання, недостатньою кількістю 

навчальної літератури у бібліотеках, недосконалістю навчально-

методичних комплексів дисциплін. 

Науково обґрунтовано авторську концепцію формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету, яка базується на мето-

дологічних підходах (компетентнісний, особистісний, ресурс-

ний, діяльнісний, аксіологічний, контекстний, проектний, си-

стемний), дидактичних (науковості, доступності, систематично-

сті та послідовності, свідомості і активності навчання, триєди-

ності навчальних цілей, наочності, міцності знань, зв’язку теорії 

та практики, контролю і корекції знань, емоційності, оптимізації 

навчання), специфічних (етапності, сприятливого оточення, кор-

поративності, рольової перспективи, фасилітації, ініціативності, 

саморегуляції, «зразок-штурман-настроювач-натхнення») прин-

ципах, та містить чотири взаємопов’язані концепти, які сприя-

ють реалізації провідної ідеї дослідження: методологічний, 

теоретичний, технологічний та методичний. 
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РОЗДІЛ 3  
ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ  

ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У розділі схарактеризовано компоненти дидактичної си-

стеми формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету, 

обґрунтовано дидактичні умови формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету, побудовано модель розробленої ди-

дактичної системи. 

 

3.1. Компоненти дидактичної системи  
формування лідерської компетентності  
майбутніх бакалаврів з менеджменту в  
освітньому середовищі університету 

Виходячи з розроблених концептуальних положень, висвіт-

лених у другому розділі монографії, ми переходимо до обґрун-

тування дидактичної системи формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-

вищі університету. 

Послуговуючись дослідженнями зарубіжних учених А. Холла 

та Р. Фейгена, поняття «система» доцільно розуміти як множину 

об’єктів разом з відносинами між їх атрибутами (властивостя-

ми). Відтак, система має властивості, функції або цілі, які від-

різняються від складників її об’єктів. Як слушно зазначають 

науковці, об’єкти слід розглядати як частини (складники) або 

компоненти системи, причому маємо невизначену множину 

таких частин (складників); атрибути постають властивостями 

об’єктів. Варто зазначити, що для конкретної системи оточуюче 

середовище є сукупність усіх об’єктів, зміна властивостей яких 

впливає на систему та її поведінку [600]. 
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Вітчизняна учена О. Дубасенюк, вивчаючи системні дослі-
дження у науковому знанні в галузях педагогічних наук, вказує, 
що з терміном «система» пов’язане коло загальнонаукових і 
філософських понять, які мають тривалу історію свого розвитку: 
поняття «підсистема», «елемент», «зв’язок», «властивість», «від-
носини», «оточуюче середовище», «частина-ціле», «цілісність», 
«структура», «організація» тощо [140]. 

Основною ознакою системи, наголошує Г. Васьківська, є ці-
лісність, яка характеризує такий рівень організації системи, який 
визначає її внутрішню єдність і характеризується новими показ-
никами і властивостями, котрі не притаманні окремим елемен-
там [84, с. 88–89]. 

Досить повне і змістовне загальне визначення поняття «си-
стема» знаходимо у працях В. Чернишова та А. Чернишова, які 
потрактовують її як набір об’єктів, що мають дані властивості, і 
набір зв’язків між об’єктами і їх властивостями. Погоджуючись 
з ученими, відзначимо, що системою можна назвати лише такий 
комплекс вибірково-залучених компонентів, у яких взаємодія та 
взаємовідношення набуває характеру взаємосприяння компо-
нентів на отримання сфокусованого корисного результату [505]. 

Поняття «дидактична система» номінується як сукупність 
організаційних форм, засобів і методів управління дидактични-
ми процесами, які у своїй взаємодії реалізують дидактичний 
цикл. Її основу, зазначає Г. Ковальчук, становить навчальна ді-
яльність, яка здійснюється людиною упродовж усього життя і в 
якій відбувається безпосередня взаємодія суб’єктів і процесів 
навчання (викладання та учіння) [197]. 

Дидактична система, на думку В. Беспалька, є сукупністю 
взаємопов’язаних компонентів, серед яких системоутворюючи-
ми є такі: мета і результат навчання, зміст навчальної інформа-
ції, засоби педагогічної комунікації, форми діяльності суб’єктів 
навчання (викладання та учіння), стилі й способи педагогічного 
керування різними видами діяльності та поведінки студентів, 
організаційні форми навчання як процесу і діяльності учіння 
тощо [47]. 

З позиції дидактики заслуговує на увагу дисертаційне дослі-

дження В. Стрельнікова, у якому він витлумачує терміносполу-
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чення «професійно-орієнтована дидактична система» як сукуп-

ність елементів, які взаємодіють між собою, забезпечують збе-

реження, розвиток складної, відкритої, самоорганізованої і само-

розвиваючої системи підготовки фахівців у певному освітньому 

просторі й часі. Структуру дидактичної системи, переконливо 

доводить учений, становлять такі компоненти: мета, зміст, тех-

нології, засоби навчання; методи контролю й корекції результа-

тів навчання; діяльність викладання; діяльність навчання; форми 

і технології організації викладання і навчання; дидактичні прин-

ципи й умови; навчальне середовище [450, с. 21]. 

До розуміння поняття «дидактична система формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету» можна підійти і з точки 

зору трактування поняття «інформаційна система» та принципу 

інформаційного підходу, який базується на тому, як переконливо 

доводить Н. Кононец, що нині інформація є головним ресурсом 

науково-технічного, соціально-економічного та культурного роз-

витку, істотно впливає на прискорений розвиток культури, 

науки, техніки і різних галузей господарства, відіграє значну 

роль у процесах освіти, культурного спілкування між людьми, а 

також в інших соціальних областях [215]. Тож процес форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету є особливим, 

закріпленим у культурі способом оперування інформацією, 

відкритою системою, яка завжди може бути доповнена новим 

компонентом. 

Ми погоджуємося з В. Стрельніковим, що проектування ди-

дактичної системи формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-

верситету має відбуватися з дотриманням такого алгоритму: 

1) визначення цільових споживачів дидактичної системи; 2) об-

ґрунтування мети підготовки визначеної категорії фахівців (к 

нашому дослідженні – майбутніх бакалаврів з менеджменту), 

узгодженої зі стратегією розвитку університету; 3) визначення 

необхідних процесів проектування, опис цих процесів відповід-

но до вимог міжнародних стандартів ISO 9001; 4) формування 
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матриці розподілу повноважень і відповідальності за якість під-

готовки майбутніх бакалаврів з менеджменту; 5) формування 

вимог до інформаційного забезпечення й документального 

оформлення дидактичної системи; 6) впровадження; 7) внутріш-

ній аудит якості; 8) корекція [450]. 
На підставі аналізу праць науковців ми дійшли висновку, що 

розробка дидактичної системи формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету має сприяти підготовці конкуренто-
спроможного, мобільного, високопрофесійного менеджера-лі-
дера та є необхідною умовою і засобом переходу до діяльнісно-
компетентнісної моделі навчального процесу. Г. Ковальчук та 
В. Стрельніков особливо наголошують, що якісна підготовка 
фахівця в університеті можлива лише за умови переходу від 
знаннєво-орієнтованої моделі дидактичної системи до діяль-
нісно-компетентнісної моделі навчального процесу, згідно з 
якою студент є творчою особистістю в умовах постійної зміни 
мети і функцій професії [197; 450]. 

Отже, предметом нашого вивчення є дидактична система фор-
мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту в освітньому середовищі університету. У межах цієї 
системи здійснюється навчання студентів спеціальності 073 Ме-
неджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування як 
цілеспрямований процес організації й активізації навчально-
пізнавальної діяльності майбутніх бакалаврів з менеджменту з 
оволодіння основами лідерства, системою організаційних і ко-
мунікативних умінь, які забезпечують їх здатність інтегрувати 
діяльність групи як єдиної команди; розвитку їхньої креатив-
ності й формування комплексу лідерських рис та якостей, необ-
хідних для успішних управлінців вищої ланки – менеджерів-
лідерів. 

Висновок про принципову можливість розробки дидактичної 
системи формування лідерської компетентності майбутніх бака-
лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету, 
робиться нами на підставі: 

– того факту, що нині в умовах соціально-економічних і тех-

нологічних трансформацій зростання ролі знань, інновацій і їх 
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носіїв та ініціаторів – людей – підприємства (організації, фірми, 

установи, компанії) та країни можуть успішно розвиватися лише 

в межах лідерської управлінської парадигми, що зумовлює необ-

хідність підготовки висококваліфікованих менеджерів-лідерів; 

– необхідності покладання лідерської управлінської пара-

дигми в основу освітньо-кваліфікаційних характеристик та ос-

вітніх програм, які окреслюють межі підготовки менеджерів в 

університетах України; 

– наявності в низці дисциплін, які впливають на формуван-

ня лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту (базових, допоміжних та навчальних студій), спільності 

основоположних ознак, галузевих інваріантів, що зумовлено од-

новекторністю їхнього призначення в змісті професійної підго-

товки майбутніх бакалаврів з менеджменту; 

– об’єктивної цілісності дидактики як науки. 

Це дає змогу достатньою мірою уніфікувати контекстні ви-

міри процесу формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-

тету і визначити та схарактеризувати компоненти дидактичної 

системи. 

Розглядаючи дидактичну систему як сукупність взаємоза-

лежних між собою дидактичних компонентів (зміст, принципи, 

форми, методи, засоби навчання тощо), функціональність яких, 

на думку А. Андрєєва, Ч. Куписевича, І. Осадченко, залежить 

від загальних парадигмальних, визначених історичними обста-

винами та суспільними потребами вимог, вважаємо за потрібне 

наголосити, що основними компонентами будь-якої дидактичної 

системи є мета (для чого учити?), зміст (чому навчатися?) та 

технологічна підсистема – засоби (з допомогою чого?), методи 

(яким чином?), форми (у яких умовах?) навчання [21; 238; 364]. 

У нашому дослідженні ми відштовхуємося від обґрунтованої 

позиції науковців, що будь-яка система, у тому числі й дидактич-

на система формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-

тету, складається з окремих її частин – підсистем, які постійно 

взаємодіють одна з одною та формують єдиний освітній простір. 
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Таким чином, ми вважаємо, що дидактична система форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету складається з 
таких п’яти підсистем: 

 концептуально-цільова підсистема; 

 структурно-змістова підсистема; 

 процесуально-технологічна підсистема; 

 мотиваційна підсистема; 

 діагностико-результативна підсистема. 

3.1.1. Концептуально-цільова підсистема дидактичної 
системи формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту 

Концептуально-цільова підсистема спрямована на обґрунту-
вання й актуалізацію дидактичної системи формування лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 
освітньому середовищі університету, відповідає соціальному за-
мовленню суспільства на висококваліфікованих фахівців галузі 
знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Ме-
неджмент, яким властиві самостійність, ініціативність, профе-
сійна відповідальність, здатність розв’язувати складні спеціалі-
зовані задачі та практичні проблеми у сфері управління, що 
передбачає застосування теорій і методів менеджменту та сучас-
них концепцій лідерства, характеризується комплексністю і не-
визначеністю умов, готовністю у мінімальний термін адаптува-
тися й ефективно виконувати професійну діяльність у сучасних 
організаціях та бізнес-структурах.  

Її центральною ланкою є мета дидактичної системи – сфор-
мувати лідерську компетентність майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету, яка зумовлена 
специфічними особливостями освітніх програм спеціальності 

073 Менеджмент (можливість отримати в межах однієї програ-

ми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навички, 
що стосуються універсальних механізмів проектування, управ-

ління та розвитку бізнес-структур; міждисциплінарна та багато-
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профільна підготовка фахівців з управління організаціями та їх 

підрозділами; комплексний підхід щодо набуття знань у сфері 

менеджменту сучасних організацій та оволодіння ними через 
теоретичне та практичне навчання з урахуванням специфічних 

особливостей функціонування комерційних та некомерційних 
організацій промисловості та сфери послуг, що дає можливість 

працювати менеджером на підприємствах та в організаціях 
будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління; у 

циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисцип-
ліни, вивчення яких дозволить оволодіти теоретичними знання-

ми та практичними навичками щодо функціонування та роз-
витку ефективної системи менеджменту організацій; програма 

містить курси за вибором студентів у значній кількості, що дає 
можливість впливати на зміст свого навчання тощо), специ-

фікою професійної діяльності бакалавра з менеджменту та ґрун-
тується на вимогах до них, відображених у Державних стандар-

тах освіти. 

Концептуально-цільова підсистема дидактичної системи фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту містить мету освітньої програми спеціальності 

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адмініструван-

ня – підготовка висококваліфікованих фахівців з новими погля-

дами та способом мислення, лідерськими навичками, які воло-

діють глибокими знаннями, базовими та професійними компе-

тентностями щодо забезпечення ефективного управління під-

приємствами й організаціями та забезпечення їх конкуренто-

спроможності на національному і міжнародному ринках, здат-

них розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми в галузі менеджменту організацій в умовах нестабільного 

середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу; 

здатних виконувати дослідження та аналіз процесів формування 

та ефективного функціонування системи менеджменту та про-

цесів, що її забезпечують, з метою прийняття ефективних управ-

лінських рішень. 
До складу цієї підсистеми відносимо концепцію формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
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в освітньому середовищі університету (додаток Б), метою якої є 
озброїти систему вітчизняної вищої освіти інструментарієм для 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту в освітньому середовищі університету. Провідною 
ідеєю Концепції є положення про те, що ефективність форму-
вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту залежить від розроблення та впровадження дидактич-
ної системи, організаційно-педагогічних та дидактичних умов 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту в освітньому середовищі університету. 

З позиції компетентнісного підходу, запропонована концеп-
ція слугує методологічним підґрунтям наскрізного формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
в освітньому середовищі університету під час навчання студен-
тів у ЗВО, і в процесі вивчення дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки повно і всебічно розкриває суть, зміст і 
особливості розглядуваного феномену лідерства та є системою 
теоретико-методологічних знань. Вона створена з метою проек-
тування моделі наскрізного формування компонентів лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту (когнітив-
ний, інтегративно-діяльнісний та особистісний) та зміни підхо-
дів до професійної підготовки майбутніх бакалаврів з менедж-
менту, а також студентів й інших спеціальностей та напрямів, 
через реалізацію лідерської управлінської парадигми в освітньо-
му середовищі університету. Це, у свою чергу, зумовлює необ-
хідність розробки відповідної стратегії розвитку університету 
як важливого документу політики ЗВО, можливостей, перспек-
тив, напрямів його розвитку з урахуванням лідерської управ-
лінської парадигми. Так, нами була розроблена Стратегія роз-
витку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», до змісту якої ввійшли пе-
редмова, місія та візія Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», цінності та 
стратегічна мета Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі», стратегічні 
напрями розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» (додаток В). 



206 

Місце концепції формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-
верситету в педагогічній теорії визначається тим, що результати 
її впровадження розширюють уявлення про підготовку майбут-
ніх бакалаврів з менеджменту в сучасних умовах, процес форму-
вання у них лідерської компетентності як невід’ємний складник 
цієї підготовки, здійснюючи таким чином вклад в дидактику, а 
також розширюють можливості формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету в процесі професійної підготовки. 

Межами застосування концепції є фактори, які складають 
основу її продуктивного використання. До них ми відносимо: 

1) об’єкти, на які поширюються положення концепції і які 
можуть бути удосконалені при її використанні – зміст і процес 
навчання дисциплін, які впливають на формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету (базові, допоміжні та навчальні сту-
дії); процес формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету; 

2) педагогічні технології, що забезпечать підготовку бака-
лавра з менеджменту нового типу, менеджера-лідера, ініціатив-
ного та здатного до швидкої адаптації в бізнес-середовищі, здій-
снення діяльності у галузі управління та адміністрування біз-
несу з урахуванням сучасних вимог економічного середовища; 

3) перспективні завдання, які постають перед вищою освітою: 
підготовка висококваліфікованих менеджерів-лідерів, здатних 
формувати команду, розв’язувати складні нестандартні завдання 
і проблеми, пов’язані з управлінням бізнес-структурами, освіт-
німи закладами в умовах невизначеності глобального економіч-
ного середовища, впроваджувати дослідницьку та інноваційну 
діяльність; можливість продовжувати освіту за другим (магі-
стерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфі-
кацію та отримувати додаткову післядипломну освіту. 

Безсумнівно, підготовка майбутніх бакалаврів з менеджменту 
в освітньому середовищі університету у відповідності до освіт-
ніх програм спрямована на формування низки компетентностей 
(рис. 3.1): 
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Рисунок 3.1 – Професійна підготовка майбутніх бакалаврів  

з менеджменту в освітньому середовищі університету 
 

Відтак, дидактична система формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету повинна враховувати значущість лідер-
ської компетентності та бути спроможною забезпечити наскріз-
ну лінію для її успішного формування, що, на нашу думку, 
реалізується розробленими концепцією формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету та стратегією розвитку універси-
тету на основі лідерської управлінської парадигми. 
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З іншого боку, професійна підготовка майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету спрямована 

на формування готовності студентів успішно виконувати функ-

ції менеджера. 

У цьому контексті для нашого дослідження мають зна-

чення    праці науковців (Дж. Адаїр [1–8], М. Альберт [286], 

О. Віханський [93], В. Діденко [135], А. Зуб [162], А. Карпов 

[185], А. Мардас [276], О. Мардас [276], М. Мескон [286], 

О. Романовський [403], О. Рудінська [405], О. Слободянюк 

[431], Ф. Тейлор [459], Ф. Хедуорі [286], Ф. Хміль [494], 

А. Шегда [512]), ґрунтовний аналіз яких уможливив виокремити 

функції менеджера:  

цільову (полягає у визначені цілей – прийняття рішень щодо 

цілей управління та засоби їх досягнення;  

адміністративно-організаційну (полягає у формуванні орга-

нів управління, розподілі завдань між підлеглими, узгодженні 

їхніх дій і контроль за реалізацією рішень, підбір та розміщення 

кадрів); 

управлінську (полягає у плануванні – визначення того, якими 

повинні бути цілі організації і що повинні робити члени орга-

нізації, щоб досягти цих цілей; організації – створення певної 

структури, яка дає можливість працівникам ефективно працю-

вати для досягнення певних цілей; мотивації – спонукання пра-

цівників до діяльності для досягнення їх особистих цілей і цілей 

організації; контролі – забезпечення досягнення організацією 

своїх цілей); 

експертну (полягає у консультуванні підлеглих);  

оцінювально-стимулюючу (полягає в оцінюванні якості робо-

ти працівників організації (підприємства, фірми, компанії));  

представницьку (представляє свій колектив на різних рівнях 

як у самій організації, так і перед зовнішніми організаціями);  

виховну (полягає у створенні сприятливого соціально-психо-

логічного клімату в колективі, розвиток здібностей та ініціативи 

підлеглих); 

комунікаційну (як здатність менеджера вступати в контакт з 

іншими людьми та домагатися того, щоб його зрозуміли; зміст 
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комунікації в середині організації визначається трьома колами: 

завданням (загальним призначенням або ідеєю, цілями й завдан-

нями, стратегією і планом, майбутніми перспективами), колек-

тивом (аспектами, які пов’язані зі змінами в організації і спіль-

ною роботою та напрямами її поліпшення) та індивідом (усе, що 

позитивно чи негативно впливає на окрему людину)); 
лідерську (це те, що лідер робить, на відміну від якостей, які 

говорять про те, яким він є; постановка завдання, планування, 
виконання, встановлення зв`язків, «сканування горизонту», що 
реалізується через здатність лідера виявляти цікавість до дуже 
широкого кола питань, уміння лідера релевантно відзначати 
успіхи своїх колег, заохочуючи їх до подальшої роботи, осо-
бистий приклад тощо). 

Слушною видається порада Дж. Адаїра тим, чия мета – стати 
успішним менеджером-лідером, хто готовий взяти на себе 
нелегку ношу лідерів: «Не бійтесь виявляти ініціативу і навіть 
іти на ризик, якщо хочете досягти висот у своїй кар’єрі. Гарною 
новиною можна вважати те, що лідерство невичерпне. Жодна 
людина не знає його до кінця й не досягла в ньому досконалості. 
Найголовніше – безперервно рухатися вгору шляхом лідерства, 
залишаючи позаду невдачі й розчарування» [4, с. 198]. 

Лідерські функції менеджера та їх взаємозв’язок зі сферами 
завдання, потребами колективу та індивіда схематично зобра-
жено на рисунку 3.2. 

У процесі виконання лідерської функції менеджер повинен 
демонструвати:  

Вплив на групу: здатність забезпечити готовність групи до 
досягнення поставленої мети чи виконання завдання. 

Керівництво роботою групи в командному стилі: здатність 
максимально швидко приймати рішення про подальший поря-
док дій відповідно до потреб ситуації, рішуча й цілеспрямована 
реалізація наміченого плану. 

Спокій: здатність зберігати незворушливість у складних си-
туаціях. 

Розсудливість: здатність організовувати методичне й раціо-
нальне використання ресурсів та інформації так, щоб забезпе-
чити отримання певних результатів. 
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Рисунок 3.2 – Лідерські функції менеджера 

 

Старанність (відповідальність): здатність упродовж трива-

лого часу докладати зусиль, спрямованих на виконання завдання 

[4; 403]. 

Ураховуючи вище сказане, потребує перегляду й підхід до 

рис характеру лідера. Тож, з урахуванням функціонального під-

ходу (п. 1.2 монографії), риси характеру менеджера-лідера роз-

глядаються нами як стримуючі фактори у трьох сферах: вико-

нання завдання, формування і збереження колективу й розвитку 

особистості (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Характеристики менеджера-лідера 

Потреби Якості Функціональна цінність 

Завдання 

Ініціативність Стимулювання групи до дій 

Наполегливість 
Запобігання відмові групи від вико-

нання завдань 

Ефективність 

Забезпечення якісного виконання 

роботи за певних затрат (сил, часу  

та грошей) 
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Продовж. табл. 3.1 

Потреби Якості Функціональна цінність 

 

Чесність 
Уміння з’ясовувати істинний стан 
речей 

Упевненість у собі Здатність дивитися фактам в обличчя 

Працьовитість 
Незмінна старанність, яка приносить 
дивіденди 

Мужність 
Здатність протистояти правилам чи 
традиціям 

Скромність 
Готовність визнати помилки, не 
звинувачуючи в них інших 

Колектив 

Цільність 
Об’єднання команди в єдиний 
колектив і формування атмосфери 
взаємної довіри 

Почуття гумору 
Зниження напруги й виховання 
відчуття міри 

Сміливість 
Здатність надихати інших оригіналь-
ними та яскравими ідеями 

Упевненість у собі 
Здатність заслужити довіру тих, хто 
оточує 

Справедливість 
Справедливе ставлення до людей 
забезпечує дисципліну у групі 

Чесність Здатність заслужити повагу команди 

Скромність 

Відсутність снобізму, здатність роз-
ділити з іншими похвалу, відсутність 
зарозумілості та схильності сіяти 
розбрат у колективі 

Індивідуум 

Тактовність Чуйність у ставленні до людей 

Співчуття 
Доброзичлива обізнаність про справи 
команди й готовність допомоги 

Постійність 
Люди знають своє становище в 
команді 

Скромність 
Здібності оцінити якості (здібності) 
членів команди й віддати їм належне 

Чесність 
Здатність заслужити повагу членів 
команди 

Справедливість 
Щирість, яка заохочує членів 
команди до дій 
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Для досягнення мети нашого дослідження, тобто – ефектив-

ного функціонування означеної дидактичної системи, сформо-

вано низку завдань, які потрактовуємо як «наперед визначений, 

запланований для виконання обсяг роботи» [88, с. 378]. Тож, 

завданнями дидактичної системи є: 

1) виявлення компонентів лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту; 

2) характеристика принципів формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому се-

редовищі університету; 

3) визначення функцій менеджера та характеристик мене-

джера-лідера; 

4) обґрунтування критеріїв, показників і визначення рівнів 

сформованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту; 

5) виокремлення педагогічних технологій формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в ос-

вітньому середовищі університету; 

6) проведення моніторингових досліджень для виявлення 

стану та відстеження динаміки сформованості лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту; 

7) розроблення дидактичного супроводу процесу формуван-

ня лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту в освітньому середовищі університету; 

8) створення та забезпечення реалізації організаційно-педа-

гогічних та дидактичних умов формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому се-

редовищі університету. 

На підставі вище викладеного зазначимо, що перше та друге 

завдання ми виконали у попередніх розділах монографії, а для 

вирішення інших завдань дидактичної системи формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету покликані інші її підсисте-

ми. Тож надалі доцільним є розглянути та схарактеризувати їх. 

Обстоюючи позицію педагогів-науковців (А. Алексюк [20], 

В. Бойченко [65], Ч. Куписевич [238], В. Максименко [270], 
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І. Малафіїк [272], А. Хуторськой [496], Н. Мойсеюк [289]), що 

зміст освіти є науково обґрунтованою системою дидактичного 

та методично сформованого навчального матеріалу для різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також враховуючи реалії ос-

вітнього процесу в університетах (складовими змісту освіти є 

нормативний та вибірковий компоненти; нормативний компо-

нент змісту освіти визначають відповідні державні стандарти 

освіти, а вибірковий – ЗВО; зміст освіти визначають також ос-

вітні програми підготовки, структурно-логічна схема, навчальні 

програми дисциплін, інші нормативні акти органів державного 

управління освітою та ЗВО; його відображено у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах і 

дидактичних засобах), перейдімо до наукового обґрунтування 

структурно-змістової підсистеми дидактичної системи форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету. 

3.1.2. Структурно-змістова підсистема дидактичної 
системи формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту 

Структурно-змістова підсистема дидактичної системи фор-
мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту в освітньому середовищі університету має охоп-
лювати все те, що потрібно студентові: 1) для формування лі-
дерської компетентності; 2) для формування особистості профе-
сіонала, менеджера-лідера. 

Ця підсистема містить зміст навчання майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету, зорієнто-

ваний на формування їх лідерської компетентності – науково 
обґрунтований методологічний та дидактико-методичний мате-

ріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти за спеціаль-
ністю 073 Менеджмент та формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Загалом, наголошують В. Бойченко, І. Малафіїк, Н. Мойсеюк, 

зміст навчання визначається освітньою програмою, структурно-
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логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисцип-

лін, іншими нормативними документами та науковою і навчаль-

но-методичною літературою [65; 272; 289]. Тому структурно-

змістова підсистема дидактичної системи формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету включає в себе 2 основних 

компоненти: фундаментальний та прикладний. 

Фундаментальний компонент – забезпечує фундаментальну 

підготовку майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямовану на 

формування їх лідерської компетентності в освітньому середо-

вищі університету, яку доцільно реалізувати шляхом введення 

до навчальних планів та вивчення дисципліни «Основи лідерства». 

Підґрунтям для виокремлення цього компоненту послугували 

праці вітчизняного педагога-філософа С. Клепка, який перекон-

ливо доводить, що в основу фундаменталізації змісту освіти як 

актуальної проблеми сучасної дидактики необхідно покласти 

знання, які об’єднують, інтегрують особистість із суспільством і 

людством та знання, що роблять особистість вільною. Інтеграція 

елементів змісту освіти, зазначає учений, є основою фундамен-

талізації освітніх систем [194]. А це, ми вважаємо, є особливо 

важливим у процесі формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Цілком прийнятною є думка Ю. Шабанової, яка зазначає, що 

фундаменталізація є посиленням взаємозв’язку теоретичної й 

практичної підготовки майбутніх фахівців до сучасної життє-

діяльності та професії [507]. Тому фундаменталізація підготовки 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету є посиленням теоретичної та практичної підготов-

ки студентів, що зумовлює необхідність розробки та введення 

такого курсу з використанням у процесі навчання різних прак-

тик, семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів й інших 

форм навчання, а також тісну співпрацю з ефективними мене-

джерами-лідерами. 

Обстоюючи позицію О. Теплицького, С. Семерікова, 

Я. Фруктової, згідно якої фундаменталізацію слід розглядати як 

значне підвищення якості освітнього процесу в університеті, 
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відповідно, й освітнього рівня майбутніх бакалаврів з менедж-

менту шляхом вдосконалення змісту дисциплін, методології ос-

вітнього процесу, можна окреслити шляхи досягнення цієї мети: 

1) зміна співвідношення між загальнокультурною та прагматич-

ною складовими освіти майбутніх бакалаврів з менеджменту, 

пріоритет – формування їх професійної культури; 2) зміна змі-

сту, методології освітнього процесу, розробка принципово но-

вих навчальних курсів, орієнтованих на формування у майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту цілісних уявлень про феномен 

лідерства та системного рівня його пізнання [419; 461; 484]. 

У зв’язку з цим, структурно-змістова підсистема пов’язана 

також із дидактичними умовами реалізації нашої дидактичної 

системи, які відображають ресурси та провідні чинники, що 

позитивно впливатимуть на взаємодію елементів дидактичної 

системи формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету, 

підтримуючи оптимальну організацію цього процесу. 

Відтак, однією з перших важливих дидактичних умов фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету є фундаменталі-

зація процесу формування лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту шляхом введення до навчальних 

планів дисципліни «Основи лідерства». 

Фундаментальний компонент змісту навчання майбутніх ба-

калаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету, 

зорієнтований на формування їх лідерської компетентності, 

представлений, у першу чергу, навчальною програмою з на-

вчальної дисципліни «Основи лідерства» (додаток Г), робочою 

навчальною програмою з навчальної дисципліни «Основи лідер-

ства» (додаток Д). 

Мета навчальної дисципліни «Основи лідерства»: реалізо-

вуючи основні компоненти сучасної парадигми освіти, форму-

вати у студентів стійку систему структурних елементів профе-

сіонала: когнітивних – дати знання про класичні і сучасні кон-

цепції лідерства; діяльнісно-творчих – озброїти вмінням і на-

вичками професійної взаємодії та комунікації; аксіологічних – 
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вводити студента у світ загальноприйнятих цінностей, цінностей 

лідерства; особистісних – розвивати лідерські якості, постійну 

потребу і прагнення до самовдосконалення. 

Завданням дисципліни є сформувати у студентів компетенції 

за таким переліком, як от розуміти: суть лідерства; суть фун-

даментальних трансформацій, які переживають сучасні органі-

зації та їх лідери; основні причини невдач сучасних лідерів у 

світлі нової цивілізаційної парадигми; механізм створення ліде-

ром кола ефективно діючих послідовників; шляхи налагодження 

найбільш взаємовигідного партнерства; вплив ментальної моде-

лі на поведінку лідера та його взаємовідносини з навколишнім 

світом. 

Студенти мають знати: залежність стилю лідерства від 

людей і ситуацій; основні відмінності лідерства й менеджменту; 

як сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 

відмінності між стилями лідерства; характеристики основних 

типів лідерства; як мотивувати людей; як делегувати владні 

повноваження; як розрізняти відмінності між діалогом і диску-

сією; як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на 

оточуючих; як створювати монолітну команду; як допомагати 

послідовникам максимально розкривати свій потенціал; основні 

цінності, пов’язані з культурою орієнтованою на досягнення; 

вміти: виявляти лідерський потенціал; визначати основні 

особистісні якості лідера; визначати індивідуальні відмінності, 

що стосуються когнітивного стилю та удосконалювати власний 

стиль мислення, розвиваючи потенціал лідера; вирізняти дію 

«установки особистості» на поведінку послідовників; позбавля-

тися категоричних форм мислення; відкривати свою свідомість 

новим ідеям та перспективам; застосовувати на практиці прин-

ципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; викори-

стовувати ефективні методи виходу із стресових, конфліктних і 

кризових ситуацій; використовувати тактики розумного переко-

нання; підвищувати ефективність команди; організовувати на-

вчання всередині організації; управляти емоційним інтелектом; 

володіти стійкими навичками: застосування ефективних 

методик відповідно різних стилів лідерства; виявлення власних 
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інструментальних і термінальних цінностей; критично оцінюва-

ти і контролювати хід власних думок; використання емоційного 

інтелекту; дотримання етичних норм. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи лідер-

ства» передбачає наступні види навчальної роботи: 

1. Лекційний курс. 

2. Самостійна підготовка і участь у практично-тренінгових 

заняттях. 

3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, ви-

значеними викладачем у відповідності до програми. 

4. Індивідуальні, консультативні заняття під керівництвом 

викладача. 

5. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів. 

6. Складання заліку. 

Для активізації навчального процесу в ході вивчення дис-

ципліни «Основи лідерства» передбачено використання таких 

засобів навчання, як навчальні посібники, практикуми, опорні 

конспекти лекцій, робочі зошити, електронні курси лекцій, 

дистанційний курс, які у достатній мірі розкривають зміст дис-

ципліни і є важливими складовими структурно-змістової під-

системи. 

Для реалізації виокремленої дидактичної умови нами було 

розроблено навчальні посібники: «Основи лідерства» [351], 

«Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до 

середини ХХ ст.)» [342], «Основи лідерства. Наукові концепції 

(середина ХХ – початок ХХІ ст.)» [343], «Основи лідерства. 

Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. 

Уроки видатних підприємців» [345], «Основи лідерства. Тренінг 

лідерських якостей та практичних навичок менеджера» [346; 

349]; практикум «Основи лідерства: (індивідуальні практичні та 

творчі завдання)» [344], індивідуальні практичні завдання з 

курсу «Основи лідерства» [347; 348]; опорний конспект лекцій з 

навчальної дисципліни «Основи лідерства»; тести самоаналізу 

до практичних занять з курсу «Основи лідерства» [335]; робочі 

зошити «Формування регіонального лідера – управлінця» [354], 

«Формування регіонального лідера – управлінця. Модульна про-
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грама»; практичні посібники для учасників тренінгу «Зміни. 

Адаптація до змін. Стратегічне мислення», «Комунікація», мето-

дичних рекомендаціях «Мотивація, самомотивація та їх прак-

тичні способи»; електронний курс лекцій для студентів заочно-

дистанційної форми навчання [341], дистанційний курс «Основи 

лідерства» (http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id =781) 

[350], комп’ютерні тести з дисципліни «Основи лідерства» 

[324]. 

Загалом, зміст дисципліни розкривається у межах 9 тем, 

об’єднаних у 3 модулі: 

Тема 1. Що значить бути лідером?, 

Тема 2. Наукові концепції лідерства. 

Тема 3. Формування стилю лідерства та залежність від ситуації. 

Тема 4. Складові лідерства. Особистісний аспект. 

Тема 5. Емоційне лідерство. 

Тема 6. Харизматичне лідерство. 

Тема 7. Робота лідера з командою. 

Тема 8. Лідер як соціальний архітектор. Формування корпо-

ративної культури і цінностей. 

Тема 9. Трансформаційне лідерство. 

Запропонована структура курсу реалізує принцип модуль-

ності, який А. Алексюк визначає як єдність змістового і про-

цесуального аспектів навчання на основі розподілу курсу на 

модулі – самостійні частини навчального процесу, що містять, 

одне або кілька фундаментальних понять, явищ, законів, прин-

ципів [19]. Кожен з модулів будується з окремих елементів, які 

відповідають інтегрованій дидактичній меті [496]. 

Модуль 1. «Лідерство в сучасній управлінській парадигмі» 

включає такі теми – Тема 1. Що значить бути лідером?  

Тема 2. Наукові концепції лідерства. Тема 3. Формування стилю 

лідерства та залежність від ситуації. 

Модуль 2. «Особистість лідера» висвітлює особистісний ас-

пект лідерства – Тема 4. Складові лідерства. Особистісний аспект. 

Тема 5. Емоційне лідерство. Тема 6. Харизматичне лідерство. 

Модуль 3. «Лідерство: організаційний аспект» містить такі 

теми, як Тема 7. Робота лідера з командою. Тема 8. Лідер як 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id%20=781
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соціальний архітектор. Формування корпоративної культури і 

цінностей. Тема 9. Трансформаційне лідерство. 
Таким чином, можемо стверджувати, що структура й зміст 

курсу «Основи лідерства» визначаються наступними положен-
нями: 

1) цілеспрямованою орієнтацією навчального процесу на 
формування лідерської компетентності студентів для успішного 
здійснення майбутньої професійної діяльності (придатність до 
працевлаштування); 

2) сприяння оволодінню студентами інтегральною компе-
тентністю (здатність розв’язувати складні, спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у сфері управління або у процесі навчан-
ня, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту, 
які характеризується комплексністю і невизначеністю умов); 

3) підбір дидактичного забезпечення, форм та методів на-
вчання для формування у студентів умінь використовувати у 
практичній діяльності знання з теорії управління, демонструвати 
знання основних теорій мотивації, лідерства та влади для вирі-
шення управлінських завдань, умінь використовувати різни спо-
соби вирішення конфліктних ситуацій в організації, демонстру-
вати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 
концепцій лідерства, навички взаємодії, лідерства, командної 
роботи, здатності формувати та демонструвати лідерські якості 
та поведінкові навички, виконувати дослідження індивідуально 
та в групі під керівництвом лідера. 

Прикладний компонент структурно-змістової підсистеми ди-
дактичної системи формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-
верситету доповнює та розширює фундаментальну підготовку 
студентів та реалізується через вивчення навчальних дисциплін, 
які спеціально не орієнтовані на формування їх лідерської ком-
петентності в освітньому середовищі університету, проте перед-
бачають їх активне використання (менеджмент, управління 
персоналом, теорія управління, самоменеджмент, стратегічний 
менеджмент, кроскультурний менеджмент, проектний менедж-
мент, управління людськими ресурсами, комунікації та соціальна 
відповідальність тощо). 
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Така підготовка найбільш успішно здійснюється у проектній 

діяльності студентів, що передбачає організацію та проведення 

тренінгів, спрямованих на формування навичок взаємодії, лідер-

ства, командної роботи. Зміст цієї підготовки сформульований у 

термінах результатів навчання освітньої програми 073 Менедж-

мент: демонструвати знання теорій, методів і функцій мене-

джменту, сучасних концепцій лідерства; демонструвати навички 

взаємодії, лідерства, командної роботи; виконувати дослідження 

індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 

У цьому контексті прикладний компонент структурно-змісто-

вої підсистеми варто доповнити розробленням та впроваджен-

ням програми розвитку лідерських якостей науково-педагогіч-

них працівників і студентів в освітньому середовищі універ-

ситету. Це зумовлює виокремлення другої дидактичної умови 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету – розробка 

та реалізація програми розвитку лідерських якостей науково-

педагогічних працівників і студентів в освітньому середовищі 

університету. 

Так, нами було розроблено Програму розвитку лідерських 

якостей науково-педагогічних працівників і студентів на 2017–

2022 роки (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтав-

ський університет економіки і торгівлі» – ПУЕТ), яка втілює 

компетентнісний підхід, узгоджується із стратегією розвитку 

університету та являє собою зміст освіти в університеті, голов-

ною метою якої є формування лідерської компетентності сту-

дентів (додаток Е). Також з цією програмою можна ознайоми-

тися на офіційному веб-сайті ПУЕТ (http://puet.edu.ua/sites/ 

default/files/programa_rozvytku_liderskyh_yakostey_npp.pdf). 

Розкриття суті дидактичної категорії «зміст освіти», яку 

відображає вище зазначена програма, дає змогу відповісти на 

одне з головних питань дидактики «Чого навчати?». Загалом, 

програми підготовки у вищій школі повинні бути скориговані з 

урахуванням постійного зростання обсягів інформації та сприя-

ти формуванню у студентів навичок, необхідних для подальшої 

успішної діяльності. Ми переконані, що нині кожен вітчизняний 

http://puet.edu.ua/sites/%20default/files/programa_rozvytku_liderskyh_yakostey_npp.pdf
http://puet.edu.ua/sites/%20default/files/programa_rozvytku_liderskyh_yakostey_npp.pdf
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університет має стати спільнотою, де формується особистість 

високопрофесійного соціально-відповідального фахівця-лідера. 
Ця програма є доповнюючою складовою кваліфікаційної про-

грами підготовки фахівця, і не лише бакалавра з менеджменту. 
Мета програми полягає, насамперед, у формуванні та роз-

виткові soft skills (м’яких, гнучких навичок). Як зазначають 
зарубіжні учені Дж. Морандін та Б. Чіматті, soft skills – це на-
вички, які дозволяють бути успішними незалежно від специфіки 
діяльності чи напряму, в якому людина працює (гнучкість, 
раціональність, уміння спілкуватися, домовлятися, критично 
мислити, адаптуватися, здатність і бажання вчитися, вміння пла-
нувати і досягати поставлених цілей, соціальні навички, здат-
ність діяти в умовах невизначеності, лідерські здібності тощо) 
[575; 638]. Безперечно, варто погодитися з дослідниками, що 
цей тип навичок важливий для кожного випускника універси-
тету як в роботі, так і в житті. При чому, чим вище кар’єрними 
сходами піднімається працівник, тим більшу роль відіграють ці 
навички, в той час, як професійні можуть відходити на другий 
план. 

Першочергові важливі завдання розробленої нами програми 
передбачають забезпечення формування у студентів та науково-
педагогічних працівників таких умінь: міжособової комунікації, 
бути переконливим, вести переговори, знаходити підхід до лю-
дей, вміти працювати в команді, неконфліктність, стресостій-
кість, тайм-менеджмент, креативність, постійного особистісного 
розвитку, відкритості до навчання та готовність ділитися знання-
ми, готовність до викликів, прагнути до інновацій, ініціатив-
ності, досягнення результату, поставлених цілей, прийняття рі-
шень, розвитку таланту. Усі ці якості відзначаються як ключові 
компетенції у сучасних компаніях, які будують свою роботу на 
засадах лідерства. 

Програма розрахована на три категорії слухачів: І категорія – 
студенти (особливо, майбутні бакалаври з менеджменту), ІІ ка-
тегорія – науково-педагогічні працівники університету, ІІІ кате-
горія – управлінський персонал університету. Програмою перед-
бачена діагностика, аналіз, формування (за потребою) та роз-
виток лідерських якостей. 
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Реалізаційним механізмом впровадження програми є: науко-

во-дослідна робота та навчально-тренінгова діяльність. Остання 

здійснюється у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» у межах роботи 

«Школи лідера» (реорганізований клуб «Лідер») та Навчально-

наукового Інституту лідерства (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Реалізаційний механізм впровадження програми 

 

Заходи реалізації програми включають такі, найбільш ефек-

тивні, на нашу думку, форми навчання студентів: майстер-кла-

си, тренінги, ворк-школи, семінари, фільмо-кейси. Спікерами 

проведення зазначених форм навчання можуть бути фахівці, які 

виявили готовність і бажання поділитися своїми напрацювання-

ми та досвідом. 

Науково-дослідна робота передбачає: моніторинг лідерсько-

го потенціалу (розробка анкет для моніторингу лідерського 

потенціалу студентів; розробка анкет для моніторингу лідер-

ського потенціалу науково-педагогічних працівників; розробка 
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анкет для моніторингу лідерського потенціалу адміністративно-

управлінського персоналу); участь у проекті TEMPUS «Освіта 

для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»; підготовка 

до видання посібника «Основи лідерства. Наукові концепції» 

англійською мовою; підготовка до видання посібника «Основи 

лідерства. Самооцінка лідера» 

Навчально-тренінгова діяльність для студентської ради пе-

редбачає проведення майстер-класу «Лідерство в управлінні», 

проведення майстер-класу «Розвиток лідерського потенціалу», 

тренінги «Що таке студентське самоврядування? Його задачі та 

цілі», «Ефективне планування діяльності органів студентського 

самоврядування», «Фандрайзинг для органів студентського са-

моврядування». 

Навчально-тренінгова діяльність для студентів передбачає 

проведення комплексу тренінгів такої тематики: «Особиста 

ефективність та впевненість у собі», «Особистісне і професійне 

позиціонування студента-випускника», «Команда», «Мій лідер-

ський потенціал», «Розвиток лідерського потенціалу в управлін-

ні проектами», «Розвиток креативного потенціалу особистості», 

«Ораторське мистецтво в журналістиці». 

Зміст навчально-тренінгової діяльності для науково-педаго-

гічних працівників університету представлений майстер-кла-

сами «Системність як властивість і спосіб існування навко-

лишнього середовища. Системність і управління. Системність та 

лідерство», «Лідерство в управлінні», «Особистість в теорії і 

практиці постмодернізму», «Кризовий менеджмент в умовах 

ринкових відносин», тренінгами «Тренінгові технології у на-

вчальній діяльності», «Розвиток креативного потенціалу осо-

бистості», «Управління конфліктом», «Стрес менеджмент», 

лекцією «Розвиток людини в умовах глобальної трансформації 

міжнародних відносин», а також додатковими відкритими тре-

нінгами «Ефективна комунікація», «Ораторське мистецтво» та 

«Досягнення консенсусу». 

Зміст навчально-тренінгової діяльності для адміністративно-

управлінського персоналу університету становлять тренінги 
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«Досягнення консенсусу», «Стратегічне планування» та «Тайм 

менеджмент». 

Зміст профорієнтаційної роботи з майбутніми бакалаврами з 

менеджменту відображено та реалізовано проведенням таких 

тренінгів, як «Мій лідерський потенціал», «Розвиток лідерсько-

го потенціалу в управлінні проектами» та «Розвиток креатив-

ного потенціалу особистості». 

Дидактичним забезпеченням реалізації програми є комплекс 

традиційних друкованих підручників та посібників, а також 

електронні засоби навчання, як-от електронний курс лекцій з 

дисципліни «Основи лідерства», тестові завдання, дистанційний 

курс «Основи лідерства» (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Дидактичне забезпечення програми 

 

На особливу увагу заслуговує практикум «Тренінг лідер-

ських якостей та практичних навичок менеджера», який є збір-

ником інтерактивних групових та індивідуальних завдань для 
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отримання, розвитку та вдосконалення особистих лідерських 

якостей студентів та формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Розроблене дидактичне забезпечення програми, зображене на 

рисунку 3.4, безпосередньо спрямоване на реалізацію ключової 

мети тренінгів – виявлення, формування, розвиток і вдоскона-

лення лідерських якостей. Для досягнення мети завдяки спе-

ціально сформованому змісту запропонованого дидактичного 

забезпечення поетапно вирішується ряд завдань: формування 

лідерського світогляду на основі вивчення та засвоєння теоре-

тичних положень сучасної лідерської парадигми та практичного 

досвіду світових і вітчизняних лідерів; формування управлін-

ських, соціально-психологічних, лідерських якостей та компе-

тенцій, здатних підвищувати ефективність професійної діяльно-

сті; формування небайдужої, активної позиції у вирішенні про-

блем як особистого життя, так і професійної та суспільної сфер 

діяльності; пробудження (вироблення) мотивації та прагнення 

до лідерства; сприяння формуванню оптимістичного сприйняття 

навколишнього середовища, стійкості у стресових і кризових 

ситуаціях; створення й закріплення позитивного досвіду лідер-

ської поведінки та взаємодії з послідовниками [312]. 

Візуалізуємо структурно-змістову підсистему дидактичної 

системи формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету за 

допомогою схеми (рис. 3.5). 

Наголосимо, що прикладний компонент структурно-змістової 

підсистеми, як видно з рисунку 3.5, відображається також у під-

борі навчального матеріалу (використання розробленого ди-

дактичного забезпечення) для проведення міні-лекцій, інформа-

ційних повідомлень у межах вивчення різних тем професійно-

орієнтованих дисциплін, круглих столів, тематики рефератів з 

проблематики лідерства, організації проектної діяльності, що є, 

по суті, збагаченням змісту цих курсів інформацією про фено-

мен лідерства та сучасні концепції лідерства. 
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Рисунок 3.5 –  Структурно-змістова підсистема 

 

Таким чином, структурно-змістова підсистема відображає 

зміст освіти майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямований 

на формування їх лідерської компетентності, як чітко окреслену 

систему теоретичних знань та практичних умінь і навичок, яки-

ми повинні і можуть оволодіти студенти за певний час, відве-

дений на вивчення дисципліни «Основи лідерства». Це узагаль-

нені результати суспільно-історичного пізнання феномену лі-

дерства, знання концепцій лідерства, емоційно-ціннісне ставлен-

ня до лідерства, до себе та інших людей, досвід навчальної, 

творчої, оцінювальної діяльності, який, безперечно, трансфор-

мується у професійний досвід успішного менеджера-лідера. 

Прикладний компонент структурно-змістової підсистеми вклю-
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чає розробку та реалізацію програми розвитку лідерських яко-

стей науково-педагогічних працівників і студентів в освітньому 

середовищі університету, яка, по суті, є підсилюючою складо-

вою формування особистісного компоненту лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. Наголосимо, що 

збагачення змісту інших професійно-орієнтованих дисциплін 

інформацією про феномен лідерства та сучасні концепції лідер-

ства сприятимуть неперервному, поступовому й поетапному 

процесу залучення науково-педагогічних працівників універси-

тету до побудови цілісного процесу формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

3.1.3. Процесуально-технологічна підсистема 
дидактичної системи формування  
лідерської компетентності майбутніх  
бакалаврів з менеджменту 

Процесуально-технологічна підсистема розробленої дидактич-
ної системи передбачає добір та конструювання форм, методів, 

засобів навчання, сприятливих для успішного формування лі-
дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 

освітньому середовищі університету, та застосування їх у на-

вчальному процесі. 
На методологічному підґрунті проектного підходу, що близь-

кий за своєю суттю ідеї зробити процес формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту ефектив-

ним (за рахунок чіткості, продуманості дій, їхнього всебічного 
співвіднесення з поставленими цілями та передбачуваними ре-

зультатами тощо), вивчення дисципліни «Основи лідерства» 
бачимо як дидактичний проект, що має в своїй основі, як 

слушно зазначає О. Жданова-Неділько, науково обґрунтовану, 
методично забезпечену, соціально і особистісно вмотивовану 

організацію діяльності студентів, спрямовану на освоєння цілей, 
змісту і засобів педагогічного впливу на студентську спільноту 

та окремі особистості, в тому числі на самого себе як суб’єкта 
саморозвитку [152].  
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Обстоюючи позицію науковців (О. Карбованець, Н. Куруц, 

Н. Голуб [183]) щодо тлумачення поняття «проект» як поєд-

нання теорії та практики, постановку певного завдання і прак-

тичне його виконання, спрямовану на оволодіння низкою спосо-

бів пошуково-дослідницької, активізації творчої діяльності, про-

фесійне становлення студента шляхом створення ним власної 

стратегії навчання, а також як універсально велику кількість 

взаємопов’язаних робіт із обумовленою датою початку (старту) і 

відомими цілями (задачами), досягнення яких означає завер-

шення проекту (П. Ворона, М. Гриньова, Н. Сас [100]), у нашій 

роботі ми розглядатимемо дидактичний проект як унікальну 

діяльність із поєднання теорій лідерства та практики формуван-

ня лідерської компетентності студентів, регламентовану вста-

новленими термінами, спрямовану на досягнення заздалегідь 

передбачуваного результату – позитивної динаміки у рівнях 

сформованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту. 
Таким чином, процес вивчення дисципліни «Основи лідер-

ства» як дидактичний проект витримано з урахуванням основних 
вимог організації проектної діяльності студентів, до яких 

науковці [76; 183; 218; 205; 437; 518; 538] відносять: 

 окреслення конкретної проблеми, розв’язування якої вима-
гає знань, дослідницької діяльності, критичного всебічного ана-
лізу та пошуку (висвітлено у навчальній та робочій програмі 

дисципліни – вступ, мета, завдання); 

 теоретична, практична, пізнавальна значущість очікува-
них результатів (наприклад, активна участь майбутніх бакалав-

рів з менеджменту в підготовці тренінгів, виступи на науково-
практичних конференціях, відвідування майстер-класів, фору-

мів, семінарів, участь у конкурсах, участь у профорієнтаційній 
роботі тощо); 

 самостійна пізнавальна діяльність студентів (індивіду-

альна, парна, групова), пошук інформації шляхом використання 

різноманітних інформаційних ресурсів (висвітлюється у розділі 

робочої програми «Самостійна робота студентів навчальної дис-

ципліни» та передбачає використання робочих зошитів «Фор-
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мування регіонального лідера-управлінця» [354], «Формування 

регіонального лідера – управлінця. Модульна програма», «Ос-

нови лідерства: індивідуальні практичні завдання з курсу для 

студентів усіх напрямів підготовки» [347; 348]); 

 структурування змістової частини проекту із зазначен-

ням поетапних результатів (відображається у робочому графіці 

навчальної дисципліни «Основи лідерства» на навчальний рік, 

тематичному плані навчальної дисципліни з розподілом на-

вчального часу за видами навчальних занять та технологічних 

картах тематичного плану навчальної дисципліни для студентів 

денної та заочної форми навчання); 

 використання системи наукових методів дослідження, 

яка передбачає певну послідовність дій: визначення об’єкта, 

предмета, завдань дослідження (на етапі розробки програми 

дисципліни); окреслення гіпотези дослідження; відбір методів 

дослідження; збір, систематизація, аналіз інформації; обгово-

рення результатів роботи у студентському колективі; підбиття 

підсумків, оформлення та презентація результатів (наприклад, 

підсумкова студентська конференція, форум, круглий стіл 

тощо); оцінка проекту (обговорення у колі науково-педагогічних 

працівників результатів рівнів сформованості лідерської компе-

тентності, метод експертних оцінок); висновки, окреслення но-

вих перспективних проблем підвищення ефективності процесу 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету. 

У свою чергу, проектний підхід передбачає створення і реа-

лізацію низки локальних проектів різної масштабності, що в 

своїй сукупності утворюють процес формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, зокрема, до-

повнюють процес вивчення дисципліни «Основи лідерства». 

Засобом їхньої реалізації саме й виступає навчальна взаємодія 

тандему «викладач-студент», що являє собою одну з ланок у 

багатовимірній системі взаємодій між усіма учасниками на-

вчального процесу в межах освітнього середовища університету, 

а частково – й поза ним. У результаті такої організованої ді-

яльності, що враховує виокремлені вище специфічні принципи 
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формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту, і створюється їхнє сприятливе дидактичне сере-

довище. 
У зв’язку з цим, для удосконалення процесу формуванню 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
в освітньому середовищі університету доцільним і дидактично 
виправданим є використання освітніх проектів. Тож третю 
дидактичну умову представимо у такому формулюванні – вико-
ристання технології освітнього проекту для формуванню лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в 
освітньому середовищі університету. 

Усебічне осмислення змістового наповнення поняття «техно-
логія освітнього проекту» дало змогу підсумувати, що в науко-
вій літературі [218; 356; 368; 426] названий термін витлума-
чений як сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допо-
могою яких студенти набувають знання та навички в процесі 
планування та самостійного виконання певних практичних за-
вдань з обов’язковою презентацією результатів. Продовжуючи 
думку учених, у нашому дослідженні ми розглядатимемо техно-
логію освітнього проекту як сукупність методів та прийомів 
організації процесу формуванню лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-
верситету, яка передбачає комплексний характер діяльності сту-
дентів та науково-педагогічних працівників з метою отримання 
освітнього продукту за певний проміжок часу. 

Л. Козак та Н. Кононец переконливо доводять, що основною 
характеристикою цієї технології є партнерство викладача та 
студентів, результатом якого є створення спільного освітнього 
продукту: власні способи розв’язування навчальних задач з різ-
них дисциплін (у нашому дослідженні – з дисципліни «Основи 
лідерства» та інших професійно-орієнтованих дисциплін), знай-
дена в Інтернеті й систематизована певним чином інформація, 
створені веб-сайти, блоги, публікації, вікі-сторінки, ментальні 
карти, електронні освітні ресурси, відеоматеріали, розроблені 
тренінги, майстер-класи, семінари тощо [205; 215]. 

Це дає нам підстави розглядати освітній проект як форму 

навчання майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямовану на 
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формування їх лідерської компетентності в освітньому середо-

вищі університету. 

Як зазначає А. Шишолін [518], незаперечним є той факт, що 

однією із основних функцій сучасного університету є надання 

освітніх послуг споживачам – слухачам підготовчих курсів, по-

тенційним абітурієнтам, студентам, аспірантам, особам, що під-

вищують кваліфікацію тощо. Надання освітніх послуг універси-

тетом здійснюється, зазвичай, власними викладачами на власній 

інфраструктурній базі. З точки зору діяльності університету, 

наголошує Р. Сопівник, всі освітні проекти можуть буть поєд-

нані у так званий «портфель спільних освітніх проектів» класи-

фікованими наступним чином: 

1) Освітній проект типу «підготовче відділення». 

2) Освітній проект типу «тренінговий центр»: на базі вітчиз-

няного університету; на базі закордонного партнера. 

3) Освітній проект типу «бакалаврат / магістратура». 

4) Освітній проект типу «мережева освітня програма». 

5) Освітній проект типу «мобільність вчених» [437]. 

Не складно передбачити, що організація та реалізація низки 

освітніх проектів в університеті як узгодженої сторонами-парт-

нерами діяльність із постачання освітніх послуг в чітко визна-

чених обсязі та часі за наявності ресурсних обмежень, а також 

залучення до їх реалізації майбутніх бакалаврів з менеджменту 

(організація та проведення заходів проекту, керівництво пев-

ними завданнями, активна участь у ході реалізації окремих за-

вдань, презентація результатів тощо) сприятиме формуванню їх 

лідерської компетентності. 

Дидактично значущими для вирішення завдання нашого до-

слідження і які розкривають суть третьої дидактичної умови є 

проекти, які розроблені та успішно реалізуються у ПУЕТ (коор-

динатор проектів), а також в інших вітчизняних університетах. 

Так, проект «Розвиток лідерства в Україні на принципах 

гендерної рівності» є прикладом проекту типу «тренінговий 

центр», який номінуємо як діяльність науково-педагогічних 

кадрів університету (ПУЕТ), їх партнерів та майбутніх бакалав-

рів з менеджменту, безпосередньо спрямований на формування 
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лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

у межах реалізації заходів проекту (додаток Ж). 

Наступний освітній проект, спрямований на формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, – 

проект «Полтавська обласна школа лідерів учнівського само-

врядування» є проектом типу «підготовче відділення», головна 

мета якого є: створення соціально-педагогічних умов для роз-

витку лідерських здібностей старшокласників закладів освіти 

Полтавської області, формування їх життєвих компетентностей, 

затребуваних сьогоденням: комунікація, кооперація, креатив-

ність та критичне мислення, виховання у молоді відповідаль-

ності та самостійності у прийнятті рішень. шляхом активного 

залучення до участі в суспільно-корисній та проектній діяль-

ності (додаток К). Оскільки одним із завдань проекту є органі-

зувати очно-дистанційне навчання лідерів учнівського самовря-

дування навчальних закладів Полтавщини, цей проект може пев-

ним чином демонструвати тип «мережева освітня програма». 

На виконання Стратегії розвитку Вищого навчального закла-

ду Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на 2017–2022 роки, Заходів щодо реалізації Стратегії розвитку 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» на 2017–2022 роки та з метою забез-

печення суспільної активності громадян, надання можливості 

навчання упродовж усього життя, ПУЕТ зініціював створення та 

реалізацію соціального проекту «Університет третього віку», 

який, безперечно, має велике значення у контексті нашого дослі-

дження, оскільки його реалізаційний механізм здійснює потуж-

ний вплив на формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту (додаток Л). 

Активна участь майбутніх бакалаврів з менеджменту у таких 

проектах (у якості тренерів, організаторів, едвайзерів [434] як 

наставників, порадників, консультантів учасників тренінгів чи 

учнів обласної школи лідерів, університету третього віку тощо) – 

це унікальна можливість працювати у комфортному навчаль-

ному середовищі і креативному просторі, пізнати, проаналізу-

вати і розкрити власний лідерський потенціал, проявити лідер-
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ські якості та навички, продемонструвати лідерську поведінку, 

віднайти, сформувати власний стиль лідерства, адже лідерство – 

це, насамперед, командна гра. Проектна діяльність у процесі 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту спрямована на вирішення основного завдання лі-

дера – сприяти самоствердженню людей, розвиваючи їх само-

стійність, компетентність і впевненість, оскільки мета лідера – 

допомогти своїм послідовникам також стати лідерами. 

З урахуванням того факту, що основною формою навчання, 

реалізаційним механізмом освітніх проектів є тренінг, процесу-

ально-технологічна підсистема розробленої дидактичної систе-

ми актуалізує четверту дидактичну умову формуванню лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – 

провайдинг тренінгових технологій в освітньому середовищі 

університету. 

Термін «провайдинг» у перекладі з англійської мови означає 

«забезпечення» («той, що забезпечує»), «вживання заходів». І 

хоча у світовій практиці термін «провайдинг» використовується 

здебільшого у галузі інформаційно-технологічного забезпечення 

постачання послуг (провайдер, Інтернет-провайдинг, хост-про-

вайдинг, контент-провайдинг тощо), останнім часом його все 

частіше використовують у загальному розумінні забезпечення 

інноваційної діяльності (провайдинг інновацій), зокрема, як за-

значає А. Литвинов, в освітньому контексті (педагогічний про-

вайдинг інновацій) [246]. 

Підґрунтям для визначення такої дидактичної умови як про-

вайдинг тренінгових технологій в освітньому середовищі уні-

верситету послугували праці В. Борисова [246], О. Денисенко 

[132], Р. Ерсьозоглу [148], А. Литвинова [246], Д. Маккея [466], 

К. Торна [466], у яких науковці наголошують на тому факті, що 

освіта ХХІ століття – це, безперечно, інноваційна освіта, а отже, 

це зміна парадигми, нова педагогіка, нові освітні процеси, нові 

технології. 

Як стверджують М. Артюшина [468], Л. Бондарєва [69], 

Н. Бутенко [468], Н. Євдокімова [149], О. Керик [188], 

Г. Ковальчук [468], Т. Котенко [224], І. Осадченко [365], 
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А. Павленко [454], Л. Тодорів [464], Ю. Швалб [149], нині ефек-

тивними технологіями навчання студентів у процесі їх фахової 

підготовки є тренінгові технології. Цілком ймовірно, що ці 

технології будуть ефективними і в процесі формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Вибір тренінгу як основного способу формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту зумовлено 

тим, що він припускає вплив на особистість студента, станов-

лення його з позиції набуття професійного досвіду, досвіду 

лідерства, пошуку власного стилю лідерства, а також створює 

умови для набуття сукупності якостей і знань, різноманітних 

навичок (установок), які забезпечували б виконання майбутніми 

менеджерами лідерських обов’язків у різних сферах діяльності. 

Крім того, як переконливо доводять Н. Євдокімова та Ю. Швалб, 

тренінг здатний вирішувати завдання, які класичні форми та 

способи вузівської підготовки вирішити не в змозі [149]. 

М. Артюшина, Н. Бутенко, Г. Ковальчук потрактовують тре-

нінг як запланований процес модифікації знань, поведінкових 

навичок того, хто навчається, через набуття навчального (про-

фесійного) досвіду, з тим, щоб досягти ефективного виконання в 

певному виді діяльності [468]. Тренування розуміється як систе-

ма підготовки студентів з метою пристосування їх до підвище-

них вимог і складних умов роботи [312]. 

Цілком прийнятною є думка І. Осадченко, що тренінг є спе-

ціальним видом заняття (тобто формою навчання студентів), 

переважно – у вищій школі, або ж у системі підвищення чи ко-

рекції кваліфікації фахівців, який складається з ретельно піді-

браних, взаємодоповнюваних структурних компонентів [365]. 

Л. Бондарєва вважає, що тренінг є достатньо уніфікованим про-

цесом, який спрямований на відпрацювання однотипних і перед-

бачуваних схем поведінки засобами стандартних інструкцій та 

багаторазового повторення і тренування учасників тренінгу 

(майбутніх менеджерів). Тож дослідниця у своїй дисертаційній 

роботі номінує тренінг як форму спеціально організованого 

спілкування у процесі навчання, психологічний вплив якого 

ґрунтується на активних методах групової роботи. Відтак, тре-
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нінг є одночасно спілкуванням, цікавим процесом навчання, 

пізнання себе та інших, ефективною формою опанування знань, 

інструментом для формування вмінь та навичок, формою роз-

ширення досвіду (професійного, лідерського, кроскультурного 

тощо) [69]. Абсолютно погоджуючись із дослідницею, ми дійшли 

висновку, що тренінгові технології можна вважати провідними, 

найбільш ефективними, домінантними у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету. 

На підставі аналізу досліджень Р. Адамса [554], 

Л. Бондарєвої [69], О. Керик [188], Л. Тодоріва [464], слід акцен-

тувати увагу на низці особливостей тренінгу як технології 

активного навчання в освітньому середовищі університету, яка 

сприяє формуванню лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту: 

1.  Групова робота. Кожна група студентів-майбутніх бака-

лаврів з менеджменту є відображенням суспільства (товариства, 

компанії, фірми, підприємства чи організації) у мініатюрі. Робо-

та у групі сприяє можливості кожному учаснику ідентифікувати 

себе з іншими, набувати нового досвіду (отримання навичок 

спілкування, лідерської поведінки у різних ситуаціях, стилю 

лідерства, генерації ідей тощо). Водночас, у групі найбільш 

ефективно забезпечується зворотній зв’язок та підтримка з боку 

інших учасників. 

2.  Інтерактивність. Тренінги у процесі формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту пе-

редбачають інтерактивний обмін інформацією між тренером та 

групою, а також між самими учасниками. Під час тренінгу ко-

жен студент відчуває власну причетність до процесу навчання 

та вважає набутий досвід «своєю власністю». Усі учасники 

тренінгу мають можливість вільно висловлювати свої думки, а 

навчання спрямоване не лише на отримання знань, але й на 

прищеплення певних навичок та вироблення лідерської моделі 

поведінки. 
3.  Запитання–пошук відповідей. Ця особливість передбачає 

особливу мету навчання під час тренінгу – орієнтацію на поста-
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новку запитань та пошук відповідей, набуття лідерського досві-
ду, допомогу учасникам в саморозвитку, самовдосконаленні, 
саморегуляції. Реалізацію мети забезпечують інтерактивні ме-
тоди навчання, завдяки яким студент перетворюється не в 
пасивного слухача і носія інформації, а в безпосереднього учас-
ника отримання необхідних знань, вмінь і навичок. Такий твор-
чо-діяльнісний підхід забезпечує реалізацію сучасної парадигми 
освіти: формування компетентнісного професіонала, менеджера-
лідера, здатного вирішувати завдання будь-якої складності, що 
вимагають реалії сучасного життя та професія менеджера. 

4.  Принцип «here and now» («тут і зараз»). Організація та 
методика тренінгу передбачає побудову процесу навчання, 
реалізації його мети, взаємовідносин між учасниками у системі 
«тут і зараз», що грунтується на відтворенні (імітації, моделю-
ванні) проблемних ситуацій, характерних для реального життя 
та професійної діяльності менеджера. Упродовж тренінгу май-
бутні бакалаври з менеджменту «проживають» конкретну подію 
(ситуацію, наближену до реальної), осмислюють її, змінюють 
модель поведінки, виробляють навички прийняття рішень, стиль 
лідерства тощо. 

5.  Неформальна атмосфера. Зручні та затишні аудиторії, 
розташування місць для учасників колом, півколом чи мали-
ми  групами, використання сучасного технічного забезпечення, 
сприяє позитивній налаштованості майбутніх бакалаврів з мене-
джменту під час тренінгу, уможливлює забезпечити успішну 
комунікацію, ефективний зворотній емоційний, інтелектуальний 
зв’язок між учасниками та уникати одноманітності упродовж 
усього тренінгу. 

6.  Синергетичний ефект. Тренінг уможливлює здійснити 
злагоджену командну взаємодію тренерів та учасників тренінгу, 
що забезпечує їх функціонування в оптимальному режимі ефек-
тивності, усвідомлення значущості командної роботи, формуван-
ня синергічного колективу, тим самим розвиваючи командний 
дух, корпоративну культуру, лідерську компетентність майбут-
ніх бакалаврів з менеджменту. 

7.  Індивідуальні стилі. Поєднання різних індивідуальних сти-

лів спілкування, інтерактивних методів (прес-конференції, зай-
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ми позицію, шкала думок, інтерв’ю, мікрофон, дискусії, рольові 

ігри, мозковий штурм, ментальні карти, мозаїка, експертні групи 

тощо), вправ для тренінгів, прийомів та технік подачі інформації 

відповідно до індивідуальних особливостей сприймання учасни-

ків (словесні методи, аудіо, відео, презентації, ментальні карти 

тощо) забезпечують високу ефективність тренінгу завдяки ус-

пішній реалізації його мети та низки завдань, які ставляться 

тренером. 
8.  Пролонгована форма. На відміну від звичайного заняття в 

університеті (пара 1 год. 20 хв) мінімальна тривалість тренінгу 
складає 8–16 годин. Орієнтована структура може бути такою: 
вступ (виявлення очікувань студентів) – 30–40 хв; характери-
стика суті проблеми – 2–4 год; постановка завдань – 1–2 год; 
виконання завдань (вправ) – 2–4 год; презентації – 1–2 год; імі-
тація – 2 год; обговорення, підсумки – 1 год [188; 468; 554]. 

9.  Принцип поступовості. Кожний наступний етап тренінгу 
має логічно випливати з попереднього, завдяки чому кожен 
учасник послідовно заглиблюється в процес усвідомлення себе, 
відкриваючи різні сторони власного «Я», своєї самосвідомості. 
Так, у процесі тренінгу розвиваються такі техніки самопізнання, 
як аналіз, зворотний зв’язок, зміст уявлень про «Я», саморегу-
ляція навчальної діяльності, лідерської поведінки тощо [464]. 

На підставі аналізу праць учених (А. Павленко [454], 
Т. Котенко [224]) виокремимо основні функції тренінгів, які 
спрямовані на формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту: 

цільова – передбачає розвиток здатності формувати та де-
монструвати лідерські якості та поведінкові навички, вироблен-
ня управлінських рішень у розрізі функціональних обов’язків 
майбутніх бакалаврів з менеджменту модельованої підприєм-
ницької структури (фірми, організації, компанії); 

мотиваційна – передбачає формування в учасників тренінгу 
сталої мотивації до ефективної діяльності як у ролі співро-
бітників реальних підприємств, так і в ролі підприємців, лідерів-
менеджерів; 

інформаційна – забезпечує нагромадження і регулярне онов-

лення інформації, що стосується модельованих процесів, фор-
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мування лідерського світогляду майбутніх бакалаврів з менедж-

менту на основі вивчення та засвоєння теоретичних положень 

сучасної лідерської парадигми та практичного досвіду світових і 

вітчизняних лідерів; 

комунікативна – забезпечує виконання майбутніми бакалав-

рами з менеджменту індивідуальних завдань певного функціо-

нування блоку і обмін інформацією між ними; 

методологічна – забезпечує практичну направленість на-

вчального процесу і врахування індивідуальних потреб учасни-

ків тренінгу, майбутніх бакалаврів з менеджменту; 

симулятивна – передбачає імітацію різних реальних ситуацій 

з метою розроблення учасниками тренінгу відповідних сценаріїв 

діяльності лідера-менеджера; 

комплексна – передбачає вирішення єдиного управлінського 

завдання, що охоплює всі етапи життєвого циклу фірми (вису-

нення і обґрунтування бізнес-ідеї; розроблення і обґрунтування 

концепції організації діяльності фірми; розроблення і обґрун-

тування бізнес-плану фірми; пророблення заходів і документів 

засновницького й організаційного періоду; робота у відділах 

модельованої фірми, навчальних офісах – від виконання окре-

мих операцій до аналітичної оцінки діяльності) через призму 

лідерської поведінки менеджера [454; 224]. 

Ще раз повертаючись до поняття «провайдинг інновацій» 

зазначимо, що це терміносполучення номінується науковцями 

як комплексне забезпечення процесів створення, розроблення, 

освоєння, поширення й використання нововведень, що має на 

меті підвищення ефективності змісту та технологій навчання і 

виховання [246]. З урахуванням думки учених у нашому дослі-

дженні провайдинг тренінгових технологій в освітньому сере-

довищі університету трактуватимемо як комплексне забезпе-

чення процесу підготовки, розроблення, організації й проведення 

тренінгів, спрямованих на формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Практична реалізація цієї дидактичної умови формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

полягає у наступному: 
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створення в університеті команди тренерів (науково-педа-

гогічні працівники, фахівці-практики, успішні керівники-лідери 

відомих фірм, підприємств, організацій тощо); 

підготовка команди тренерів до тренерської діяльності 

(проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів «Тренінгові тех-

нології у навчальній діяльності», «Розвиток креативного потен-

ціалу особистості» для науково-педагогічних працівників); 

розроблення програми тренінгів (підбір тематики тренінгів, 

як-от Що таке студентське самоврядування? Його задачі та 

цілі», «Ефективне планування діяльності органів студентського 

самоврядування», «Фандрайзинг для органів студентського са-

моврядування», «Лідерство в управлінні», «Особиста ефектив-

ність та впевненість у собі», «Особистісне і професійне пози-

ціонування студента-випускника», «Команда», «Мій лідерський 

потенціал», «Розвиток лідерського потенціалу в управлінні про-

ектами», «Розвиток креативного потенціалу особистості» тощо, 

їх змісту, реалізаційного інструментарію); 

розроблення дидактичного забезпечення (комплекс тради-

ційних друкованих підручників та посібників, електронні засоби 

навчання, як-от електронний курс лекцій з дисципліни «Основи 

лідерства», тестові завдання, дистанційний курс «Основи лідер-

ства», практикум «Тренінг лідерських якостей та практичних 

навичок менеджера», робочі зошити для учасників тренінгу 

тощо); 

організація й проведення навчально-тренінгової діяльності 

(графік проведення тренінгів, вибір зручних аудиторій, вибір 

методів тренінгу, як-от інформування, порівняння, дискусії, 

рольової гри, метод аналізу, системного аналізу, метод експерт-

ної оцінки тощо, підбір ресурсів: листи ватману великого роз-

міру, маркери чорні або сині для кожної команди, прикріплю-

вачі, фліпчарти, мультимедійний проектор, презентації, мен-

тальні карти тощо). 

На особливу увагу заслуговує практикум «Тренінг лідерських 

якостей та практичних навичок менеджера», який є збірником 

інтерактивних групових та індивідуальних завдань для отри-

мання, розвитку та вдосконалення особистих лідерських якостей 
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студентів та формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту [349]. 

У першому розділі першої частини пропонуються індиві-

дуальні завдання для самостійної та творчої роботи. Методичні 

рекомендації, що носять покроковий характер, орієнтують сту-

дентів на вирішення завдань різних видів складності. Завдання 

сприяють формуванню у студентів стійкої системи компетенцій, 

які вимагають не лише володіння знаннями, але й використання 

їх у повсякденній діяльності. Другий розділ першої частини 

«Тренінги, ділові ігри» складається із трьох модулів: професій-

но-управлінського, особистісного та командно-лідерського. За-

вдання кожного із модулів мають відповідну мету і сприяють 

формуванню у студентів знань, вмінь і навичок: аналізу кон-

кретної ситуації, налагодження процесів комунікацій, конструк-

тивної співпраці та взаємодії, попередження стресових і кон-

фліктних ситуацій, прийняття рішень, формування корпоратив-

ної культури, визначення стратегічних цілей, формування обра-

зу майбутнього і розуміння місії організації та соціальної від-

повідальності її лідерів, формування лідерської компетентності. 

У другій частині «Впливові, знамениті та успішні» студентам 

пропонується познайомитися із життєвими падіннями і сходин-

ками реальних людей, різних галузей суспільного життя: бізне-

су, політики, соціальної сфери, як вітчизняних, так і зарубіжних 

лідерів. Шлях багатьох із цих людей є повчальним і дає підстави 

для роздумів про можливість реалізації лідерського потенціалу 

через постійну роботу над собою, прагнення до змістовного 

життя і досягнення своїх мрій. 

Методи, які доцільно використовувати при проведенні тре-

нінгу (метод інформування, метод порівняння, метод дискусії, 

метод рольової гри, метод аналізу, системного аналізу, метод 

експертної оцінки, майндмеппінг) та детально схарактеризовані 

у навчальному посібнику, покликані сприяти формуванню пози-

тивної, конструктивної, оптимістичної взаємодії між лідером і 

послідовниками, накопиченню досвіду лідерської поведінки, 

формуванню лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту [77]. 
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Дидактично виправданим під час проведення тренінгів, а 

також при проведенні практичних занять з дисципліни «Основи 

лідерства» є використання методу кейсів, який становить ос-

нову кейс-технології у процесі формування лідерської компе-

тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. Суть кейс-тех-

нології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, 

історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного ана-

лізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного 

розділу, теми, конкретного завдання з дисципліни. Дидактична 

цінність кейс-технології полягає в тому, що вона одночасно ві-

дображає не лише практичну проблему, але й актуалізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї про-

блеми, а також вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну 

діяльність, що безумовно є дієвим і ефективним при формуванні 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Метод кейсів як метод формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту – це метод ситуацій-

випадків (Case-Incident Method), коли студентам інформація на-

дається неповна, і головне завдання полягає у самостійному от-

риманні інформації для вирішення проблеми (поставлених запи-

тань викладачем або сформульованих самостійно студентом) 

[217; 524]. Тож його використання при проведенні тренінгів є 

цілком виправданим [311]. 

У контексті дослідження важливою є думка І. Осадченко, яка 

зазначає, що застосування ситуаційної методики навчання має 

ряд переваг на викладацькому рівні щодо значення методу кей-

сів для викладача, що виявляється у переорієнтації викладаць-

ких поглядів, інтерактивності, домінуванні розвитку індивіду-

ального творчого потенціалу. Дидактичний рівень (теоретико-

практичне значення для процесу навчання у цілому) виявляється 

у функціонуванні за таких умов принципів проблемного на-

вчання, формування у студентів широко спектру інформаційно-

пошукових і практично-професійних умінь та навичок, насампе-

ред, комунікативних, аналітичних тощо, що сприяє формуванню 

самостійності й ініціативності студентів як важливих лідерських 

якостей [366]. 
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Вважаємо, що тренінгові форми навчання, які доцільно за-

стосовувати у межах реалізації освітніх проектів та програм, 

повністю охоплюють весь потенціал студента-майбутнього ба-

калавра з менеджменту: рівень та обсяг його компетентності 

(професійної, соціальної, емоційної, інтелектуальної, лідерської), 

самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. 

Таким чином, з викладеного вище можна зробити наступні 

висновки, що провайдинг тренінгових технологій в освітньому 

середовищі університету як дидактична умова формування лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

потрактовується як комплексне забезпечення процесу підготов-

ки, розроблення, організації й проведення тренінгів, спрямова-

них на формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту. Практична реалізація цієї дидактичної 

умови формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту полягає у: створенні в університеті ко-

манди тренерів; підготовці команди тренерів до тренерської 

діяльності; розробленні програми тренінгів; розробленні ди-

дактичного забезпечення; організації й проведенні навчально-

тренінгової діяльності серед студентів. 

Аналіз наукових праць, присвячених формам навчання у 

сучасній дидактиці (С. Вітвицька [94], Г. Коджаспірова [204], 

Н. Кононец [215], С. Кульневич [237], Т. Лакоценіна [237], 

В. Максименко [270], І. Малафіїк [272], Н. Мойсеюк [289], 

A. Кузьмінський [235], А. Хуторськой [496], В. Чайка [503]), 

уможливлює зафіксувати двоїстість поняття «форма навчання» 

у контексті теорії навчання. Науковці наголошують, що варто 

розрізняти поняття «форми навчання» та «форми організації 

навчання». Форма навчання потрактовується як зовнішній вияв 

узгодженої діяльності викладача та студентів, яка здійснюється 

в певному порядку і режимі, у той час як форма організації 

навчання тлумачиться як обмежена часовими рамками кон-

струкція окремої ланки процесу навчання. 

Не відкидаючи традиційних форм організації навчання сту-

дентів у ЗВО (лекція, семінарське, практичне заняття), у кон-

тексті забезпечення ефективності процесу формування лідер-
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ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту ми 

пропонуємо їх певним чином модифікувати та доповнити. 

Згідно робочої програми дисципліни «Основи лідерства», 

основними формами організації навчання визначено лекції та 

практичні заняття. 

На підставі аналізу праць вітчизняних учених В. Заболотного 

[157], Н. Кононец [215], В. Сідорова [427] ми дійшли висновку, 

що більш ефективною у процесі вивчення дисципліни «Основи 

лідерства» буде мультилекція – загальноаудиторна форма на-

вчального заняття, яка передбачає логічно вивершений, науково 

обґрунтований, систематизований виклад певного наукового ма-

теріалу (теорії), ілюстрований презентаційною графікою і мі-

стить елементи практичного застосування теоретичних питань, 

які розглядаються (формула «теорія, презентація + практика»). 

Практичне заняття у контексті формування лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту потрактовуємо 

як тренінг, у ході якого отримані нові знання мають актуа-

лізуватися, активізуватися та отримувати практичне закріплення 

в майбутній професійній діяльності, служити імпульсом для 

постійного саморозвитку й самовдосконалення [345; 346; 352]. 

Тренінги обраної у межах реалізації теми практичного за-

няття (а також у межах освітнього проекту чи програми) є 

ретельно спланованим процесом навчання майбутніх бакалаврів 

з менеджменту, спрямованим на поповнення знань у царині лі-

дерства, відпрацювання умінь і навичок, необхідних для про-

фесійної діяльності менеджера-лідера, зміни чи оновлення пев-

них ставлень, поглядів і переконань, розвитку лідерських яко-

стей, формування власного лідерського стилю. Продовжуючи 

позицію В. Давидюк, С. Новописьменного [127; 355], згідно якої 

застосування тренінгів є формою педагогіки співробітництва і 

розвивального навчання, тренінг у процесі формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – це: 

1) нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відпові-

дальність, лідерство); 

2) нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення, обмін знання-

ми, побудова знань); 
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3) позитивні цінності, ставлення, ідеали, мотивація до фор-

мування лідерської компетентності; 

4) нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконт-

ролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отриму-

вати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень тощо). 

Ще однією ефективною формою організації навчання сту-

дентів при формуванні їх лідерської компетентності є майстер-

клас. Як стверджують зарубіжні вчені К. Торн, Д. Маккей, май-

стер-клас є однією з форм ефективного професійного, активного 

навчання, яка відрізняється від семінару тим, що під час май-

стер-класу ведучий-спеціаліст (Майстер) розповідає і, що насам-

перед важливо, показує, як застосовувати на практиці нову тех-

нологію або метод [466]. Зазначимо, що при формуванні лі-

дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

без такої форми навчання не обійтися, вона у більшості випадків 

стає необхідною формою організації та проведення навчальних 

занять при підготовці студентів в університеті. 

Очевидно, переваги майстер-класу над іншими формами 

організації навчання студентів та науково-педагогічних праців-

ників університету в тому що: 1) ідея проведення майстер-класу, 

спрямована на результативність роботи його «учнів», є практи-

ко-орієнтованою та компетентнісно-орієнтованою; 2) майстер-

клас як одна з інтерактивних форм професійної взаємодії сту-

дентів та викладачів вигідно доповнює традиційні форми органі-

зації навчання в освітньому середовищі сучасного університету; 

3) майстер-клас як форма розвитку творчого потенціалу май-

бутніх менеджерів-лідерів передбачає використання умов спів-

робітництва, співтворчості, спільного пошуку, педагогіки сво-

боди [215]. 

Ми переконані, що тренінги та майстер-класи, запропоновані 

у Програмі розвитку лідерських якостей науково-педагогічних 

працівників і студентів на 2017–2022 роки, створюють ефектив-

ну тренінгову технологію формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту як систему функціо-

нування всіх компонентів освітнього процесу, побудовану на 

науковій основі, запрограмовану у часі і просторі, яка приведе 
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до наміченого результату – позитивної динаміки сформованості 

лідерської компетентності студентів університету. 

Однією з можливих форм організації навчання майбутніх ба-

калаврів з менеджменту у процесі вивчення дисципліни «Осно-

ви лідерства» може бути мультисемінар – особлива форма 

організації занять з метою формування вмінь і навичок само-

стійної роботи, аналізу літератури, систематизації й узагаль-

нення знань, оцінки умінь і навичок, яка передбачає вивчення 

студентами окремих питань і тем лекційного курсу з наочним 

оформленням матеріалу у вигляді доповіді (презентація, мен-

тальна карта), що містить практичний досвід лідерства. Напри-

клад, мультисемінар «30 прикладів лідерства» (Соічіро Хонда, 

Джек Уелч, Лінда Вачнер, Соломон Прайс, Аристотель Онасіс, 

Уолт Дісней, Стів Джобс, Лі Якокка, Мацусіта Коносуке, Опра 

Уінфрі, Говард Шульц, Руперт Мердок / Тед Тернер, Уорен 

Баффет, Генрі Форд, Річард Бренсон, Дональд Трамп, Біл Гейтс, 

Дейл Карнегі, Уїльям Боїнг / Ендрю Карнегі, Уолтер Персі 

Крайслер, Сем Уолтон, Пол Галвін / Джон Рокфеллер, Джек 

Дорсі, Майкл Делл, Еріх Лехен, Денні Мейер, Акіо Моріта, 

Інгвар Кампрад, Мері Кей, Жінка). 

Нині, як зазначає Ю. Колеснік, ефективними у вищій школі 

виявляються нетрадиційні форми організації навчання, оскільки 

це можливість для студентів брати участь в їх змісті. Найбільш 

ефективний засіб поєднання знань викладача (фахівця-профе-

сіонала) з ціннісним змістом свідомості студента – це вклю-

чення студента в спільну діяльність і по створенню заняття 

(практичного, семінарського заняття, лекції) чи певного заходу, 

і по його проведенню [207]. 

Продовжуючи пошуки форм організації навчання майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-

тету, які б найкращим чином сприяли формуванню їх лідерської 

компетентності, ми зупинилися на бізнес-форумі як нетради-

ційній формі організації навчання. На нашу думку, бізнес-форум 

є однією з форм поглиблення і розширення професійної освіти, 

соціальної зрілості і професійної компетентності, виховання ес-

тетичного відношення до дійсності, збагачення культури діло-
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вого спілкування, розвитку лідерської компетентності студентів 

в освітньому середовищі університету та в процесі самоосвіти. 

Обстоюючи позицію науковців, що форма організації навчання 

тлумачиться як обмежена часовими рамками конструкція окре-

мої ланки процесу навчання, ми розглядаємо бізнес-форум як 

форму організації навчання майбутніх бакалаврів з менеджмен-

ту, спрямовану на формування їх лідерської компетентності. 
Бізнес-форум – це представницьке зібрання для широкого 

загалу представників бізнесу для обговорення ділових питань, 
яке, у свою чергу, може бути професійною навчальною плат-
формою для майбутніх фахівців. Безумовно, бізнес-форму є 
місцем для зустрічі бізнес-лідерів [302]. 

Аналіз сайтів, присвячених проведенню бізнес-форумів, та 
практика участі й проведення таких заходів на базі університету, 
засвідчили, що залучення студентів, майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту сприятиме: 

– налагодженню співпраці університетів з представниками 
бізнесу регіону, України та зарубіжжя; 

– ознайомленню з етичними нормами в сучасному менедж-
менті та бізнесі; 

– озброєнню студентів знаннями, вміннями й навичками 
майбутньої професії в сучасному бізнесі; 

– підсиленню їх практичної підготовки та збереженню висо-
кого теоретичного рівня; 

– розвитку в них творчих здібностей, ініціативності, само-
стійності, критичності, гнучкості, креативності мислення; 

– формуванню менеджера-лідера (формування лідерської 
компетентності студентів). 

Відвідування бізнес-форумів навчать майбутніх бакалаврів з 
менеджменту: оперативно виявляти стратегії мислення співроз-
мовника; готувати виступи; готувати та проводити презентації; 
проводити успішні переговори; створювати презентації проекту, 
продукту, товару конкретно під особливості мислення і сприй-
няття замовника; організовувати панельні дискусії, пленарні 
засідання, тематичні сесії, круглі столи, виставки, шоу-виставки; 
здійснювати електронну підтримку проведення форуму (ство-
рення Інтернет-ресурсів, реєстраційних форм) тощо. 
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Крім того, спілкування з провідними фахівцями-лідерами 
створює ту унікальну атмосферу лідерства, яка безпосередньо 
сприяє формуванню менеджерів-лідерів, здатних прогнозувати й 
адекватно реагувати на зміни, якими позначені як економічні, 
так і суспільні виклики нового часу, брати на себе відповідаль-
ність за їх впровадження, ділитися владою й делегувати владні 
повноваження, налаштованих на співробітництво. 

Проведення бізнес-форуму на базі університету передбачає: 
вибір місця для організації форуму; повне технічне оснащення; 
прийом і реєстрацію учасників; трансфер учасників; кампанію, 
що рекламує проведення форумів; запрошення представників 
засобів масової інформації, їх акредитацію; підготовку друко-
ваної продукції, прес-релізів, запрошень, сувенірів; розважальну 
програму в рамках організації форуму; організацію фуршету, 
прийому або брейк-кави; надання повного комплекту апаратури, 
необхідної для проведення форумів; надання аудіо- і відеозаписів 
заходів; організацію фотосесії; складання звіту про результати. 

Проведення бізнес-форумів на базі університетів є кроком до 
появи університетів нового покоління – університетів іннова-
ційного типу, які зможуть забезпечити підготовку фахівців і ко-
манд, здатних проектувати нові види діяльності та забезпечува-
ти трансформацію вже існуючих корпорацій, галузей і територій 
відповідно до викликів часу. Як стверджують І. Артьомова, 
А. Волков, Д. Ліванов, попит на таких професіоналів, фахівців-
лідерів інтенсивно зростає в усьому світі у зв’язку з посиленням 
глобальної конкуренції, появою нових технологій і геополітич-
ною невизначеністю (фінансові та економічні кризи, локальні 
військові конфлікти, проблеми соціальної сфери тощо). Такі 
університети, на думку дослідників, готуватимуть фахівців-ліде-
рів, які будуть здатні: мислити за межами існуючих загально-
прийнятих уявлень; вирішувати завдання, які досі не мали ви-
рішення; діяти практично, беручи на себе відповідальність у 
ситуації невизначеності, обмеженості ресурсів і персонального 
ризику; доводити свою ефективність реальними досягненнями і 
результатами [24]. 

Нині, як можна спостерігати (на підставі аналізу офіційних 

веб-сайтів університетів), проведення бізнес-форумів є поши-
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реною практикою в освітній діяльності університетів. Одним із 

таких бізнес-форумів, який було організовано та проведено на 

базі ПУЕТ, був Міжнародний бізнес-форум «Територія успіху. 

Бізнес та освіта: стратегічне партнерство», який став результа-

том тісної співпраці науково-педагогічного складу й адміністра-

ції університету з представниками бізнесу (6 жовтня 2016 року). 

Цей захід приурочений до 150 років з дня заснування першого 

споживчого товариства в Україні та 45 річниці товарознавчо-

комерційного факультету. 

Організатори та учасники форуму спільними зусиллями роз-

робили стратегічні напрями подальшої співпраці та партнерства, 

створили ефективні механізми підвищення конкурентоспромож-

ності сучасних випускників, сформували концепції ефективного 

професійного і особистісного позиціонування випускника су-

часного університету, формування їх лідерської компетентності 

в освітньому процесі університету, виробили новий формат та 

принципи роботи асоціації випускників. 

Для ефективної комунікації учасників була розроблена фор-

ма роботи – панельна дискусія. Такий підхід сприяв ефектив-

ному діалогу представників бізнесу, влади, освіти, наукових 

шкіл й громадських організацій щодо проблем розвитку сучас-

ної України, а також артикуляції вимог до підготовки фахівців 

нової освітньої і професійної парадигми, в основі якої покладено 

концепцію формування лідерської компетентності студентів. 

Усвідомлюючи масштабність репрезентативності випускни-

ків університету в усіх галузях народного господарства та їхній 

вагомий вклад у розвиток науки, бізнесу, освіти, університет 

ініціював підготовку до видання презентаційно-іміджевого ви-

дання «Випускники ПУЕТ: історії успіху». Метою акумуляції 

багаторічного професійного досвіду поколінь випускників, фун-

даторів наукових і професійних шкіл, династій, успішних ке-

рівників-лідерів у різноманітних сферах економіки, суспільної і 

державної діяльності, стало його узагальнення та поширення 

серед широких суспільних кіл. Презентація книги відбулась в 

рамках бізнес-форуму за участю понад 200 випускників, автор-

ського колективу, небайдужих та зацікавлених студентів та го-
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стей міста (http://puet.edu.ua/uk/teritoriya-uspihu-biznes-ta-osvita-

strategichne-partnerstvo; http://www.coop.com.ua/ru/news/393). 
На етапі підготовки до форуму були залучені майбутні 

бакалаври з менеджменту, які допомагали викладачам готувати 
програму форуму, розробляти логотип, бланки запрошення, 
рекламний банер, стендову виставку «Випускники ПУЕТ: історії 
успіху», «ПУЕТ: сторінки історії» та фотовиставки «Історія в 
фотографіях»; розміщувати інформацію в мережі Інтернет, на 
сайтах університету та товарознавчо-комерційного факультету 
про проведення заходу й умови участі; розповсюджувати запро-
шення; виготовляти подіум для проведення зустрічі з гостями 
форуму в холі університету; організувати зустріч, реєстрацію 
учасників та гостей Міжнародного бізнес-форуму; здійснювати 
кейтерингове обслуговування гостей та перерви на каву для 
учасників Міжнародного бізнес-форуму і бармен-шоу; організу-
вати торгівлю сувенірною продукцією університету; проводити 
фотозйомки та фотосесії; здійснювати підготовку та проведення 
брифінгу для засобів масової інформації. 

Програму Міжнародного бізнес-форуму «Територія успіху. 
Бізнес та освіта: стратегічне партнерство» подано у додатку М. 

Нам імпонує думка І. Артьомової, згідно якої бізнес-форум 
розглядається як програма підприємницької освіти, яка забез-
печує підвищення академічної мобільності студентів та викла-
дачів, проведення активної політики трансферу наукових ре-
зультатів у навчальний процес і професійне середовище, модер-
нізацію освітньої діяльності університетів у цілому, а також 
сприяє розбудові партнерської мережі науки, освіти та бізнесу 
для розв’язання спільних завдань ефективної економічної діяль-
ності в Україні [24]. 

Концепція проведення будь-якого бізнес-форуму розробля-
ється відповідно орієнтованої схеми (рис. 3.6). 

Розглядаючи бізнес-форум як форму організації навчання 
майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямовану на формуван-
ня їх лідерської компетентності, можемо виділити такі його 
складові: 

інформаційна складова – вивчення теоретичних основ широ-

кого спектру дисциплін професійно-орієнтованого циклу (сту-

http://puet.edu.ua/uk/teritoriya-uspihu-biznes-ta-osvita-strategichne-partnerstvo
http://puet.edu.ua/uk/teritoriya-uspihu-biznes-ta-osvita-strategichne-partnerstvo
http://www.coop.com.ua/ru/news/393
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денти отримують актуальну практико-орієнтовано інформацію, 

відвідуючи «території успіху», панельні дискусії, круглі столи 

тощо); 

 

Рисунок 3.6 – Концепція бізнес-форуму 

 

практико-орієнтована складова – активізація навчально-

пізнавальної діяльності студентів щодо виконання завдань з 

навчальних практик, курсових робіт, проектів (використання 

отриманої інформації у практичних цілях); 

інтерактивна складова – унікальна можливість для майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту налагодження комунікацій з пред-

ставниками бізнесу, керівниками-лідерами (знайомства, спілку-

вання, бесіди, розповіді, питання-відповіді) тощо; 

лідерсько-управлінська складова – студенти навчаються уп-

равляти власним навчанням, життям, досягати успіху у май-

бутній професії, отримують знання про лідерів, розвивають лі-

дерські якості, навчаються лідерської поведінки (формування 

лідерської компетентності); 
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організаційна складова – студенти навчаються організовувати 
та проводити подібні заходи (панельні дискусії, пленарні засі-
дання, тематичні сесії, круглі столи, виставки, шоу-виставки тощо);  

комп’ютерно-орієнтована складова – студенти навчаються 
здійснювати електронну підтримку проведення форуму (ство-
рення Інтернет-ресурсів, веб-сайтів, наповнення веб-сайтів кон-
тентом, розробка реєстраційних форм, електронних інформа-
ційних матеріалів, банерів, буклетів тощо). 

Слід погодитися з Ю. Колеснік, що такі нетрадиційні форми 
організації навчання демонструють, у першу чергу, результати 
взаємодії в навчанні, яку слід розуміти не як якість засвоєних 
знань, а ті зміни, які відбуваються в особистості студента, в його 
розвитку і зростанні. До них відносяться такі зміни: студент 
починає сприймати себе інакше; студент більш повно приймає 
себе і свої відчуття; стає впевненішим в собі і автономним; ста-
вить перед собою реальні цілі, поводиться зріліше; стає більш 
схожим на людину, якою хотів би бути; починає приймати і 
розуміти інших людей [207]. 

Загалом, ефективність формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту значною мірою зале-
жить від вибору вдалих форм організації навчальної діяльності 
студентів та здатності науково-педагогічних кадрів університету 
правильно їх підготувати й провести, залучаючи до цього про-
цесу й самих студентів.  

Розробляючи дидактичну систему формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту та обґрун-
товуючи доцільність провайдингу тренінгових технологій в ос-
вітньому середовищі університету, вважаємо за необхідне ак-
центувати увагу на її мотиваційній підсистемі. 

3.1.4. Мотиваційна підсистема дидактичної системи 
формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту 

Мотив – це психічне явище спонукання особистості до по-
становки мети й діяльності щодо її досягнення, потреба – це 
брак чогось конкретного, а мотив – обґрунтування рішення за-
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довольняти чи не задовольняти усвідомлену потребу. Система 
домінуючих мотивів визначає спрямованість особистості, яка 
орієнтує її життєвий шлях у соціальному просторі й часі [83, 
с. 304–305; 343]. Найбільш відомими в науці є концепції «ієрар-
хії мотивів» А. Маслоу [281], мотиваційні теорії Д. Макгрегора 
[265], Д. Макклеланда [266], Х. Хекхаузена [490] та ін.  

Формування у майбутніх бакалаврів з менеджменту моти-
вації до постійного самовдосконалення, розвитку їх лідерської 
компетентності в освітньому середовищі університету становить 
важливу частину освітнього процесу, оскільки незаперечним є 
той факт, що в лідерів досить сильно вражена мотивація до 
лідерства, яка проявлялась у прагненні до популярності, бажан-
ні виділитися поміж інших, перевершувати оточуючих. Лідери 
не відзначаються скромністю, навпаки, вони прагнуть похвал і 
захоплення від оточуючих, не відмовляються від можливості 
опинитися в центрі уваги. 

У дослідженні ми спираємося на таке визначення поняття 
«мотивація», яке презентує у свої роботах О. Обмок, – це процес 
стимулювання самого себе та інших на діяльність, направлену 
на досягнення індивідуальних та спільних цілей організації [359]. 
Визначальними особливостями системи мотивації майбутніх 
бакалаврів з менеджменту є потреби щодо здобуття та розши-
рення професійних знань, які знаходять своє відображення в 
інтересі здійснення професійної діяльності лідера-управлінця. 
Усвідомлений інтерес майбутніх бакалаврів з менеджменту по-
роджує мотиви, які можна класифікувати як матеріальні, соці-
альні та професійні. Для досягнення результатів в системі уп-
равління розвитком студентів адміністрація університету та 
науково-педагогічні працівники застосовують стимули. Окрім 
того, цей процес є неперервний, оскільки отримання кінцевого 
результату щодо задоволення потреб нижчого рівня породжує 
потреби вищого рівня, а відтак вимагає перегляду складових 
системи. 

З іншого боку, мотивація – це здібність спонукати людей до 

дій і надихати їх, спираючись на існуючі, або створюючи нові 

мотиви – внутрішні потреби чи бажання – усвідомлені чи ні, – 

які впливають на волю й викликають певні дії. Отже, мотиву-
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вати – значить ініціювати чи стимулювати інтерес людини до 

певних дій. Поняття мотивації також включає в себе спонукання 

до дій інших людей, або їх колективів [343]. Мотивація у кон-

тексті нашого дослідження розглядається як функція менедже-

ра-лідера (див. рис. 3.2). 

Дж. Адаїр особливо наголошує на необхідності для лідера 

підтримувати мотивацію та самомотивацію людей з урахуван-

ням їх потреб і механізмів їх вияву з тим, «щоб діяти у згоді з 

людською природою, а не проти неї» [5, с. 53]. У зв’язку з цим 

він привертає увагу до теорії ієрархії потреб Маслоу: фізіоло-

гічних, потреб у безпеці, соціальних, потреб у повазі та самоак-

туалізації [281]. Урахування як інструментальних потреб (засіб, 

або інструмент для досягнення мети), так і експресивних (вчин-

ки та слова людини, які відображають, хто вона чи ким стала), 

особливо важливо для розуміння мотивів діяльності членів 

колективу. 

Доцільним є акцентування уваги на понятті «надихаюча мо-

тивація» (Inspirational motivation), або лідерство шляхом натхнен-

ня людей. Лідер створює ясну картину майбутнього трудового 

колективу, малої групи чи соціуму, яка оптимістична й досяжна, 

зрозуміла й точна, могутня та приваблива. Він заохочує послі-

довників підіймати рівень очікувань, зменшує складність про-

блеми шляхом зведення її до ключових питань і використовує 

зрозумілу мову, щоб донести свої рішення до загалу. У резуль-

таті послідовники з оптимізмом дивляться в майбутнє й вірять у 

власні здібності, готові докладати більше зусиль до виконання 

поставлених завдань, досягнення визначених цілей [343]. 

Мотиваційну підсистему дидактичної системи формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету, на нашу думку, склада-

ють такі компоненти: «Засоби навчання», «Методи навчання», 

«Форми навчання», які демонструють тісний взаємозв’язок з 

процесуально-технологічною підсистемою. 

Компонент «Засоби навчання» представляє безпосередньо 

розроблені нами посібники та дидактичні матеріали, які стосу-

ються формування позитивної мотивації до лідерства: практич-
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ний посібник для учасників тренінгу «Мотивація, самомоти-

вація та їх практичні способи» [322]; пакет завдань «Змістовні та 

процесні мотиваційні моделі»; система завдань з практикуму з 

курсу «Основи лідерства» [344]. 
Наведемо приклади завдань з пакету «Змістовні та процесні 

мотиваційні моделі». 
Завдання (змістовні мотиваційні моделі): 
1. Ознайомтеся з Мотиваційною моделлю, обговоріть її у 

своїй групі. 
2. Презентуйте Мотиваційну модель в креативній формі для 

усієї аудиторії, використовуючи запропоновані вам матеріали та 
зацікавивши усіх учасників саме вашою мотиваційною моделлю. 

3. Розкажіть, наскільки відгукується дана мотиваційна мо-
дель з вашою повсякденною професійною діяльністю. 

Мотиваційна модель «Мотивація за потребами». 
Мотивація заснована на визначенні потреб людини. В основі 

поведінки лежать потреби людини, які можна розділити на 
п’ять груп: 

1) фізіологічні потреби, необхідні для виживання людини: в 
їжі, у воді, у відпочинку і т. д.; 

2) потреби в безпеці і упевненості в майбутньому – захист 
від фізичних і інших небезпек зі сторони навколишнього світу і 
упевненість в тому, що фізіологічні потреби задовольняти-
муться і в майбутньому; 

3) соціальні потреби – необхідність в соціальному оточенні. 
В спілкуванні з людьми, відчуття «ліктя» і підтримка; 

4) потреби в пошані, у визнанні оточуючих і прагненні до 
особистих досягнень; 

5) потреба самовираження, тобто потреба у власному зро-
станні і в реалізації своїх потенційних можливостей. 

Перші дві групи потреб первинні, а наступні три вторинні. 
Усі ці потреби можна розташувати в строгій ієрархічній 
послідовності у вигляді піраміди, в основі якої лежать первинні 
потреби, а вершиною є вторинні. Значення такої ієрархічної 
побудови полягає в тому, що пріоритетні для людини потреби 
нижчих рівнів і це позначається на її мотивації. Іншими сло-
вами, в поведінці людини більш визначаючим є задоволення 
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потреб спочатку низьких рівнів, а потім, у міру задоволення цих 
потреб, стають стимулюючим чинником і потреби більш 
високих рівнів. Людина буде дбати про потреби вищого рівня 
тільки після задоволення потреби нижчого рівня – саме таку 
ідею мотивації особистості запропонував А. Маслоу (мотива-
ція за А. Маслоу). 

Завдання (процесні мотиваційні моделі): 

1. Ознайомтеся з процесною Мотиваційною моделлю. 

2. Зверніть увагу на підкреслений уривок моделі. 

3. Подумайте, як би грамотно з точки зору керівника ви би 

змотивували працівника, виходячи з позиції: «Виграв-Виграв». 

Мотиваційна модель «Мотивація за очікуваннями». 

Згідно цієї моделі не лише потреба є необхідною умовою 

мотивації людини для досягнення мети, але і вибраний тип 

поведінки. Згідно моделі очікування поведінка співробітників 

визначається: поведінкою керівника, який за певних умов сти-

мулює роботу співробітника; поведінкою співробітника, який 

упевнений, що за певних умов йому буде видано винагороду; 

поведінкою співробітника і керівника, що допускає, що при 

певному поліпшенні якості роботи йому буде видано певну 

винагороду; поведінкою співробітника, який співставляє розмір 

винагороди з сумою, яка необхідна йому для задоволення певної 

потреби (мотивація за очікуваннями В. Врума). 

Приклади завдань з практикуму з курсу «Основи лідерства» 

[344]: 

Завдання 1. Підберіть приклад прояву поведінки послідов-

ників, заснованої на залякуванні. Можете використати художню 

літературу, кіно, власну фантазію. Поясніть мотивацію цієї по-

ведінки. 

Підберіть приклад прояву поведінки підлеглих, заснованої на 

любові. Подумайте, чому мотивація поведінки, заснованої на 

любові, частіше дає значно позитивніші результати, ніж пове-

дінка, заснована на залякуванні. 

Завдання 2. Алгоритм картини майбутнього. 

Мета: створення стратегічного плану життя на найближчі 

п’ять років і мотивуючого девізу на найближчі три місяці. Спро-
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буйте створити власну картину мотивації шляхом проектування 

картини майбутнього. Ким Ви себе бачите через п’ять років? 

Яку додаткову освіту Ви отримаєте до цього часу? Яким буде 

Ваш щомісячний прибуток? Як Ви себе будете відчувати? 

Якими будуть Ваші перспективи на майбутнє? 

Якщо ці запитання не цілком співпадають із Вашим уявлен-

ням майбутнього, поставте собі інші. Це можуть бути запитання 

про бізнес, про Ваші досягнення, про сімейні перспективи, 

наукові звершення. Головне, щоб Ви могли намалювати дієву 

для себе картину майбутнього. Тепер визначте, що Ви маєте 

зробити впродовж кожного з п’яти років, щоб досягти своєї 

мети, потім – впродовж найближчих трьох місяців. Сформу-

люйте одним реченням девіз на найближчі три місяці. Через три 

місяці перевірте дію девізу та сформулюйте новий на наступні 

три. У кінці року звірте результат із метою, до якої Ви йдете. 

Якщо мета досягнута, подаруйте собі щось, що Ви цінуєте, або 

влаштуйте собі відпочинок від справ. Для більшої дієвості 

Вашого плану повідомте одній довіреній особі про свою мету, 

можете навіть укласти з нею угоду й дати щось у заклад. Якщо 

через рік Ви досягнете мети, поверніть собі заклад. 

Головна мета цієї вправи – формування впевненості в тому, 

що ми самі володарюємо над тим, що з нами відбувається, якщо 

ми систематично плануємо свою діяльність і самі регулюємо 

рівень своєї активності. 

Компонент «Методи навчання» мотиваційної підсистеми 

містить сукупність методів навчання студентів, які сприяють 

розвитку мотивації до лідерства, позитивній мотивації до про-

цесу формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту під час навчання в університеті у цілому. 

До таких методів варто віднести: 

 метод інтервізії – професійно-орієнтований метод на-

вчання студентів (метод професійної дії), що співвідноситься з 

особистим досвідом лідерства з точки зору професійної чи на-

вчальної діяльності, метою якого є допомога учасникам краще 

розуміти себе з професійної точки зору (знання, навички, став-

лення) для подальшого розвитку менеджера-лідера [521]; 
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 метод проектів – способи діяльності тандему «викладач-

студент» в освітньому середовищі університету, спрямовані на 
самостійну роботу студентів (індивідуальну, парну, групову), яку 

вони здійснюють упродовж певного часу з використанням різно-
манітних ресурсів, та на розвиток мотивації до лідерства [215]; 

 метод професійного портфоліо – способи демонстрації 
результатів власної практичної діяльності (збірка систематизо-
ваних та узагальнених матеріалів, які свідчать про підвищення 

професійної майстерності, творчі роботи, презентації, блоги, 
сторінки в соціальних мережах, відеоканалах, опис основних 

напрямів і форм навчальної, інноваційної та творчої лідерської 
діяльності) [187]; 

 ментальні карти – своєрідний психологічний інструмен-
тарій, який використовується для самоаналізу (при виборі про-

фесії та зміні роботи, прийнятті певного рішення, визначенні 
власних цілей і життєвих цінностей, мотивації до навчання та 

лідерства), для аналізу отриманої інформації, вирішення міжосо-
бистісних проблем, при веденні щоденника, складанні планів, 

проектів тощо [77; 193; 215]; 

 організаційні методи мотивації – участь у справах уні-
верситету, мотивація перспективою (запрошення до магістра-

тури, аспірантури, участь у конкурсах, грантах, соціальних 
проектах тощо), делегування завдань і повноважень, мотивація 

збагаченням змісту навчання та майбутньої професійної діяль-

ності [38]; 

 творчі методи мотивації – доброзичлива бесіда з дека-

ном (завідувачем кафедри, директором інституту лідерства уні-

верситету, проректором чи ректором) з позитивною оцінкою 

виконаної роботи, усна похвала; заохочення до активної роботи 

і співпраці з викладачами, органами студентського самовряду-

вання університету, школою чи інститутом лідерства; направ-

лення студента на різні семінари й науково-практичні конферен-

ції; сприяння у висуванні на престижний конкурс; можливість 

представляти університет, кафедру, факультет на значимих за-

ходах (форумах, конференціях), у тому числі міжнародних; 

допомога в узагальненні досвіду науково-педагогічної діяль-



258 

ності кафедри, факультету, залучення до співавторства у науко-

вих публікаціях з науковим керівником, викладачами кафедри, у 

підготовці авторських підручників і посібників, навчально-ме-

тодичних матеріалів, дистанційних курсів, тренінгів розвитку 

лідерських якостей тощо [382]. 

Компонент «Форми навчання» мотиваційної підсистеми ві-

дображає ефективні форми організації навчальної діяльності 

студентів, спрямовані на формування їх лідерської компетент-

ності – мультилекції, відеолекції, мультисемінари, тренінги, фо-

руми, бізнес-форуми, круглі столи, конференції тощо. 

Таким чином, мотиваційну підсистему дидактичної системи 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету можна 

зобразити за допомогою схеми (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Мотиваційна підсистема 

 

Загалом, мотиваційна підсистема дидактичної системи фор-

мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-

неджменту в освітньому середовищі університету є дидактич-

ним підґрунтям для створення ситуацій успіху, під якими слід 

розуміти цілеспрямований, спеціально організований комплекс 

умов, що студентові досягти значних результатів у навчальній 

діяльності, які супроводжуються позитивними емоційними, пси-

хологічними переживаннями [38]. Такий комплекс умов фор-
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муватиме у майбутніх бакалаврів з менеджменту уміння спів-

працювати заради успіху – це вміння виявити ініціативу, щоб 

надати вказівки й підтримку, яких люди потребують для досяг-

нення мети, чітке уявлення майбутнього й сильна мотивація до 

лідерства. 
З наведеного вище можна зробити наступні висновки, що 

мотиваційна підсистема, виокремлена з метою розвитку моти-
вації до лідерства, забезпечення позитивної мотивації до навчан-
ня та майбутньої професійної діяльності, процесу формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
під час навчання в університеті у цілому, є трикомпонентною 
(компоненти «Засоби навчання», «Методи навчання», «Форми 
навчання»), що представляє собою дидактичний інструментарій, 
який доцільно використовувати в освітньому процесі сучасного 
університету. Крім того, мотиваційна підсистема є дидактичним 
підґрунтям для створення ситуацій успіху у навчальній діяль-
ності та території успіху університету у цілому. 

У зв’язку з цим можемо виокремити п’яту дидактичну умо-
ву – посилення позитивної мотивації до формування лідерської 
компетентності в освітньому середовищі університету як 
території успіху, реалізаційним механізмом якої виступають 
схарактеризовані вище компоненти мотиваційної підсистеми. 
Варто наголосити, що позитивна мотивація у студентів до фор-
мування власної лідерської компетентності сприятиме мотива-
ційно-психологічній зрілості майбутніх бакалаврів з менедж-
менту як стійкого бажання бути лідером, внутрішньої мотивації, 
готовності бути менеджером-лідером, брати на себе відповідаль-
ність та виконувати свою роботу. 

Посилення мотивації до формування лідерської компетент-
ності у майбутніх бакалаврів з менеджменту під час вивчення 
дисципліни «Основи лідерства», а також під час проведення 
тренінгів та майстер-класів забезпечується способами форму-
вання самоефективності (самоефективність потрактовується як 
готовність і спроможність студента діяти, його намір (стратегіч-
ний і тактичний план), сформований патерн поведінки, усвідом-
лення важливості лідерської компетентності для професії мене-
джера) [509; 556–558]: 
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1) зміна поведінки майбутніх бакалаврів з менеджменту на 

підставі минулого досвіду успіхів і невдач – успішний осо-

бистий досвід спричиняє високі очікування гарних результатів у 

майбутньому; 

2) запозичення досвіду – спостереження за іншими людьми, 

які досягли успіху в бізнесі, сприяє посиленню самоефективно-

сті та впевненості майбутніх бакалаврів з менеджменту у своїх 

результатах; 

3) вербальне переконання – посилити самоефективність май-

бутніх бакалаврів з менеджменту можна, переконавши їх в тому, 

що вони мають необхідні лідерські здібності для досягнення 

поставлених цілей; 

4) емоційне піднесення – будь-які способи зменшення схви-

льованості та емоційного напруження у стресових ситуаціях (у 

навчальній діяльності, у роботі студентського самоврядування, 

участь в університетських заходах, при виконанні різних за-

вдань тощо) дають змогу підвищити ймовірність одержання 

позитивних результатів. 

Університет як територія успіху в освітньому процесі має 

реалізовувати алгоритм створення ситуації успіху [178; 480]: 

1) зняття страху у студента перед лідерською діяльністю; 

2) авансування успішного результату діяльності студента-лі-

дера; 

3) приховане інструктування студента щодо прийомів, спо-

собів, форм реалізації навчальної та майбутньої професійної 

діяльності менеджера-лідера; 

4) виділення мотиву професійної діяльності менеджера-ліде-

ра, акцентуалізація на персональній винятковості; 

5) мобілізація активності майбутнього бакалавра з менедж-

менту на лідерську діяльність (або її фрагменти); 

6) позитивну оцінку певної частини виконаної студентом 

роботи (виконаного завдання у студентській раді, участі у тре-

нінгах та майстер-класах, успішного виступу на конференції, ос-

вітні та соціальні проекти тощо); 

7) особистий приклад лідерства науково-педагогічних кадрів 

та адміністрації університету, а також його випускників; 
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8) створення в університеті шкіл, клубів, інститутів лідерства; 
9) реалізація ключової ідеї педагогіки партнерства як типу 

симетричних відносин (принцип паритетності за М. Гриньовою 
[119]), що забезпечується дотриманням психологічної безпеки 
партнера в освітньому процесі і схваленням партнера, визнан-
ням його унікальності. 

Партнерство, на наше глибоке переконання, створює сприят-
ливий психологічний клімат у процесі навчання та формування 
лідерської компетентності, оскільки формує внутрішню мотива-
цію майбутніх бакалаврів з менеджменту, стимулює до самоана-
лізу, саморозвитку, самовиховання. Вплив науково-педагогічних 
кадрів університету на процес формування лідерської компе-
тентності студентів полягає в тому, що викладач виступає як 
джерело додаткової інформації, тренер лідерських якостей та 
навичок, тобто як фактор підтримки і як рушійна сила, що 
скеровує діяльність студента, надає йому необхідну допомогу і 
зберігає при цьому максимум його самостійності. Майстерність 
науково-педагогічних кадрів університету як території успіху 
полягає в тому, щоб організувати та вести процес формування 
лідерської компетентності і, водночас, бути осторонь, залишаю-
чи студентові роль лідера. 

Цілком ймовірно, що різні викладачі як лідери в процесі 
навчання студентів демонструють у залежності від ситуації різні 
стилі лідерства, реалізовуючи тим самим модель ситуативного 
лідерства «шлях-цілі» [129, с. 83; 343; 394], що мимоволі уже 
сприяє формуванню лідерської компетентності майбутніх бака-
лаврів з менеджменту, а також посилює й мотивацію студентів 
(рис. 3.8). 

У першому випадку студенти відчувають невпевненість у 
собі, тому стиль підтримки дозволяє викладачеві-лідеру надати 
необхідну допомогу студентам, надихнути їх на виконання за-
вдань та отримання винагород. У другому випадку завдання ви-
значені нечітко. Тут директивний стиль потрібен для того, щоб 
дати майбутнім бакалаврам з менеджменту чіткі інструкції й 
допомогти їм зрозуміти суть завдань. У третій ситуації перед 
студентами недостатньо складні завдання, тому стиль, орієнто-
ваний на досягнення, використовується викладачем для визна-
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чення більш високих цілей. У четвертій ситуації студенти отри-
мують, на їх погляд, неадекватну винагороду. Стиль участі доз-
воляє викладачеві як лідеру з’ясувати потреби студентів, а та-
кож те, які винагороди вони вважають прийнятними (можливі 
творчі методи мотивації). У всіх чотирьох випадках застосуван-
ня стилю, який би відповідав ситуації, допомагає викладачеві 
пояснити майбутнім бакалаврам з менеджменту шлях до винаго-
род або запропонувати винагороди, які б задовольняли їх потре-
би (додаткові бали, висока оцінка на екзамені, рекомендації для 
стажування чи працевлаштування, схвалення кандидатури сту-
дента для участі в конкурсі, стажуванні за кордоном тощо). При 
цьому потрібно завжди пам’ятати, що не результати роботи 
студента повинні впливати на вибір викладачем того чи того 
стилю, а, навпаки, обраний стиль повинен сприяти підвищенню 
рівня виконання роботи, відтак, і підвищенню мотивації сту-
дентів до формування їх лідерської компетентності.  

 

Рисунок 3.8 – Відповідність між ситуацією і стилем лідерства 

викладача згідно моделі «шляхи-цілі» 
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Підсумовуючи, зазначимо, що загалом, реалізація п’ятої ди-

дактичної умови в освітньому середовищі університету як 

території успіху підпорядкована ключовій ідеї, сформульованій 

Дж. Адаїром: «Лише тоді, коли мотивація стає свідомою й через 

ворота рішення виходить на шлях дій, виникає відданість справі. 

Якщо ви хочете отримати від людей максимум можливого, 

зв’яжіть їх душі й серця привабливою угодою – справжнім 

договором, спрямованим на досягнення реалістичних цілей, які 

кидають виклик, і які ви пропонуєте чи які маєте на увазі. У 

цьому полягає суть принципу «управління цілями», який має 

здійснювати лідер. І це є ознакою лідерства. Саме лідер повинен 

зробити колектив і кожного індивіда союзником у битві за цілі. 

Водночас, лідер має убезпечити їх від відступу перед складними 

завданнями, розбивши їх на етапи, які можна досягнути, і сфоку-

сувати увагу колективу на наступному етапі в тій послідовності 

подій, яка призведе до бажаного результату» [4, с. 458–465; 343]. 

З огляду на дидактичний контекст досліджуваного феномена, 

що передбачає освоєння у ході професійної підготовки майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універ-

ситету певного навчального змісту, а також із позицій особис-

тісного та діяльнісного підходів, успішний процес формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету узагальнено представле-

ний як такий, що в результативно-цільовому відношенні зорієн-

тований на досягнення відповідності отриманого навчального 

результату поставленій меті (підвищення рівня сформованості 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-

менту), в інтерактивно-процесуальному – забезпечує зростання 

лідерської компетентності студента, а в особистісному – сприяє 

об’єктивно та суб’єктивно обґрунтованому проектуванню траєк-

торії особистісно-професійного розвитку майбутнього менедже-

ра-лідера. 

У зв’язку з цим перейдімо до наукового обґрунтування 

діагностико-результативної підсистеми дидактичної системи 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету. 
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3.1.5. Діагностико-результативна підсистема 
дидактичної системи формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів 
з менеджменту 

Діагностико-результативна підсистема відображає вимоги до 

якості дидактичної підготовки майбутніх бакалаврів з менедж-
менту в освітньому середовищі університету, визначеної Дер-

жавним стандартом та іншими нормативними документами. Ця 
підсистема пов’язана зі створенням діагностичного інструмен-

тарію, який дозволяє визначити рівні сформованості лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, включає 

критерії, відповідні їм показники й методи оцінювання рівня 
сформованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту, а також очікуваний результат упровадження й 
реалізації дидактичної системи – позитивну динаміку у форму-

ванні лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту в освітньому середовищі університету. 

У ході дослідження підсумовано, що для можливості ефек-
тивного здійснення моніторингу рівнів сформованості лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту до 
складу цієї підсистеми необхідно включити адекватне крите-
ріальне ядро дослідження цих досягнень. Зокрема, як з’ясовано 
на основі аналізу наукової літератури [114; 239; 215; 291; 355], 
критерій є однією з ключових об’єктивних ознак, мірилом для 
визначення, класифікації чого-небудь. Своєю чергою, під показ-
ником учені мають на увазі підтвердження, свідчення, доказ, 
ознаку чого-небудь; наочні дані про результати певної роботи 
чи процесу; дані про досягнення або кількість чогось. 

У педагогічній науці, наголошують М. Вайнтрауб, В. Сідоров, 

В. Ягупов, сформульовано низку вимог до розробки та обґрун-
тування критеріїв, на які ми спираємося у нашому дослідженні. 

Так, критерії повинні: 1) розкриватися через показники, які вказу-
ють на інтенсивність прояву конкретного критерію, що уможлив-

люють зробити висновок про ступінь їхнього прояву; 2) скла-
датися не менше ніж з трьох ознак або показників; 3) відобра-

жати в єдності якісні та кількісні характеристики досліджува-
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ного об’єкта; 4) відображати основні закономірності функціо-

нування та розвитку певного явища; 5) визначати зв’язок між 

компонентами досліджуваного об’єкта; 6) демонструвати дина-
міку вимірюваної якості в часі й освітньому просторі [78, с. 27; 

427, с. 250; 536]. 

Для нашого дослідження мають значення праці Л. Путляєвої, 

яка конкретизує значення терміну «критерій» у педагогічних 

дослідженнях, здійснюваних у ході професійної підготовки 

фахівців, та номінує його як міру оцінювання досліджуваного 

явища та, насамперед, тих змін, які відбулися у розвиткові окре-

мих його складових чи особистості студента в цілому у резуль-

таті експериментального навчання та виокремлених дидактич-

них, організаційно-педагогічних умов, за яких визначена гіпоте-

за відповідає чи не відповідає результатам експерименту [387]. 

Цілком прийнятною є думка О. Значенко, яка стверджує, що 

критерій в педагогіці – це сукупність показників, які дають 

якісно-кількісну характеристику стану сформованості певної 

компетентності на певному рівні. Тож в основу критерію доціль-

но взяти такі ознаки, які відображають дії студента, що дозво-

ляють оцінити результати його діяльності [160]. 

У ході наукового пошуку ми дійшли висновку, що при 

формуванні критеріальної бази варто врахувати позицію 

В. Беспалька, який акцентує увагу на трьох ключових вимогах 

до критеріїв: 1) адитивність – при застосуванні критерію до 

складових явища, його повна міра отримується за допомогою 

складання окремих результатів (тобто, критерій є сумою його 

показників); 2) адекватність – кожен критерій має відповідати 

досліджуваному явищу, і в ньому має відбиватися як природа 

явища, так і динаміка його змін; 3) кількісність – критерій має 

бути числовим, при цьому одні й ті ж фактичні значення різних 

явищ при застосуванні до них критерію мають давати однакові 

числові значення вимірюваних величин [47]. 

Тож при визначенні критеріїв сформованості лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту ми ставили за 

мету врахувати низку вимог: критерії мають відбивати основні 

закономірності процесу формування лідерської компетентності 
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майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету; за допомогою критеріїв мають встановлюватися 

зв’язки між усіма компонентами лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту; якісні показники мають 

виступати в єдності з кількісними; критерії мають відбивати 

динаміку вимірюваної якості в часі. 

Зазначимо, що під час визначення критеріального ядра моні-

торингового дослідження були враховані основні положення 

нормативних документів у галузі підготовки студентів спеціаль-

ності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміні-

стрування, уточнені структура та зміст навчальних досягнень 

студентів, а також наведені погляди різних науковців стосовно 

формування критеріальної бази для оцінювання рівнів сфор-

мованості лідерської компетентності. Хоча, як свідчать наукові 

розвідки, здебільшого, висвітлюється критеріальна база оціню-

вання лідерських якостей студентів ЗВО. 

Так, В. Мороз виокремлює когнітивний, мотиваційний, кому-

нікативний та особистісно-операційний критерій сформованості 

лідерських якостей студентів ЗВО [292]. Л. Шигапова – когні-

тивний, статусно-компетентнісний, емоційний, діяльнісний [517]. 

Ю. Кращенко – когнітивний, емоційно-ціннісний, професійно-

діяльнісний, саморегуляційно-рефлексивний [229]. 

З. Гапонюк наголошує на комплексному врахуванні таких 

критеріїв: соціально-психологічного, професійного, творчого, 

особистісного, індивідуально-типологічного [106]. 

На думку Т. Буряк, домінантним критерієм сформованості 

лідерських якостей студентів ЗВО є організаційно-комунікатив-

ний складник, який виявляється у стилі лідерства [74]. 

Дещо інший підхід застосовує Л. Конишева, яка за критерій 

бере сформованість різних лідерських якостей, як-от активність, 

самостійність, ініціативність, рішучість, комунікативні й органі-

заторські вміння як найважливіші для лідера [219, с. 85–86]. 

Д. Волківська зупиняється на визначенні таких критеріїв 

розвитку лідерського потенціалу студента в університетському 

середовищі, як-от когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяль-

нісний та рефлексивний [96]. 
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Цікавим видається підхід, який, на нашу думку, найбільше 

наближає нас до розуміння суті критеріїв сформованості лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – 

оцінка лідерства. Так, досліджуючи різні погляди на процес 

виховання лідера, Я. Яхнін виокремлює такі критерії оцінки 

лідерства: прагнення вести за собою; мотивація першості; впли-

вовість; занурення й закоханість у власну справу; компетент-

ність і креативність; психологічна надійність; адекватна само-

оцінка й саморегуляція; самовдосконалення [540, с. 16–17]. 

Усі ці підходи слугують відправною точкою у наших нау-

кових пошуках, певною мірою наближають до формування кри-

теріальної бази нашого дослідження, хоча і не розкривають без-

посередньо суть критеріїв сформованості лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту, здебільшого оми-

наючи когнітивний та інтегративно-діяльнісний компоненти, 

грунтовно висвітлюючи лише особистісний. 

На нашу думку, варто звернути увагу та врахувати позицію 

О. Романовського, який переконливо доводить, що першочерго-

вим завданням діагностики компетентності є оцінка когнітивних 

ресурсів, що забезпечують адекватний аналіз та інтерпретацію 

ситуації: інвентаризація компонентів компетентності (знань, 

умінь і навичок) і підбір або створення для оцінки кожного з них 

відповідної психологічної процедури. Однак, вважає учений, на 

практиці такий підхід не може бути ефективно реалізованим 

через зростання числа виявлених компонентів, що перевищує 

темпи створення діагностичних засобів і не відповідає елемен-

тарним критеріям надійності. Фактично ж при діагностиці ком-

петентності обмежуються оцінкою дуже вузького набору її скла-

дових. Таким чином, для всебічної діагностики рівнів сформо-

ваності певної компетентності необхідно визначити критерії 

відбору основних її компонентів для адекватної оцінки [397]. 

Отже, на підставі аналізу праць науковців та з урахуванням 

того, що лідерська компетентність майбутнього бакалавра з ме-

неджменту розглядається у дослідженні як складне утворення, 

що визначається єдністю та взаємообумовленістю таких струк-

турних компонентів, як когнітивний, інтегративно-діяльнісний 
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та особистісний, визначимо такі критерії сформованості лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: 

когнітивний, інтегративно-діяльнісний та особистісний, які, 

безумовно, зобов’язані відповідати визначеним структурним 

компонентам, а також рівні – низький, середній та високий. 
Декомпозиція критеріїв, наголошує В. Сідоров, здійснюється 

до відповідних показників – компонентів критерію, які надають 
кількісні дані про стан сформованості лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту, у результаті чого висвіт-
люється оцінка його якості. Ключовими характеристиками кож-
ного показника є конкретність, що дозволяє розглядати його як 
більш частковий елемент відносно критерію, та діагностичність, 
що дозволяє йому бути доступним для спостереження й оціню-
вання [427]. Відтак, у нашому дослідженні всі компоненти лі-
дерської компетентності майбутнього бакалавра з менеджменту 
мають відповідні критерії, кожен з яких включає в себе сукуп-
ність показників. 

У контексті нашого дослідження повністю погоджуємося з 
О. Луцьким, що когнітивний критерій відображає: 1) міцність 
знань (оволодіння матеріалом на рівні довготривалої пам’яті з 
постійним цілеспрямованим, довготривалим їх використанням); 
2) системність і глибину знань; 3) усвідомленість знань (на рівні 
розуміння, вміння виокремлювати суттєве і готовність застосо-
вувати на практиці, в тому числі в нових, нестандартних умо-
вах); 4) стійкість знань (у часовому вимірі) [259]. Ці твердження 
дослідника слугують науковим підґрунтям для визначення 
змісту когнітивного критерію. 

Когнітивний критерій сформованості лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту – ступінь сформо-
ваності знань, якими має володіти студент, щоб бути лідером у 
процесі навчання в університеті та у майбутній професійній 
діяльності. 

Показники когнітивного критерію: 
1) знання сучасних теорій лідерства, психологічних особли-

востей лідерства, теоретичних основ ефективного лідерства; 

2) знання технологій командного управління, стилів управ-

ління, способів удосконалення власного стилю управління, 



 269 

практичних методів ефективного управління в умовах ризику та 

невизначеності, 

3) знання сутності емоцій та важливості управління ними в 

процесі взаємодії, сутності конфліктів та способів їх вирішення 

з позиції лідерства; 

4) знання основних відмінностей лідерства й менеджменту, 

характеристики основних типів лідерства, залежність стилю 

лідерства від людей і ситуацій тощо. 

Високий рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту за когнітивним критерієм 

характеризується наявністю в студента глибоких і стійких знань 

про лідерство; студент у повній мірі розуміє суть лідерства; суть 

фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні ор-

ганізації та їх лідери; основні причини невдач сучасних лідерів в 

світлі нової цивілізаційної парадигми; механізм створення ліде-

ром кола ефективно діючих послідовників; шляхи налагодження 

найбільш взаємовигідного партнерства; вплив ментальної моде-

лі на поведінку лідера та його взаємовідносини з навколишнім 

світом. Студент чітко знає: залежність стилю лідерства від лю-

дей і ситуацій; основні відмінності лідерства й менеджменту; як 

сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 

відмінності між стилями лідерства; характеристики основних 

типів лідерства; як мотивувати людей; як делегувати владні пов-

новаження; як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією; 

як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на ото-

чуючих; як створювати монолітну команду; як допомагати по-

слідовникам максимально розкривати свій потенціал; основні 

цінності, пов’язані з культурою, орієнтованою на досягнення. 
Середній рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту проявляється у фрагмен-
тарних знаннях студента про лідерство; студент розуміє базові 
поняття, може їх сформулювати та прокоментувати. Разом з 
тим, студент затрудняється сформулювати суть фундаменталь-
них трансформацій, які переживають сучасні організації та їх 
лідери; основні причини невдач сучасних лідерів в світлі нової 
цивілізаційної парадигми; механізм створення лідером кола 
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ефективно діючих послідовників; шляхи налагодження най-
більш взаємовигідного партнерства; не розглядає вплив мен-
тальної моделі на поведінку лідера та його взаємовідносини з 
навколишнім світом. Студент допускає окремі неточності у фор-
мулюванні: залежності стилю лідерства від людей і ситуацій; 
основних відмінностей лідерства й менеджменту; як сучасні лі-
дери застосовують традиційні методи керівництва; відмінностей 
між стилями лідерства; характеристик основних типів лідерства; 
основних цінностей, пов’язаних з культурою, орієнтованою на 
досягнення; а також допускає окремі неточності у відповідях, як 
мотивувати людей; як делегувати владні повноваження; як роз-
різняти відмінності між діалогом і дискусією; як використову-
вати засоби комунікації, щоб впливати на оточуючих; як ство-
рювати монолітну команду; як допомагати послідовникам 
максимально розкривати свій потенціал. 

Низький рівень сформованості лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту за когнітивним критерієм 
притаманний студенту, який має поверхові нестабільні знання з 
основних питань сучасних концепцій лідерства, але у цілому не 
розуміє суть лідерства; суть фундаментальних трансформацій, 
які переживають сучасні організації та їх лідери; не може сха-
рактеризувати основні причини невдач сучасних лідерів в світлі 
нової цивілізаційної парадигми; механізм створення лідером 
кола ефективно діючих послідовників; шляхи налагодження 
найбільш взаємовигідного партнерства; вплив ментальної моде-
лі на поведінку лідера та його взаємовідносини з навколишнім 
світом; залежності стилю лідерства від людей і ситуацій; основ-
них відмінностей лідерства й менеджменту. Студент не засвоїв 
необхідних знань: як сучасні лідери застосовують традиційні 
методи керівництва; відмінності між стилями лідерства; харак-
теристики основних типів лідерства; основні цінності, пов’язані 
з культурою, орієнтованою на досягнення; а також не може дати 
відповідь, як мотивувати людей; як делегувати владні повно-
важення; як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією; як 
використовувати засоби комунікації, щоб впливати на оточую-
чих; як створювати монолітну команду; як допомагати послі-
довникам максимально розкривати свій потенціал. 
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Послуговуючись працями науковців [95; 113; 148; 215; 291; 

427; 501; 542] та обстоюючи їх позицію, що за своєю суттю 

діяльнісний критерій відображає ступінь сформованості вмінь 

застосовувати отримані в процесі навчання знання на практиці 

та має вирішальне значення для збагачення професійного потен-

ціалу майбутніх фахівців, схарактеризуємо зміст виокремленого 

у нашому дослідженні інтегративно-діяльнісного критерію на-

ступним чином. 

Інтегративно-діяльнісний критерій сформованості лідер-

ської компетентності – це ступінь сформованості організаційних 

і комунікативних умінь, які забезпечують здатність майбутніх 

бакалаврів з менеджменту інтегрувати діяльність групи як єди-

ної команди, застосовувати набуті знання на практиці у майбут-

ній професійній діяльності менеджера-лідера. 

Показники інтегративно-діяльнісного критерію: 

1) уміння майбутнього бакалавра з менеджменту виявляти 

лідерський потенціал, визначати основні особистісні якості лі-

дера, розвивати лідерський потенціал, вирізняти дію «установки 

особистості» на поведінку послідовників, позбавлятися катего-

ричних форм мислення, відкривати свою свідомість новим ідеям 

та перспективам; 

2) уміння застосовувати на практиці лідерські уміння, прин-

ципи відповідальності, служіння людям; 

3) уміння використовувати ефективні методи виходу із стре-

сових, конфліктних і кризових ситуацій, використовувати такти-

ки розумного переконання; 

4) уміння підвищувати ефективність команди, організовувати 

навчання всередині організації, управляти емоційним інтелектом. 

5) уміння бачити і розуміти особистість, їх взаємостосунки 

та ставлення до ініціатора спілкування; уміння майбутнього 

бакалавра з менеджменту вступати в контакт з людьми, керу-

вати ініціативою контакту, застосовувати весь комплекс засобів 

організації контакту на всіх його етапах; 

6) здатність майбутнього бакалавра з менеджменту постійно 

рухатися вперед, приймати рішення в складних ситуаціях, ба-

чити перспективи, домагатися мети і вирішення поставлених 
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завдань, встановлювати відносини співробітництва, налаштову-

ватися на зміни; взаємодіяти з носіями інших лідерських стилів 

при прийнятті рішень, їх впровадженні, формувати команду, 

управляти персоналом і змінами. 

Високий рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту за інтегративно-діяль-

нісним критерієм характеризується стійкими уміннями виявляти 

лідерський потенціал; визначати основні особистісні якості лі-

дера; визначати індивідуальні відмінності, що стосуються когні-

тивного стилю та удосконалювати власний стиль мислення, роз-

виваючи потенціал лідера; вирізняти дію «установки особисто-

сті» на поведінку послідовників; позбавлятися категоричних 

форм мислення; відкривати свою свідомість новим ідеям та 

перспективам; застосовувати на практиці принципи відповідаль-

ності, служіння людям, ініціативності; використовувати ефек-

тивні методи виходу із стресових, конфліктних і кризових си-

туацій; використовувати тактики розумного переконання; підви-

щувати ефективність команди; організовувати навчання всере-

дині організації; управляти емоційним інтелектом. Студент во-

лодіє стійкими навичками: застосування ефективних методик 

відповідно різних стилів лідерства; виявлення власних інстру-

ментальних і термінальних цінностей; критично оцінювати і 

контролювати хід власних думок; використання емоційного ін-

телекту; дотримується етичних норм у професійній діяльності. 

Середній рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту проявляється у студентів, 

які ситуативно проявляють уміння виявляти лідерський потен-

ціал; визначати основні особистісні якості лідера; визначати 

індивідуальні відмінності, що стосуються когнітивного стилю та 

удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал 

лідера; вирізняти дію «установки особистості» на поведінку по-

слідовників. Студент не уміє позбавлятися категоричних форм 

мислення, відкривати свою свідомість новим ідеям та перспек-

тивам, але іноді може застосовувати на практиці принципи від-

повідальності, служіння людям, ініціативності; не завжди уміє 

використовувати ефективні методи виходу із стресових, кон-
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фліктних і кризових ситуацій; використовувати тактики розум-

ного переконання; підвищувати ефективність команди; організо-

вувати навчання всередині організації; управляти емоційним 

інтелектом. Студент опосередковано володіє певними навичка-

ми: застосування ефективних методик відповідно різних стилів 

лідерства; виявлення власних інструментальних і термінальних 

цінностей; не завжди може критично оцінювати і контролювати 

хід власних думок, використовувати емоційний інтелект; не 

завжди дотримується етичних норм у професійній діяльності. 

Низький рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту притаманний студентам, 

які не уміють виявляти лідерський потенціал; визначати основні 

особистісні якості лідера; визначати індивідуальні відмінності, 

що стосуються когнітивного стилю та удосконалювати власний 

стиль мислення, розвиваючи потенціал лідера; вирізняти дію 

«установки особистості» на поведінку послідовників. Студент 

не уміє позбавлятися категоричних форм мислення, відкривати 

свою свідомість новим ідеям та перспективам, застосовувати на 

практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціатив-

ності; не завжди уміє використовувати ефективні методи виходу 

із стресових, конфліктних і кризових ситуацій; використовувати 

тактики розумного переконання; підвищувати ефективність ко-

манди; організовувати навчання всередині організації; управля-

ти емоційним інтелектом. Студент майже не володіє навичками 

застосування ефективних методик відповідно різних стилів лі-

дерства; виявлення власних інструментальних і термінальних 

цінностей; не може критично оцінювати і контролювати хід 

власних думок, використовувати емоційний інтелект; не дотри-

мується етичних норм у професійній діяльності. 

Підґрунтям для визначення змісту особистісного критерію 

послугували праці таких дослідників, як Т. Буряк [74], О. Бойко 

[64], З. Гапонюк [106], Б. Головешко [113], В. Жигірь [154], 

Ю. Кращенко [229], В. Локшин [252], О. Маковський [267], 

В. Мороз [292], Р. Сопівник [437]. 

Отже, особистісний критерій сформованості лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту – це сту-
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пінь сформованості лідерських рис та якостей, необхідних для 

успішних управлінців вищої ланки. 

Показники особистісного критерію: 

1) інтелектуальні здібності (розум і сила, освіченість, розсуд-

ливість, прозорливість, концептуальність, оригінальність, знання 

справи, інтуїція, мовна розвинутість, допитливість, пізнаваль-

ність); 

2) риси характеру особистості (ініціативність, амбіційність, 

гнучкість, пильність, творчість, чесність, особистісна цільність, 

сміливість, самовпевненість, урівноваженість, незалежність, мо-

більність, самостійність, потреба в досягненнях, наполегливість 

і впертість, комунікабельність, енергійність, владність, праце-

здатність, агресивність, прагнення до переваги, обов’язковість, 

співчуття); 

3) специфічні риси лідера (лідерська спрямованість, лідер-

ський потенціал, впливовість, харизма, закоханість і зануреність 

у справу, відповідальність, готовність до змін, прагнення до 

успіху, задоволення від роботи, прагнення до отримання визнан-

ня в колективі, соціумі, задоволення від здійснення соціального 

впливу, самовдосконалення); 

4) мотивація до лідерства, мотивація до успіху й наполегли-

вість у досягненні мети. 

Високий рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту за особистісним критерієм 

характеризується яскравим проявом у студентів інтелектуальних 

здібностей, ініціативності, амбіційності, гнучкості, пильності, 

творчості, чесності, сміливості. Студент у повній мірі демон-

струє особистісну цільність, самовпевненість, урівноваженість, 

незалежність, мобільність, самостійність, потреба в досягнен-

нях, наполегливість і впертість, комунікабельність, енергійність, 

владність, працездатність, агресивність, прагнення до переваги, 

обов’язковість, співчуття, а також лідерську спрямованість, лі-

дерський потенціал, харизму, зануреність і закоханість у свою 

справу, відповідальність, прагнення до успіху, готовність до 

змін, прагнення до отримання соціального визнання, задоволен-

ня від роботи, задоволення від здійснення соціального впливу, 
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самовдосконалення, впливовість. У таких студентів сильно вра-

жена мотивація до лідерства, яка проявлялась у прагненні до 

популярності, бажанні виділитися поміж інших, перевершувати 

оточуючих, сильно вражена мотивація до успіху й наполегли-

вість у досягненні мети. 
Середній рівень сформованості лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту характеризується ситуа-
тивним проявом у студентів ініціативності, гнучкості, пиль-
ності, чесності, сміливості. Такі студенти не прагнуть до твор-
чості у професійній діяльності, рідко виявляють свої амбіції. 
Студент не завжди демонструє самовпевненість, урівноваже-
ність, незалежність, мобільність, самостійність, потребу в досяг-
неннях, наполегливість і впертість, комунікабельність, енергій-
ність, владність, працездатність, агресивність, прагнення до пе-
реваги, обов’язковість, співчуття, а також лідерську спрямова-
ність, лідерський потенціал, зануреність і закоханість у свою 
справу, відповідальність, прагнення до успіху, готовність до 
змін, прагнення до отримання соціального визнання, задоволен-
ня від роботи, задоволення від здійснення соціального впливу, 
самовдосконалення. У таких студентів слабо вражена мотивація 
до лідерства, до успіху й наполегливість у досягненні мети. 

Низький рівень сформованості лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту характеризується відсут-
ністю у студентів ініціативності, гнучкості, пильності, сміли-
вості. Такі студенти не прагнуть до творчості у професійній 
діяльності, вони позбавлені амбіцій, у них відсутні самовпев-
неність, урівноваженість, незалежність, мобільність, самостій-
ність, потребу в досягненнях, наполегливість і впертість, кому-
нікабельність, енергійність, владність, працездатність, агресив-
ність, прагнення до переваги, обов’язковість, співчуття, а також 
лідерська спрямованість, лідерський потенціал, зануреність і за-
коханість у свою справу, відповідальність, прагнення до успіху, 
готовність до змін, прагнення до отримання соціального ви-
знання, задоволення від роботи, задоволення від здійснення 
соціального впливу, самовдосконалення. У таких студентів від-
сутня мотивація до лідерства, до успіху й наполегливість у 
досягненні мети. 
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Таким чином, ми здійснили наукове обґрунтування визначе-
них критеріїв, окреслили їх показники та здійснили трирівневу 
градацію сформованості лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту. Відтак, за допомогою критеріїв та їх 
показників встановлюється цілісна структура досліджуваного 
феномену сформованості лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту як результату професійної підготовки 
студентів спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управ-
ління та адміністрування в освітньому середовищі університету. 

Ми переконані, що основним критерієм виміру лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту є просу-
вання студента на більш високий рівень сформованості проце-
суальних характеристик професійної діяльності менеджера-лі-
дера, тому основним критерієм виміру в нашому дослідженні 
вважаємо просування від низького рівня сформованості лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту до 
високого. 

З позиції оцінювання ефективності дидактичної системи фор-
мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту в освітньому середовищі університету, варто спира-
тися на групи критеріїв, визначених у працях В. Сідорова та 
В. Шейка [427; 513]: критерії факту – кількісні показники; 
критерії якості – відображають глибину і міцність процесів, що 
відбуваються у студента під час навчання в університеті; крите-
рії ставлення – дають змогу робити висновок про мотиви лідер-
ської поведінки і дії про вибір, який здійснює студент; критерії 
часу – показують стійкість у часовому вимірі системи відпо-
відних знань, умінь і навичок лідерства у майбутніх бакалаврів з 
менеджменту, їхніх лідерських якостей, рис характеру тощо. 

З позиції оцінювання ефективності самого процесу форму-
вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту в освітньому середовищі університету варто орієнтува-
тися, як зазначають Т. Лукіна, Н. Кононец та Л. Чайка, на ви-
моги об’єктивності, достовірності, науковості, здійсненності та 
обґрунтованості цього процесу [215; 258]. Продовжуючи пози-
цію науковців, ми дійшли висновку, що сукупність цих вимог 
можна об’єднати у єдиний критерій (мірило для визначення 
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ефективності процесу формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 
університету) – критерій дійсності: наскільки відповідає дійсно-
сті реалізація кожного з визначених завдань (факторів, ди-
дактичних умов) у процесі впровадження авторської концепції 
та реалізації розробленої дидактичної системи. 

Визначений критеріально-рівневий інструментарій відповід-
но потребує і грунтовної розробки діагностичного інструмен-

тарію для моніторингу рівнів сформованості лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету. 
Так, для діагностики рівнів сформованості лідерської ком-

петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту за когнітив-
ним критерієм нами розроблено пакет комплексних контроль-

них робіт (завдань), 25 варіантів, кожна з яких містить теоре-

тичну та практичну частину. Теоретична частина передбачає 
2 питання, які стосуються розкриття концептуальних основ лі-

дерства, практична частина містить тести на виявлення системи 
знань, якими має володіти майбутній бакалавр з менеджменту 

(додаток Н). 
Шкала оцінювання знань студентів презентована у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Оцінювання рівнів сформованості лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту за когнітивним критерієм 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно (високий рівень) 

82–89 В 
Добре (середній рівень) 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно (низький рівень) 

60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Рівень знань майбутніх бакалаврів з менеджменту оцінюється 
за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня сформованості 
лідерської компетентності за когнітивним критерієм пропону-
ється виставляти з теоретичної та практичної частин окремо, як 
середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. 
Загальна оцінка виконання студентами ККР визначається як 
середньоарифметичне з оцінок, зазначених розділів завдань. 
При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих 
балу (2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здій-
снюється таким чином: «Відмінно» – не менше 90 % правильних 
відповідей; «Добре» – 75–89 % правильних відповідей, «Задо-
вільно» – 60–74 % правильних відповідей, «Незадовільно» – 
менше 60 % правильних відповідей. 

Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав 
ККР відповідно завдання і в повному обсязі прийняв вірні рі-
шення, аргументовано обґрунтував їх, проявив вміння застосу-
вання знань для вирішення практичних ситуацій, творчо вико-
ристовує знання для розв’язування практичних завдань. 

Оцінка «добре», «B, C» виставляється студенту, який при 
додержані вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав 
ККР, допустив в розрахунках не принципові неточності, оди-
ничні незначні недоробки. Можливі незначні (1–2) помилки в 
несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках. 

Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо 
ККР виконано відповідно до завдання, але відповіді на тести 
дані частково, при вирішенні практичних завдань здобуті знання 
студент застосовує з труднощами, технікою розрахунків володіє 
слабо. 

Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо 
при виконанні ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів, 
допущені принципові помилки в розрахунках і грубі помилки в 
кінцевих висновках. 

Для діагностики рівнів сформованості лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту за інтегративно-
діяльнісним критерієм розроблено тематику курсових робіт та 
методичні рекомендації щодо її виконання (додаток П). Зазна-
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чимо, що оцінювання курсової роботи передбачає обов’язковий 
публічний захист у вигляді студентської конференції з допо-
віддю та мультимедійною презентацією отриманих результатів. 

Оцінка «відмінно», «A» – студент виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги ви-
кладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, інтер-
претує її, вміє використовувати набуті знання і вміння для прий-
няття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргумен-
тує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. 

Оцінка «добре», «B, C» – студент вільно володіє вивченим 
обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’я-
зує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправ-
ляє допущені помилки, кількість яких незначна. Студент вміє 
зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під ке-
рівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, 
серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження 
думок. 

Оцінка «задовільно», «D, E» – студент відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих. Студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні. 

Оцінка «незадовільно», FX», «F» – студент володіє мате-
ріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу. Студент володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів. 

Для діагностики рівнів сформованості лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту за особистісним 
критерієм нами розроблено систему інтерактивного тестування 
студентів в режимі он-лайн, яка представлена на сторінці від-
критого доступу «Лідерський потенціал» (рис. 3.9), (режим до-
ступу: http://tests.puet.edu.ua/). Система оцінювання рівнів сфор-
мованості лідерської компетентності студентів включає низку 

http://tests.puet.edu.ua/
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тестів: «Наскільки ви впевнені у собі», «Потреба в досягненні», 
«Професійний тип особистості», «Самооцінка лідера», «Опиту-
вальний лист Майерс Бріггс», «Ролі в команді». 

 

Рисунок 3.9 – Діагностичний інструментарій 

(особистісний критерій) 

 

Наприкінці відзначмо, що діагностико-результативна підси-

стема створюваної дидактичної системи забезпечує моніторинг 

сформованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 

з менеджменту в освітньому середовищі університету за допо-

могою критеріально-рівневого інструментарію (когнітивний, ін-

тегративно-діяльнісний, особистісний критерії та їхні показни-

ки, високий, середній та низький рівні) та діагностичного ін-

струментарію, представленого пакетом комплексних контроль-

них робіт (завдань), тематикою курсових робіт та методичними 

рекомендаціями щодо їх виконання та системою інтерактивного 

тестування студентів в режимі он-лайн (сторінка відкритого 

доступу «Лідерський потенціал»), що уможливить відобразити 

динаміку сформованості лідерської компетентності. 
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Таким чином, розглянуті у цьому підрозділі компоненти ди-

дактичної системи формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-

верситету зумовили, згідно логіки дослідження, необхідність нау-

кового обґрунтування моделі розробленої дидактичної системи. 

3.2. Модель дидактичної системи формування 
лідерської компетентності майбутніх  
бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету 

Актуальність, складність та багатоаспектність проблеми на-

шого дослідження зумовлюють необхідність моделювання ди-

дактичної системи формування лідерської компетентності май-

бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі уні-

верситету як одного з найбільш оптимальних шляхів її вирішення.  

Ґрунтовний аналіз праць науковців [119; 140; 215; 239; 295; 

383; 412; 427; 461; 523] свідчить, що моделювання у педагогіці 

належить до емпіричних методів дослідження і є, насамперед, 

вищою, особливою формою унаочнення, засобом упорядкуван-

ня інформації, що дозволяє більш глибоко розкрити сутність 

досліджуваного явища. Безперечно, метод моделювання базу-

ється на понятті моделі – уявної або матеріально реалізованої 

системи, яка, відтворюючи наявний або проектований об’єкт 

дослідження, здатна заміщати його так, що вивчення моделі дає 

нам нову інформацію про цей об’єкт.  

Поняття «модель», наголошує Г. Селевко, означає деяку си-

стему (зразок, приклад, образ, конструкцію), яка відображає і 

виражає певні властивості і відносини іншої системи, яку нази-

вають оригіналом, і в зазначеному сенсі замінює його [414]. На 

підставі аналізу праць науковців ми дійшли висновку, що мо-

делювання у нашому дослідженні є непрямим, опосередкованим 

науковим методом педагогічного конструювання дидактичної 

системи формування лідерської компетентності майбутніх бака-

лаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету. 
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З позиції дидактики цілком прийнятною є думка Н. Волкової 

та О. Тарнопольського, які акцентують увагу на меті педаго-

гічного моделювання, яка полягає у створенні й візуалізації 

функціональної системи організації засвоєння студентами ЗВО 

системи знань та способів їх здобуття на рівні професійного, 

фахово-предметного, загальнокультурного аспектів [97]. Учені 

слушно зазначають, що «модель» у педагогічних дослідженнях 

є, по суті, штучно створеним об’єктом у вигляді схеми, знакових 

форм або формул, який, будучи подібним до досліджуваного 

об’єкта (або явища), відображає і відтворює у більш простому, 

узагальненому, наочному вигляді структуру, властивості, взає-

мозв’язок і відношення між складовими цього об’єкта, що від-

творює певні виокремлені суттєві властивості системи-оригі-

налу, на яких хоче закцентувати увагу дослідник. 

У межах дослідження цінною є думка Г. Ковальчук, яка 

визнає, що методологічною основою наскрізного управління 

будь-яким соціально-економічним процесом, зокрема й освіт-

нім, є системний підхід, який розглядає окремі об’єкти як єдину 

систему й дає змогу побачити об’єкт, що вивчається, через мо-

делювання комплексу взаємопов’язаних підсистем з усіма його 

інтегрованими властивостями та зв’язками [197]. Абсолютно 

погоджуємося з ученою, що інструменти й компоненти моделю-

вання розробленої дидактичної системи мають бути виразними, 

простими у застосуванні й зрозумілими різним категоріям фа-

хівців, а в процесі моделювання доцільно оперувати звичними 

термінами. 

Побудувати модель, переконливо доводить у своєму моногра-

фічному дослідженні Л. Калініна, означає провести мисленнєву 

або реальну імітацію об’єкта шляхом створення аналогів, у яких 

відтворюється мета, структура, принципи організації, параметри 

функціонування об’єкта як системи [177, с. 239]. 

При побудові моделі, наголошують науковці, варто зосере-

дити дослідницьку увагу на її ключових властивостях: 1) модель 

завжди простіша, доступніша для дослідження, на відміну від 

реального об’єкта; 2) модель здатна надавати нову, невідому 

інформацію про об’єкт-оригінал; 3) дозволяє ефективно керува-
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ти об’єктом, випробуючи різні варіанти; 4) відображає інформа-

цію про минулий, сучасний або майбутній стан об’єкта. Водно-

час, процес моделювання включає побудову абстракцій, умови-

водів за аналогією і визначення закономірностей, конструювання 

наукових гіпотез тощо. Він уможливлює дослідникові створю-

вати й відображати певну аналітичну картину для гіпотетичного 

розгляду окремих сторін, частин об’єкта у різних зв’язках і 

відношеннях, дозволяє об’єднати одиничне та загальне [97]. 

Відтак, модель дидактичної системи формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-

му середовищі університету будується нами для того, щоб 

відобразити її основні характеристики (підсистеми, компоненти, 

взаємозв’язки, структурні та функціональні властивості), суттєві 

з точки зору мети дослідження, грунтовно описати й візуалізу-

вати дидактичну систему. 

Продовжуючи позицію В. Ясвіна, можна стверджувати, що 

моделювання базується на таких принципах вдосконалення ди-

дактичної системи, як-от цілеспрямованість, цілісність і струк-

турованість (закономірні взаємозв’язки між її підсистемами), 

повнота, наступність [539]. 

У класичному розумінні модель та дидактичне моделювання, 

переконує у своїх дослідженнях Н. Кононец, потребують дока-

зового встановлення подібності структури і зв’язків досліджу-

ваного об’єкта. Дидактична модель є системою взаємозумов-

лених елементів організації й управління навчальним процесом і 

передбачає відображення мети, завдань, принципів, градації тех-

нологічного забезпечення, засобів, методів, форм організації на-

вчання та кінцевого результату [215]. 

Узагальнюючи праці, в яких розкривається поняття «ди-

дактичне моделювання» [67; 215; 272; 407; 503], ми дійшли 

висновку, що його слід розуміти як процес розроблення моделі з 

урахуванням законів і принципів дидактики, що має на меті її 

упровадження у педагогічну практику. Суть цього поняття роз-

кривається як відображення характеристик певної дидактичної 

системи в спеціально створеному об’єкті, що є дидактичною 

моделлю. 
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Модель дидактичної системи формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому се-
редовищі університету ми представляємо як візуалізацію (схему) 
інтегрованого комплексу її підсистем, що забезпечують реалі-
зацію процесу формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-
тету (концепцію, теоретико-методологічні засади, зміст і цілі 
навчання, дидактичні умови та принципи, форми, методи, засо-
би навчання, дидактичне забезпечення професійної підготовки 
майбутніх бакалаврів з менеджменту; способи інтерактивної 
взаємодії учасників навчального процесу). 

Основною концептуальною ідеєю в моделюванні дидактич-
ної системи є, з одного боку, розроблення такої моделі, яка 
дозволила б підвищити ефективність процесу формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 
в освітньому середовищі університету, привести його у відпо-
відність до вимог сучасного суспільства, а з іншого – була спря-
мована на забезпечення результату – позитивної динаміки у 
рівнях сформованості лідерської компетентності студентів спе-
ціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адмі-
ністрування. 

Моделюючи дидактичну систему формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету, що забезпечує зближення студентів з 
їх майбутньою професійною діяльністю менеджера-лідера, ми 
керувалися основними принципами загальної теорії систем 
(Л. Берталанфі, А. Уйомов): 1) система тим ефективніша, чим 
вища її цілісність – ступінь зв’язку елементів між собою, за 
якого зміна одного з них викликає зміну в інших або у системі в 
цілому; 2) ефективність системи залежить від ступеня її суміс-
ності з оточуючим середовищем; 3) система, яка успішно функ-
ціонує в одних умовах, може виявитися неефективною при пере-
міщенні в інші; 4) залежність ефективного функціонування си-
стеми від її оптимізації, під якою розуміють ступінь відповід-
ності організаційного компонента тій меті, для досягнення якої 
вона створена. При цьому, зазначають науковці, оптимальність, 
досягнута в одних умовах, може не відбутися в інших [45; 97; 475]. 
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У процесі побудови моделі дидактичної системи ми спира-

лися також на системно-кібернетичний підхід як метод науко-

вого пізнання, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем, 

що є методологічним знаряддям вивчення інтеграції, точніше – 

інтегрованих об’єктів та інтегрованих залежностей і взаємодій 

[254]. Тож виправданою в цьому контексті є увага до феномену 

тісного зв’язку дидактики з кібернетикою, висвітленого у пра-

цях В. Бондаря [70], О. Ємця [396], Є. Ємець [396], Л. Калініної 

[177], Н. Кононец [215], Б. Ломова [254], І. Малафіїка [272], 

М. Рогози [396], C. Яблочнікова [532], який зумовлюється, 

насамперед, спільністю об’єктів вивчення за допомогою між-

наукових методів, критеріїв, однакових чи близьких за змістом 

понять і категорій, а також інтеграцією педагогіки з точними 

науками: кібернетичною, алгоритмічною, математичною, комп’ю-

терною (електронною) дидактикою. 

Обстоюючи позицію C. Яблочнікова [532; 533], що системно-

кібернетичний підхід до управління освітнім процесом є нау-

ковою ідеологією (сукупністю взаємопов’язаних принципів, 

функцій, закономірностей, моделей, методів), що уможливлює 

реалізовувати аналіз і синтез процесів, інформаційних систем, 

технологій, електронних засобів навчання, та організовувати й 

здійснювати ефективне управління ними із залученням надбань 

та інновацій кібернетики, теорії систем і педагогіки, ми вважає-

мо за необхідне виокремити у моделі дидактичної системи 

системоутворювальний чинник, який зумовлює взаємодію між її 

підсистемами, забезпечує тісний взаємозв’язок, тобто елементи 

дидактичної системи повинні «бачити» системоутворювальний 

чинник, реагувати на його дію і змінюватись під його впливом. 

Таким чином, існування взаємозв’язку між системоутворю-

вальним чинником – ресурсно-орієнтованим навчанням студен-

тів в освітньому середовищі університету та підсистемами є 

необхідною умовою для створення та існування дидактичної 

системи. Із цього виходить, що кожна підсистема визначається 

системоутворювальним чинником, його природою і змістом. У 

дидактичній системі її підсистеми взаємодіють між собою, си-

стемоутворювальний чинник взаємодіє з кожною із них. 
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Узагальнюючи вище викладене, модель дидактичної системи 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету відображає 

особливості її структури, взаємозв’язок між її підсистемами 

(концептуально-цільовою, структурно-змістовою, процесуаль-

но-технологічною, мотиваційною, діагностико-результативною) 

та системоутворювальним чинником – ресурсно-орієнтованим 

навчанням студентів в освітньому середовищі університету. 

Проблема формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в контексті сучасних освітніх пара-

дигм (компетентнісна парадигма «освіта упродовж усього 

життя», гуманістична парадигма, освіта як професіоналізація, 

парадигма рівного доступу до якісної освіти, лідерська управ-

лінська парадигма, особистісно орієнтована парадигма іннова-

ційної освіти) набуває нині нового значення та потребує пошуку 

нових підходів організації освітнього процесу в освітньому 

середовищі університету. У цьому аспекті привертає увагу пара-

дигма ресурсно-орієнтованого навчання (resource-based learning, 

або RBL), висвітлена у працях вітчизняних та зарубіжних уче-

них (М. Гриньова [120], М. Макарова [264], Н. Кононец [120; 

215], В. Сідоров [428], М. Батлер [573], М. Ганнафін [595], 

Дж. Гілл [595], Б. Грін [559], К. Грінхау [591], С. Декстер [591], 

С. Ленд [559], Ш. Чанг [574]), яка за своєю суттю уможливлює 

поєднання усіх вище зазначених освітніх парадигм та створення 

сприятливих умов для формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

сучасного вітчизняного університету. 

На підставі аналізу праць вище зазначених авторів ми дійшли 

висновку, що зарубіжні учені розглядають ресурсно-орієнтоване 

навчання (РОН) як освітню парадигму актуалізації навчання, що 

забезпечує таку організацію освітнього процесу в навчальних 

закладах, при якому студенти активно залучаються до ефектив-

ного використання широкого спектру ресурсів: друкованих, 

електронних і людських ресурсів (тандем «викладач-бібліоте-

кар»). У межах такого процесу викладач і бібліотекар залучають 

та активізують усі наявні навчальні ресурси конкретного на-
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вчального закладу, бібліотеки, Інтернет-ресурси, людські ресур-

си (залучення фахівців, професіоналів з різних галузей тощо). 

На думку дослідників, РОН за своєю природою є розвиваючим 

навчанням: по-перше – це розвиток навичок пошуку інформації, 

її аналіз і обробка, по-друге – розвиток навичок самостійної 

роботи студентів, по-третє – розвиток життєвих та професійних 

компетентностей, і лідерська компетентність, безперечно, не є 

виключенням. 
Водночас вітчизняні учені, які активно досліджують пробле-

матику впровадження РОН у вищій школі, одностайні в тому, 
що РОН є студентоцентрованою освітньою парадигмою, згідно 
якої освітній процес будується з урахуванням того, що студенти, 
насамперед, мають навчатися у процесі діяльності та індивіду-
ального віднайдення смислів, тобто їхнього усвідомлення важ-
ливості ролі навчання, уявлення про власне призначення у житті 
та майбутній професії, налаштування на успіх. 

У контексті нашого дослідження імпонує позиція американ-
ських педагогів (Дж. Гілл, М. Ганафін та ін.), які наголошують, 
що РОН – це навчання, яке сприяє створенню інформаційно-
освітнього середовища (ІОС) навчального закладу із залученням 
ресурсів бібліотек, наукових центрів, інших освітніх установ 
регіону, країни, світової освітянської спільноти [595]. 

Відповідно до результатів дослідження О. Трубіциної, ІОС 
навчального закладу потрактовується як створювана суб’єктами 
освіти система, здатна до саморозвитку, у якій між суб’єктами 
та її компонентами встановлюються зв’язки й відносини на 
основі інформаційної діяльності з досягнення освітніх завдань. 
Варто погодитися з дослідницею, що ІОС має розглядатися в 
двох аспектах: як програмно-технічний комплекс і як педагогіч-
на система, а отже, при його проектуванні повинні вирішуватися 
не лише проблеми інформаційно-програмового характеру, але й 
психолого-педагогічні питання [470]. До цитованої думки автор-
ки додамо, що є й третій аспект – урахування проблеми ство-
рення сучасного дидактичного забезпечення освітнього процесу. 
І важливим його компонентом в сучасних університетах, які 
здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів з менеджменту є, 
без сумніву, процес формування їх лідерської компетентності. 
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Нині, особливо зазначає С. Яшанов, ІОС навчального закладу 
розглядається як складова єдиного українського інформаційно-
освітнього простору, формування і розвиток якого здійснюється 
у межах програм інформатизації освіти України, освіти упро-
довж усього життя [544]. 

Варто апелювати й до наукових напрацювань І. Шахіної, яка 
номінує ІОС сучасного університету як дидактичне, психолого-
педагогічне, комунікативне, матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу, багатокомпонентний комплекс освітніх ре-
сурсів і технологій, що забезпечує інформатизацію й автомати-
зацію не лише викладання дисциплін, але й освітню діяльність 
всього навчального закладу, єдиний інформаційний освітній 
простір, що об’єднує інформацію як на традиційних носіях, так і 
на електронних [510]. 

Таким чином, проведений контент-аналіз вітчизняних та 
зарубіжних джерел послугував підґрунтям для виокремлення 
системоутворювального чинника дидактичної системи форму-
вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту в освітньому середовищі університету – ресурсно-орі-
єнтованого навчання студентів в освітньому середовищі універ-
ситету. 

У ході наукового пошуку на підставі аналізу праць науковців 
[120; 264; 215; 427] можемо сформулювати висновок про те, що 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту можна розглядати як цілісний динамічний процес 
організації і стимулювання самостійної пізнавальної діяльності 
студентів з оволодіння навичками активного перетворення ін-
формаційного середовища, спрямований на набуття системи 
знань, якими має володіти студент, щоб бути лідером у процесі 
навчання в університеті та майбутній професійній діяльності, 
який передбачає оптимальне використання в освітньому середо-
вищі університету тандемом «викладач-студент» консолідова-
них кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, 
фінансових та інформаційних ресурсів. 

З іншого боку, ураховуючи думку М. Гриньової та Н. Кононец, 

ресурсно-орієнтоване навчання можна розглядати як комплекс 

форм, методів та засобів навчання, націлених, насамперед, на 
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цілісний підхід до організації освітнього процесу в університеті, 

який зорієнтований на тренінг здібностей самостійного й актив-

ного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку 

і практичного застосування інформаційних ресурсів з метою 

отримання знань про класичні і сучасні концепції лідерства та 

застосування ефективних методик відповідно різних стилів лі-

дерства, формування лідерських умінь та навичок, які забезпе-

чують здатність студентів бути менеджером-лідером [120]. 

Суть ресурсно-орієнтованого навчання у процесі формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

відображена у Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 

2017–2022 роки, яка передбачає реалізацію за такими напря-

мами: 1) упровадження лідерської управлінської парадигми роз-

витку університету; 2) розвиток освітньої діяльності універси-

тету; 3) розвиток наукової та інноваційної діяльності універси-

тету; 4) розбудова підприємницького напряму розвитку універ-

ситету. 

Згідно парадигми ресурсно-орієнтованого навчання основні 

завдання стратегії передбачають консолідацію різних ресурсів, 

які оптимально використовуються для формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту (додаток В). 

Побудова процесу формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в університеті на засадах 

ресурсно-орієнтованого навчання уможливлює реалізувати: 

мету навчання – лідерська компетентність майбутніх бака-

лаврів з менеджменту, зорієнтованість їх на освіту упродовж 

усього життя, на формування уміння будувати знання (процес 

побудови знань розглядається як послідовна реалізація у на-

вчальній діяльності трьох ключових етапів: «розвідка»  «ін-

терпретація»  «створення нових ідей») [215]; 

зміст навчання – навчальна дисципліна «Основи лідерства», 

яка представлена її навчально-методичним комплексом; 

форми навчання – традиційна (Traditional Learning), яка пе-

редбачає проведення лекцій, практичних занять, семінарів, май-

стер-класів, тренінгів, науково-дослідна робота студентів; ди-
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станційна (Distance Learning), яка передбачає використання 

дистанційного курсу на платформі Moodle та організації інтерак-

тивного он-лайн навчання в його середовищі; змішана (Blended 

Learning), яка передбачає гармонійне поєднання традиційної та 

дистанційної форми з акцентом на самостійну роботу студентів, 

залучення студентів до участі в роботі молодіжного студент-

ського клубу «Лідер», зустрічі, конференції, круглі столи, фо-

руми, бізнес-форуми тощо; 

методи навчання – сфокусованої бесіди, пошуку консенсусу, 

мозкового штурму, метод Дельбека, метод Дельфі, Метод 635, 

фасилітації, модерації, рольових ігор, проектування нестандарт-

них віртуальних ситуацій, освітні проекти, метод інтервізії, ме-

тод «Коло ідей», мікрофон, інтерактивні дискусія, «діамант 9», 

SWOT-аналіз, майндмеппінг, «Метаплан», «Відкритий простір» 

тощо [215; 441]; 

засоби навчання – традиційні друковані підручники, навчаль-

ні посібники, науково-популярна література, електронні засоби 

навчання (електронні посібники, конспекти лекцій, комп’ютерні 

тести, дистанційний курс), інформаційні ресурси Інтернету, ос-

вітньо-інформаційні портали тощо [417]; 

додаткові навчальні ресурси – навчально-науковий Інститут 

лідерства ПУЕТ, програма «Заходів розвитку лідерського потен-

ціалу студентів ПУЕТ»; авторська програма «Інноваційні мето-

дики викладання у вищій школі: Новітнє в європейській та 

світовій практиці»; авторська програма курсу «Психологічне за-

безпечення ефективного функціонування особистості та органі-

зації»; «Школа лідерства»; Полтавська обласна школа лідерів 

учнівського самоврядування тощо (рис. 3.10). 

Слід зазначити, що формування лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту можна розглядати як про-

цес, спрямований на використання усіх ресурсів, якими володіє 

сучасний університет, а також на розвиток його ІОС. Із цього 

виходить, що кожна підсистема дидактичної системи визнача-

ється ресурсно-орієнтованим навчанням як системоутворюваль-

ним чинником, який взаємодіє з кожною із виокремлених під-

систем.  
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Рисунок 3.10 – Ресурсно-орієнтоване навчання в освітньому 

середовищі університету 
 

Обстоюючи позицію Г. Білецької, можемо стверджувати, що 

розвиток ІОС ПУЕТ забезпечується створенням та активним 

функціонуванням в сучасних умовах освітнього процесу таких 

середовищ: мережного (створення зв’язків, відношень між сту-

дентами та ресурсами шляхом використання ІКТ, сервісів Інтер-

нету для досягнення навчальних цілей); інтерактивного (сере-

довище, яке ґрунтується на веб-технологіях і підтримує струк-

туровану взаємодію між членами навчальної спільноти – взає-

мопов’язана, структурована сукупність веб-сторінок, груп в со-

ціальних мережах); віртуального навчального середовища (ін-

формаційні ресурси, які узгоджуються з процесами комунікації 

та діяльності, утворюючи цілісність, інтегруються в єдину си-

стему, за допомогою якої підтримується та спрямовується ос-

мислене самостійне навчання); середовища дистанційного на-

вчання (схематизована модель педагогічного процесу з побудо-

вою навчальних курсів на базі мережних технологій – Головний 

центр дистанційного навчання ПУЕТ http://el.puet.edu.ua/node? 

http://el.puet.edu.ua/node?%20destination=node
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destination=node); модульного динамічного об’єктно-орієнтова-

ного середовища навчання (програмний комплекс для організації 

навчання з використанням дистанційних технологій в Інтернеті – 

платформа Moodle) [55].  

На підставі вище викладеного можемо сформулювати низку 

висновків: 1) формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту доцільно розглядати як цілісний ди-

намічний процес організації і стимулювання самостійної пізна-

вальної діяльності студентів з оволодіння навичками активного 

перетворення інформаційного середовища, спрямований на на-

буття системи знань, якими має володіти студент, щоб бути лі-

дером у процесі навчання в університеті та майбутній профе-

сійній діяльності, який передбачає оптимальне використання в 

освітньому середовищі університету тандемом «викладач-сту-

дент» консолідованих кадрових, матеріально-технічних, на-

вчально-методичних, фінансових та інформаційних ресурсів; 

2) ресурсно-орієнтоване навчання як системоутворювальний 

чинник дидактичної системи формування лідерської компетент-

ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому сере-

довищі університету представлено такими складниками: мета, 

зміст, форми, методи, засоби навчання та додаткові навчальні 

ресурси; 3) формування лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту розглядається як процес, спрямо-

ваний на використання усіх ресурсів, якими володіє сучасний 

університет, а також на розвиток його ІОС, представленого та-

кими компонентами: мережне, інтерактивне, віртуальне на-

вчальне середовище, середовище дистанційного навчання, мо-

дульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище навчання.  

Схематично модель дидактичної системи (концептуально-

цільова, структурно-змістова, процесуально-технологічна, моти-

ваційна, діагностико-результативна підсистеми) представлено 

на рисунку 3.11. 

 

 

http://el.puet.edu.ua/node?%20destination=node
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Рисунок 3.11 – Модель дидактичної системи формування 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту 

в освітньому середовищі університету 

 

У ході дослідження підсумовано, що наскрізною лінією ди-

дактичної системи виступає взаємозв’язок дидактичних умов 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
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менеджменту: 1) фундаменталізація процесу формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту шля-

хом введення до навчальних планів дисципліни «Основи лідер-

ства»; 2) розробка та реалізація програми розвитку лідерських 

якостей науково-педагогічних працівників і студентів в освітньо-

му середовищі університету; 3) використання технології ос-

вітнього проекту для формуванню лідерської компетентності 

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 

університету; 4) провайдинг тренінгових технологій в освітньо-

му середовищі університету; 5) посилення позитивної мотивації 

до формування лідерської компетентності в освітньому середо-

вищі університету як території успіху. 
Наукова новизна розробленої дидактичної системи форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-
джменту в освітньому середовищі університету полягає в роз-
робленні нового змісту кожної її підсистеми й установленні 
зв’язку між ними. Інакше кажучи, створено та змодельовано 
таку дидактичну систему формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 
університету, яку оптимізовано до соціальних потреб сучасного 
суспільства, до потреб сучасних організацій й управління пер-
соналом, освітнього середовища університету й характеру про-
фесійної підготовки студентів спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування у ЗВО у цілому.  

Висновки до третього розділу 

На основі аналізу наукової літератури теоретично обґрун-

товано дидактичну систему формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-

вищі університету, яка містить такі підсистеми: 
концептуально-цільову, що включає: мету дидактичної систе-

ми; соціальне замовлення на висококваліфікованих фахівців 
галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 

073 Менеджмент; стратегію розвитку університету, концепцію, 
методологічні підходи, дидактичні та специфічні принципи фор-
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мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-

неджменту; 

структурно-змістову, яка відображає зміст освіти майбутніх 

бакалаврів з менеджменту, спрямований на формування їх лі-

дерської компетентності, як чітко окреслену систему теоретич-

них знань та практичних умінь і навичок, якими повинні і мо-

жуть оволодіти студенти за певний час, відведений на вивчення 

дисципліни «Основи лідерства» – фундаментальний компонент, 

та прикладний компонент, який передбачає збагачення змісту 

дисциплін, що опосередковано торкаються проблеми формуван-

ня лідерської компетентності, включає розробку та реалізацію 

програми розвитку лідерських якостей науково-педагогічних 

працівників і студентів в освітньому середовищі університету як 

підсилюючої складової формування особистісного компоненту 

лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту; 

процесуально-технологічну, яка містить технологічне забез-

печення процесу формування лідерської компетентності майбут-

ніх бакалаврів з менеджменту – педагогічні технології, форми, 

методи, засоби навчання, найбільш сприятливі для успішного 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету, та позиціо-

нує вивчення дисципліни «Основи лідерства» як дидактичний 

проект; 

мотиваційну, яка виокремлена з метою розвитку мотивації до 

лідерства, забезпечення позитивної мотивації до навчання та 

майбутньої професійної діяльності, процесу формування лідер-

ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту під 

час навчання в університеті у цілому, і є трикомпонентною 

(компоненти «Засоби навчання», «Методи навчання», «Форми 

навчання»), що представляє собою дидактичний інструментарій, 

який доцільно використовувати в освітньому процесі сучасного 

університету, забезпечувати створення ситуацій успіху у на-

вчальній діяльності та території успіху університету у цілому; 

діагностико-результативну, яка забезпечує моніторинг сфор-

мованості лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту в освітньому середовищі університету за допо-
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могою критеріально-рівневого інструментарію (когнітивний, 

інтегративно-діяльнісний, особистісний критерії та їхні показ-

ники, високий, середній та низький рівні) та діагностичного ін-

струментарію, представленого пакетом комплексних контроль-

них робіт (завдань), тематикою курсових робіт та методичними 

рекомендаціями щодо їх виконання та системою інтерактивного 

тестування студентів в режимі он-лайн (сторінка відкритого 

доступу «Лідерський потенціал»), що відображає динаміку 

сформованості лідерської компетентності. 

Виокремлено та схарактеризовано дидактичні умови форму-

вання лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту: 1) фундаменталізація процесу формування лідерської 

компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту шляхом 

введення до навчальних планів дисципліни «Основи лідерства»; 

2) розробка та реалізація програми розвитку лідерських якостей 

науково-педагогічних працівників і студентів в освітньому 

середовищі університету; 3) використання технології освітнього 

проекту для формуванню лідерської компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-

тету; 4) провайдинг тренінгових технологій в освітньому сере-

довищі університету; 5) посилення позитивної мотивації до фор-

мування лідерської компетентності в освітньому середовищі 

університету як території успіху. 

З метою цілісного уявлення дидактичної системи розроблено 

модель, що відображає особливості її структури, взаємозв’язок 

між її підсистемами (концептуально-цільовою, структурно-змі-

стовою, процесуально-технологічною, мотиваційною та діагно-

стико-результативною), дидактичними умовами та системоутво-

рювальним чинником – ресурсно-орієнтованим навчанням сту-

дентів в освітньому середовищі університету. 
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РОЗДІЛ 4 
ПРАКТИКУМ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ  
З МЕНЕДЖМЕНТУ  

 
У розділі презентовано методичні розробки для проведення 

практичних занять з дисципліни «Основи лідерства». Запропо-
новано тренінги та ділові ігри, інтерактивні групові та інди-
відуальні завдання для формування компонентів лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, розвитку 
та вдосконалення особистісних лідерських якостей. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 
МІЙ ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 розуміти сутнісні характеристики лідерства; 

 вчитися класифікувати лідерство; 

 розрізняти владу та вплив як засадничі основи лідерства; 

 визначати функції лідерства. 

Питання для обговорення 

1. Дефініції лідерства. 
2. Класифікації лідерства. 
3. Функції лідерства. 

Теми рефератів 

1. Проблеми лідерства в теоретичних поглядах різних учених. 
2. Процесуальний підхід до класифікації лідерства.  
3. Лідерство: функціональний підхід. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 

 

Завдання 1. 
Визначте, яке з наведених тверджень, на Вашу думку, є більш 

змістовною характеристикою лідера, а з яким із тверджень Ви 
не згодні? Чому? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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1. «Лідер – це призначений керівник групи, команди чи ор-

ганізації». 

2. «Лідер – це особистість, яка завжди йде попереду». 

3. «Лідер – це особистість, яка вміє приймати правильні 

рішення, проявляти наполегливість і здатна надихати інших». 

4. «Лідер – це той, хто створює світ, а не той, хто реагує на 

нього» 

Дайте власне визначення характеристики лідера. 

Завдання 2. 

Термін «лідерство», що в перекладі з англійської означає 

«ведучий», пов’язують із різними хронологічними періодами та 

людьми чи джерелами, які вказують на його появу. Знайдіть 

помилку у хронологічній відповідності вживання терміна 

«лідерство»: 

Дата Хто вказує на появу терміна? 

1924 р. Оксфордський словник 

1800 р. Мандевіль, Бернард де 

1902 р. Чарльз Кулі 

1300 р. Ральф Стогділ 

 

Завдання 3. 

Як відомо, стародавні мислителі Платон та Аристотель 

вважали, що здатність до лідерства закладена в людині від на-

родження. У ХХ ст. ця концепція була піддана критиці. Висло-

віть власне бачення даної проблеми. Що вам відомо про диску-

сію з цього питання? 

Завдання 4. 

Стародавньому китайському філософу Конфуцію припису-

ють тезу такого змісту: «Шлях до лідерства – це не індиві-

дуальна стежка, якою людина має пройти усамітнено, а ши-

рока дорога, яка існує тільки у просторі взаємовідносин з 

іншими людьми». Як Ви можете прокоментувати зміст цієї тези? 

Подумайте, наскільки взаємопов’язані між собою змістовні 

складові понять: лідер і група. Чи може існувати лідер без при-

хильників? Обґрунтуйте свою думку. 
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Завдання 5. 
Із наведених нижче слів складіть визначення лідерства: 

спільна мета; реальні зміни; прагнення разом; процес взаємодії; 
вплив один на одного; відображають; лідер і група; здійснюють; 
лідерство. 

Завдання 6. 
Як відомо, не існує формули, якою можна визначити фе-

номен лідерства. Але вчені, принаймні, виділяють окремі скла-
дові процесу лідерства: 

ОЯ ЗН ПУ ПК , 

де  ОЯ – особисті якості; 

ЗН – здобуті навички; 

ПУ – психологічна установка;  

ПК – поведінкова компетентність.  

Запишіть, яким рівнем складових Ви володієте на сьогодніш-
ній день. 

ОЯ – ________________________________________________ 

ЗН – ________________________________________________ 

ПУ – ________________________________________________ 

ПК – _______________________________________________ 

Завдання 7. 
У лідерстві багатьом подобається визнання, але лідерство – 

це не вміння проявляти свою пихатість, а перш за все, – вміння 
брати на себе відповідальність. Чи готові Ви брати на себе 
відповідальність за групу? На Вашу думку, якою мірою від-
повідальності Ви володієте: за невелику групу, за колектив 
курсу, факультету, університету чи, можливо, навіть міста? 
Намагайтеся бути адекватними в самооцінці, оцінюйте себе без 
вихваляння, але й не занижуйте самооцінку, зважте реально. 
Висловіть свою думку з цього приводу. 

Завдання 8. 
Поміркуйте й запишіть, чим подобаються Вам переваги лі-

дерства. 
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Завдання 9. 
Є різні підходи до класифікації лідерства. Визначте класи-

фікації за статусом лідера у групі та з точки зору процесуаль-
ного підходу. 

 
 

 

 

 

 
 

Завдання 10. 
У класифікації Р. Стогділа є лідерство як «здійснення впли-

ву» та лідерство як «відносини влади». Поясність, як ви це 
розумієте. 

Завдання 11. 
Дослідники визначають значну кількість функцій лідерства. 

Назвіть відомі Вам. ( Не менше п’яти).  

Завдання 12. 
Підготуйте самопрезентацію (усне коротке повідомлення про 

себе) за схемою: «мої успіхи у школі – досягнення в універ-
ситеті – бачення власного майбутнього». Самопрезентація не 
повинна дублювати біографію чи резюме. 

Завдання 13. 
Ознайомтесь зі матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть і проаналізуйте ключові події на 
шляху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що 
Вас найбільше вразило чи захопило.  

Завдання 14. 
Прочитайте книгу Робіна Шарми «Уроки лидерства от мо-

наха, который продал свой Ferrari» (див. бібліографію у списку 
літератури). Коротко сформулюйте зміст кожного з восьми ри-
туалів для керівників із перспективним баченням. 

КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІДЕРСТВА 

Процесуальний підхід 

? 

За статусом лідера у групі 

? 
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ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Лідерство як новий науковий напрям почало всебічно ви-
вчатися дослідниками: 

 в античності (V–ІІст. до н. е.); 

 у період Відродження (ХV–ХVІІ ст.); 

 у Новітню добу (з ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 
2. Романтичне визначення: «Лідерство схоже на красу, йому 

важко дати визначення, але коли ви його бачите, то точно 
знаєте, що воно перед вами». Це твердження приписують: 

 німецькому романтику Гете; 

 американському політологу У. Беннісу; 

 античному філософу Аристотелю. 
3. Мудрому китайському філософу Конфуцію приписують 

одне з найцікавіших визначень змістовності лідерства: 

 «Суть лідерства – рухатись до певної мети, замість 
того, щоб бродити безцільно»; 

 «Щоб утвердитися самому, необхідно допомагати ут-
верджуватися іншим»;  

 «Лідерство схоже на красу, йому важко дати визна-
чення, але коли ви його бачите, то точно знаєте, що 
воно перед вами». 

4. Античні філософи Платон та Аристотель дотримувались 
думки, що мала та продовжує знаходити своїх послідовників 
серед дослідників: 

 «Є люди, у яких від природи закладена здатність вести 
за собою інших»;  

 «Шлях до лідерства – це не індивідуальна стежка, 
якою людина має пройти усамітнено, а дорога, що існує 
тільки у просторі взаємовідносин з іншими людьми»; 

 «Лідерство схоже на красу, йому важко дати визна-
чення, але коли ви його бачите, то точно знаєте, що 
воно перед вами». 

5. Американський політолог Мері Паркер Фоллетт, вивчаючи 
природу лідерства, на початку ХХ ст. прийшла до висновку, що:  

 Є люди, у яких від природи закладена здатність вести 
за собою інших;  
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 Шлях до лідерства – це не індивідуальна стежка, якою 
людина має пройти усамітнено, а дорога, яка існує 
тільки у просторі взаємовідносин з іншими людьми; 

 Лідерство – це здатність піднятися над ситуацією, 
побачити й оцінити всю картину в цілому, організу-
вати людей для досягнення мети. 

6. Автором теорії трансформаційного лідерства, яка є най-
поширенішою сьогодні як у життєвій практиці сучасних реалій, 
так і в наукових розробках, вважають: 

 Платона та Аристотеля; 

 Джеймса Мак-Грегора Бернса;  

 Мері Паркер Фоллетт. 
7. Яке з наступних тверджень, на Вашу думку, найбільш 

повно розкриває суть лідерства? 

 лідерство – це вміння завжди бути першим; 

 лідерство – це агресія та домінування над іншими; 

 лідерство – це певне автентичне самовираження лю-
дини, яка працює на досягнення значущої, позитивно 
перетворювальної мети спільно з іншими людьми. 

8. Бути автентичним означає: 

 виражати себе без переоцінки й фальші, чинити дії, 
що ведуть за собою позитивні зміни, бути чесним, 
відвертим, сміливим, долати інертність і перепони; 

 бути дорослою вихованою людиною, люб’язно стави-
тися до колег; 

 бути людиною, яка, отримавши вищу освіту, вміє під-
тримати розмову. 

9. Який ряд авторів працювали чи працюють над досліджен-
ням теорій лідерства? 

 Парацельс, Д. Менделєєв, Лаплас, Ж. Кюрі, М. Остро-
градський, Ю. Кондратюк; 

 С. Кові, Р. Дафт, Д. Уелч, Дж. Максвелл, У. Байхем, 
Р. Шарма;  

 Авіценна, Гіппократ, С. Вавілов, І. Мечніков, В. Докучаєв. 
10. Процесуальний підхід класифікації визначає лідерство як: 

 один із нас, кращий серед нас, хороша людина, служи-
тель; 
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 пробне, успішне, ефективне; 

 формальне, неформальне, соціометричне. 
11. Лідер має послідовників – це: 

 класифікація основ влади; 

 сутнісні характеристики лідерства; 

 принципи ставлення лідера до влади.  
12. Лідер як джерело відповідальності, як провідник світо-

гляду, як символ, Ви віднесете до: 

 класифікацій лідерства; 

 функцій лідерства.  
13. Вислів «Лідерство – найбільш очевидний і найменш зро-

зумілий феномен на землі» приписують: 

 відомому філософу Нікколо Макіавеллі; 

 автору першої конституції Пилипу Орлику; 

 відомому медіа-магнату Руперту Мердоку. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

ЛІДЕРСТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 формулювати особистісний профіль завдань; 

 визначати довготривалі та короткотривалі цілі; 

 виробляти навички делегування повноважень; 

 розрізняти особливості лідерства та менеджменту. 

Питання для обговорення 

1. Нова парадигма лідерства. 
2. Чому й навіщо сьогодні необхідно лідерство? 
3. Менеджмент чи лідерство? 

Теми рефератів 

1. Лідерство – сучасна вимога й об’єктивна необхідність роз-
витку підприємства, організації. 

2. Сутність і значення управління. Співвідношення управлін-
ня та лідерства. 

3. Феномен лідерства. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
НАД ТЕМОЮ 

 

Завдання 1. 

Нова реальність сучасного світу потребує нової парадигми 

лідерства. Із перелічених позицій визначте, які з них відносяться 

до старої, а які до нової парадигми лідерства: «контроль», «его-

центризм», «делегування владних повноважень», «одноманіт-

ність», «різноманітність», «високі цілі», «зміни», «стабільність», 

«конкуренція», «скромність», «співробітництво», «героїзм». 

Використайте запропоновану нижче таблицю. 

 

Стара парадигма 

лідерства 

Нова парадигма 

лідерства 

  

 

Завдання 2. 

Використовуючи навчальні посібники Річарда Дафта «Уроки 

лидерства», М. П. Бєляцького «Основы лидерства» (бібліогра-

фію див. у списку літератури) тощо, наведіть аргументи, чому 

сьогодні для ефективного розвитку організацій не достатньо 

лише виконання менеджерських функцій і назріла потреба в 

лідерстві. 

Завдання 3. 

Сучасна парадигма лідерства пов’язує ефективність лідерів з 

умінням делегувати владні повноваження.  

Подумайте й обґрунтуйте, чому сьогодні для ефективності 

лідера є важливим указане вміння? Наведіть приклад, коли 

вміння делегувати повноваження піднімало людину, якій ці пов-

новаження були делеговані, на вищий рівень. 

Завдання 4. 

Чи згодні Ви із твердженням, що лідерство більше пов’язано 

з людьми, аніж менеджмент? Вкажіть риси, якими можна оха-

рактеризувати менеджера й лідера. Доповніть перелік рис. 
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Лідер 
Риси, що характеризують  

лідера/менеджера 
Менеджер 

 Змінює існуючий порядок речей  

 Розвиває  

 Підтримує статус-кво  

 Управляє та регулює  

 Концентрується на системі та структурі  

 Копією поведінку начальника  

 Опирається на тотальний контроль  

 Сіє довіру  

 Концентрується на людях  

 Розглядає все в найближчій перспективі  

 Має довготривалі плани  

 Провадить нововведення  

 Не боїться ризику  

 
Породжує власні традиції, стиль 

поведінки та спілкування 
 

   

   
 

Завдання 5. 
Як Ви вважаєте, лідерство – це мистецтво чи наука? 

Завдання 6. 
Професор Гарвардського університету Абрахам Залезнік, по-

рівнюючи поведінку лідерів і менеджерів, визначає, що мене-
джери: 

 вважають себе консерваторами й охоронцями існуючого 
порядку та системи, з якою себе асоціюють і від якої отримують 
винагороду; 

 більше стурбовані посадами та статусом людей, ніж са-
мими людьми; 

 підвищують власну значущість, утверджуючи існуючі 
процеси та порядки; 

 стимулюють бюрократію та придушують прояв людських 
теплих емоцій, щоб система була їм підконтрольна; 

 проблеми вирішують поступово, одна за одною, за допо-
могою розрахунку та інтриг; 
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 мають програмний склад розуму, що не терпить нововве-
день і змін. 

Як, за визначенням А. Залезніка, діють лідери? 

Завдання 7. 
Чи є людина, яку Ви вважаєте для себе прикладом лідерства? 

Опишіть, що в ній Вам подобається. (Це може бути будь-який 
персонаж із життя, художніх творів, кіно тощо). 

Завдання 8. 
На шляху до досягнення мети, на думку Джона Адаїра, лю-

дина може виконувати ряд дій, кожна з яких має певне термі-
нологічне трактування. Наприклад: 

Мета – результат, який передбачається отримати шляхом 
застосування певних зусиль. 

Завдання – матеріальний, досяжний результат, на який спря-
мовані зусилля. 

Задум – проект, до реалізації якого Ви прагнете. 
Результат – наслідок ваших дій. 
Об’єкт – те, що й результат, але виражає при цьому бажання 

та мотиви. 
Місія – кінцева мета, на досягнення якої спрямовані зусилля 

колективу або окремої організації чи особи. 
План – порядок дій для отримання потрібного результату. 
Образ майбутнього – концепція, що дозволяє ясно уявити 

собі розвиток подій і забезпечує чітке розуміння шляхів до-
сягнення поставленої мети. 

Намір – те, до чого Ви прагнете. 
Для того, щоб досягти певної мети, необхідно чітко її сфор-

мулювати; існують певні критерії, за якими можна визначити 
правильність поставлених цілей. 

Критерії: завдання мусять бути чіткими, конкретними, 
вимірюваними, досяжними, зафіксованими в письмовій формі, 
обмеженими в часі, реалістичними, багатообіцяючими, узгодже-
ними, мають виправдовувати затрачені зусилля та бути ціка-
вими для всіх учасників процесу їх досягнення. 

Беручи до уваги вищезазначену інформацію, сформулюйте 
свою відповідь на поставлені нижче запитання. 
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Особистісний профіль завдань 

1. У чому мої сильні сторони? Якими здібностями я володію? 

2. Які мої цінності? 

3. Як я планую заробляти гроші? 

4. Яких видів діяльності я хочу уникнути? 

5. Які досягнення я хотів би внести до списку результатів 

свого життя? 

6. Яка мета мого життя? 

7. Яка моя мета на найближчі п’ять років? 

8. Які завдання я хочу реалізувати впродовж одного року? 

9. Які перешкоди та які можливості на шляху досягнення 

завдань? 

10. Якими способами можна досягти мети: не дивлячись на 

названі перешкоди чи завдяки певним можливостям? 

 

Завдання 9. (За Левченко О. А.) 

Коли кадровики шукають керівників, перше запитання, яке 

вони ставлять претендентові: «А ким Ви бачите себе через рік?» 

І якщо Ви завмерли у глибокій мовчанці роздумів, то із 

тріскотом завалили «тест». Справа в тому, що чим більш 

віддалене майбутнє Ви здатні спрогнозувати, розпланувати для 

себе та для інших, тим більше у вас здібностей до керівництва. 

Відтак, якщо Ви можете: 

 уявити свою діяльність приблизно на три місяці наперед, 

то Ви хороший виконавець; 

 спланувати свою роботу на рік, знаючи, що й кому Ви б 

доручили, то маєте шанс стати начальником нижчого рангу; 

 чітко уявляєте результат своєї праці на наступні п’ять 

років і маєте уявлення про бізнес-ідею, якої має досягти фірма, 

то з Вас вийде прекрасний керівник середньої, можливо, і вищої 

ланки.  

Спрогнозуйте своє майбутнє на вказані хронологічні терміни: 

на три місяці; на рік; на п’ять років. 
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Завдання 10. 

ПРАВИЛЬНІ Й НЕПРАВИЛЬНІ ФОРМИ 

ПОВЕДІНКИ ЛІДЕРА 

Неправильні форми поведінки. Згадайте ситуацію, у якій Ви 
працювали з людиною, яка займала вищу позицію щодо Вас. Це 
може бути наставник, шкільна вчителька, викладач, лідер ко-
манди, близький родич. Що ця людина робила неправильно у 
ставленні до Вас? «Неправильно» в цьому випадку означає, що 
вчинки цієї людини знижували ефективність Вашої діяльності 
та мотивацію. Напишіть кілька речень про те, що саме, на Вашу 
думку, лідер робив неправильно взагалі та безпосередньо сто-
совно Вас. 

Правильні форми поведінки. Згадайте ситуацію, коли лідер 
повівся у ставленні до Вас справедливо – правильно. «Пра-
вильно» в цьому випадку означає, що його вчинки підвищували 
Вашу ефективність, наближаючи Вас до успіху. Напишіть кілька 
речень із цього приводу. 

Проаналізуйте цю ситуацію. Які якості лідера підвищували 
Вашу ефективність? Обговоріть проблему зі своїм колегою по 
парті. З’ясуйте, які якості лідера Вам подобаються, які викли-
кають негативне ставлення. Запишіть в один стовпчик «хороші» 
якості, у другий – «негативні». Виділіть з усіх якостей ключові, 
що відрізняють одного лідера від іншого. 

Завдання 11. 
За роки навчання в університеті Ви познайомилися з 

багатьма людьми. Кого з них, на Ваш погляд, можна віднести до 
менеджерів, а кого – до лідерів за вже відомими Вам характе-
ристиками; впишіть по кілька прізвищ (це можуть бути викла-
дачі, колеги по студентській лаві, сусіди, ін.). 

МЕНЕДЖЕРИ ЛІДЕРИ 
1…  

 

Завдання 12. 

Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та прак-
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тичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті та 

успішні»). Виокреміть і проаналізуйте ключові події на шляху 

до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що Вас най-

більше вразило чи захопило.  

Завдання 13. 

Прочитайте книгу Лі Якоки «Кар’єра менеджера» (див. спи-

сок літератури). Запишіть, у яких ситуаціях і за яких обставин, 

на Вашу думку, Лі Якока проявляв себе як лідер? 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Яке з нижченаведених визначень не є змістовним вира-

женням терміна «парадигма»: 

 це певні схеми, моделі, регулятиви, які служать взір-

цем для визначення понять; 

 це спільна ментальність, що являє собою спосіб ос-

мислення, сприйняття та розуміння світу; 

 це відповідний рівень знань, що гарантує формування 

економічної свідомості населення. 

2. Які якості в нових реаліях сучасного світу, відповідно до 

нової парадигми, будуть менш сприятливими для ефективного 

лідерства? 

 героїзм, егоцентризм, налаштованість на стабільність; 

 вміння ставити високі цілі, скромність, вміння засто-

совувати елементи кризового менеджменту; 

 налаштованість швидше на співробітництво, ніж на 

конкуренцію, вміння делегувати владні повноваження. 

3. Чи можна погодитися з таким простим твердженням, що 

лідерство – це той самий менеджмент? 

 так; 

 швидше ні, аніж так; 

 ні. 

4. Виберіть групу дій, характерних для поведінки лідера: 

 концентрується на людях, розвиває, реалізовує нововве-

дення; 
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 концентрується на системі та структурі, управляє й 

регулює, підтримує; 

 підтримує статус-кво, застосовує тотальний конт-

роль, переймається питаннями «як?» і «коли?». 

5. Виберіть групу дій, характерних швидше для поведінки 

менеджера, ніж для лідера: 

 концентрується на людях, розвиває, реалізовує нововве-

дення; 

 підтримує статус-кво, використовує тотальний конт-

роль, концентрується на системі та структурі; 

 сам собі господар і керується власними принципами та 

цінностями, породжує традиції, стиль поведінки та 

спілкування. 

6. Вважають себе консерваторами й охоронцями існуючого 

порядку, системи, з якою себе асоціюють і від якої отримують 

винагороду: 

 лідери; 

 менеджери. 

7. Вітають такі організаційні структури, які сторонньому 

спостерігачеві можуть видатися хаотичними, але, як правило, 

дають неперевершені результати: 

 лідери; 

 менеджери. 

8. Які характеристики притаманні лідерам? 

 володіють неперевершеною здібністю робити вигляд, 

що не помічають бездіяльності своїх підлеглих у деяких 

випадках, хоча така поведінка призводить до смерті 

організації; 

 стимулюють бюрократію та придушують прояв теп-

лих людських емоцій, щоб система була їм підконт-

рольна; 

 не зв’язані чіткими рамками одноманітних процесів, 

навпаки, кидають їм виклик, прагнучи до творчої ак-

тивності; ставлення до колег базується на інтуїції та 

співпереживанні. 
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9. Які характеристики притаманні швидше менеджерам, аніж 

лідерам? 

 мають програмний склад розуму, що не терпить ново-

введень і змін; 

 для самовизначення не потребують посад і ролей; 

 стурбовані ідеями й тим, який вплив будуть мати ці 

ідеї на людей. 

10. Формування корпоративної культури, стимулювання про-

фесійного зростання персоналу, усунення кордонів – це: 

 напрям лідерства; 

 орієнтація лідерства; 

 особистісні якості лідера. 

11. Створення образу майбутнього й розробка стратегії – це 

напрям: 

 менеджменту; 

 лідерства. 

12. Які якості у Вашого лідера Вас більше б захоплювали? 

 вміння підвищувати власну значимість, утверджуючи 

існуючі процеси та порядки; 

 вміння бачити мету й намагання знайти свіже вирі-

шення проблеми; 

 байдужість до розуму й сердець підлеглих, турбота 

за продуктивність і результати праці. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

СТИЛІ ЛІДЕРСТВА 
 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 розрізняти стилі лідерства, характеризувати кожен зі стилів; 

 аналізувати позитиви й недоліки кожного стилю; 

 визначати, який стиль краще підходить особисто для кож-

ного. 
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Питання для обговорення 

1. Стилі лідерства. 

2. Ситуативні теорії. 

3. Як обрати власний стиль? 

Теми рефератів 

1. Класифікація стилів лідерства. 

2. Чоловічий і жіночий стилі лідерства. 

3. Ситуативна модель Фідлера. 

4. Теорія життєвого циклу Херсі та Бланшара. 

5. Ситуативна модель Врума-Яго. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 

Хто з дослідників відкрив і найґрунтовніше описав різні стилі 

лідерства? 

Завдання 2. 

Охарактеризуйте різні стилі лідерства, використавши ниже-

вказану схему. 

Стиль 
Характерні 

особливості 
Переваги Недоліки 

Авторитарний стиль    

Демократичний стиль    

Ліберальний стиль    

 

Завдання 3. 

Як відомо, розрізняють два різновиди авторитарного стилю 

лідерства: автократичний і патерналістський. Запишіть, чим ха-

рактерний патерналістський стиль, і наведіть відомий Вам при-

клад прояву цього стилю. 

Завдання 4. 

Ефективне використання стилю вимагає від лідера: 

а) високої відповідальності; 
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б) жорсткого самоконтролю; 

в) широкого передбачення; 

г) розвинутої здібності приймати рішення; 

д) хороших організаторських здібностей. 

Про який стиль йдеться? 

Завдання 5. 

Партисипативний демократичний лідер повністю довіряє 

своїм послідовникам, організовує широкий обмін багатосто-

ронньою інформацією, залучає послідовників до постановки ці-

лей і контролю над ними. Але при цьому відповідальність за 

наслідки прийнятих рішень не перекладає на плечі підлеглих. 

Наведіть приклад із літератури, кіно або життєвої реальності 

прояву поведінки партисипативного лідера. 

Завдання 6. 

Наскільки актуальною в наші дні є теорія «великої людини»? 

Чи відомі Вам імена топ-менеджерів, яких можна справді назва-

ти лідерами у сфері бізнесу. Проілюструйте Вашу думку при-

кладами. 

Завдання 7. 

Чим різняться між собою теорії особистісних якостей та по-

ведінкові теорії? 

Завдання 8. 

З яким лідером Вам особисто подобається більше працювати – 

з тим, який орієнтується на людей, чи з тим, який орієнтується 

на завдання? Що являє собою «гратка лідерства» за Р. Блейком 

та Д. Моутоном? 

Завдання 9. 

Висловіть свою думку із приводу положення теорії діадних 

зв’язків відносно того, що лідер мусить налагоджувати індиві-

дуальні стосунки з якомога більшою кількістю підлеглих. На-

звіть можливі переваги чи недоліки цього положення, на Ваш 

погляд. 
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Завдання 10. 

Як відомо, «ситуативна модель Ф. Фідлера» описується 

трьома параметрами: за критеріями взаємовідносин між людь-

ми; за структурою завдань; за рівнем посадової влади (сильна, 

слабка). Такий опис утворює вісім вірогідних ситуацій. 

Який стиль поведінки необхідно обрати лідеру, щоб бути 

ефективним у ситуації «дуже несприятлива»? 

Завдання 11. 

Тренер прийшов на індивідуально-консультативне заняття у 

групи, які проявили різний рівень готовності: в одній групі – 

середній, в іншій – високий. Який стиль співпраці, на Вашу 

думку, йому варто обрати на занятті, опираючись на «теорію 

Херсі та Бланшара»? Обґрунтуйте, чому Ви так думаєте. 

Завдання 12. 

Доберіть приклад стилю участі лідера, згідно з теорією 

«шляхи-цілі». Обґрунтуйте свою думку. 

Завдання 13. 

Досить практичною є «ситуативна модель Врума-Яго». Про-

аналізуйте на основі цієї теорії стиль участі Вашого куратора в 

одній із подій, яка відбулась у житті Вашої студентської групи 

(підготовка до КВК, огляд художньої самодіяльності, спортивні 

змагання, День університету). Запишіть результати своєї аналі-

тичної діяльності. Дайте оцінку й рекомендацію, який би стиль 

участі стосовно Вашої групи обрали Ви, якби були куратором 

(відповідно до конкретної події, у якій брала участь група разом 

із куратором)? 

Завдання 14. 

Ціннісна теорія Сьюзан і Томаса Кучмарські, яка сьогодні 

зустрічається ще й під назвою «стейкхолдерства», передбачає 

певні показники ціннісного лідерства в організації. Продовжіть 

заповнення другої частини схеми змістом, що розкриває суть 

ціннісного лідерства в організації. Скористайтеся посібником 

О. В. Євтіхова «Стратегии и приемы лидерства». (див. список 

літератури). 
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1 
Створення позитивних 

міжособистісних  

стосунків 

Позитивні стосунки не 

складаються самі по собі, 

лідеру потрібно докладати 

зусиль для їх формування та 

підтримки. Перший крок – 

бажання самого лідера 

вступати у спілкування. 

Другий крок – готовність 

виділяти для цього особистий  

і службовий час. Третій 

крок – навчання послідовників 

таким взаємовідносинам 

2 
Знання особистих цілей 

кожного суб’єкта 

лідерського процесу 

 

 

3 
Формування почуття 

належності до соціуму 
 

4 
Вирішення міжсуб’єктних 

конфліктів 
 

5 

Навчання послідовників 

лідерській поведінці та 

управлінським 

взаємовідносинам 

 

6 
Заохочення ініціативності 

та розділення 

відповідальності 

 

7 Формування команди  

8 Діалогічність спілкування  
 

Завдання 15. 

Як відомо, Роберт Грінліф ввів у науковий обіг поняття 

«обслуговуюче лідерство». Сьогодні у США діє інститут 

«обслуговуючого» лідерства Р. Грінліфа. Яке Ваше ставлення до 

парадигми «лідер – слуга»? Можете навести приклад із Вашого 

життєвого досвіду стосовно того, чи доводилося Вам зустрічати 

лідера, зміст діяльності якого складало «служіння»? 
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Завдання 16. 
Що буде визначати Ваш особистий стиль? Сформулюйте 

власні принципи або просто запишіть свої думки із приводу 
власного стилю. 

Завдання 17. 
Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть і проаналізуйте ключові події на 
шляху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що 
Вас найбільше вразило чи захопило.  

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Талановиті вчені 60-х рр. Роберт Блейк та Джейн Моутон, 
досліджуючи зворотний зв’язок персоналу з керівництвом, 
прийшли до висновку, що можна охарактеризувати лідера з 
огляду на його орієнтацію чи то на підлеглих, чи то на завдання. 
Їхні дослідження продовжили: 

 розробку теорій психологічних характеристик лідера; 

 розробку теорій біхевіоризму.  
2. В основі біхевіористичного напряму у вивченні лідерства 

лежать: 

 психологічні характеристики лідера; 

 аналіз реальних дій лідера. 
3. До якого важливого для багатьох відкриття прийшли до-

слідники проблеми лідерства в 60-ті рр. ХХ ст.? 

 лідерські якості даються з народженням; 

 лідерським якостям можна навчитися.  
4. Яку назву отримала теорія лідерства, поширена у 70-ті рр. 

ХХ ст., коли в основу поведінки лідера, в одному випадку, бра-
лася крайня рішучість, здатність мотивувати людей до дій, а в 
іншому – вміння вислухати підлеглого? 

 біхевіористична теорія; 

 теорія великої людини; 

 ситуативна або варіаційна теорія.  
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5. У 80-ті рр. ХХ ст. грандіозні дослідження з лідерства про-

водили Томас Дж. Нефф та М. Сітрін, вивчаючи досягнення 

людей, чиї імена були зібрані інститутом Геллапа. Пізніше їхня 

теорія піддалась критиці з боку багатьох дослідників як груба й 

комерціалізована. Яку умовну назву отримала ця теорія лідер-

ства? 

 теорія великої людини; 

 теорія досконалого лідерства;  

 теорія транзакційного лідерства. 

6. Яку умовну назву має теорія лідерства, що розглядає в 

обов’язковому порядку лідера як героя, який володіє уродже-

ними якостями? 

 теорія впливу; 

 теорія взаємовідносин; 

 теорія великої людини.  

7. Теорія взаємовідносин – це теорія лідерства, відповідно до 

якої: 

 головним фактором успішності лідера дослідники 

вважають міжособистісні відносини; 

 групи вчених аналізують ситуативні змінні, вивчаючи 

різні завдання, структуру робочого середовища, змінні 

зовнішні фактори; 

 лідер має бути наділений особливими якостями, які 

відрізняють його від інших людей. 

8. Теорія обслуговуючого лідерства – це теорія, згідно з якою: 

 лідер має бути наділений особливими якостями, що 

відрізняють його від інших людей; 

 лідер розглядається як герой, завдяки своїм уродженим 

здібностям; 

 лідер розглядається як людина, яка вміє ставити 

інтереси оточуючих вище своїх власних. 

9. Теорія впливу – це теорія лідерства, яка вивчає: 

 поведінкові ролі ефективних і неефективних лідерів; 

 взаємний вплив лідера та групи один на одного;  

 особливі якості лідера, що відрізняють його від інших. 
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10. Інтелект, чесність, наполегливість (драйв), упевненість у 
собі, незалежність – характеристики, які стосуються теорії лі-
дерства, що отримала назву: 

 теорія індивідуалізованого лідерства; 

 поведінкова теорія лідерства; 

 теорія особистих якостей лідера. 
11. Співробітники Техаського університету Роберт Блейк і 

Джейн Моутон на основі досліджень та оцінок лідерів за двома 
критеріями (увага до людей та увага до виробництва) розробили 
двовимірну модель, яку назвали «граткою лідерства». Згрупо-
вані оцінки відображають: 

 якісні характеристики лідерів, такі як: інтелект, чес-
ність, наполегливість (драйв), упевненість у собі, 
стійкість до стресів, незалежність; 

 п’ять стилів менеджменту: менеджмент команди, 
менеджмент заміського клубу, менеджмент влади 
(підкорення), центристський менеджмент, послабле-
ний менеджмент;  

 лідерство, за якого існує прагнення централізації вла-
ди, заснованої на посадовому становищі, контролі за 
розподілом та винагородами. 

12. Модель вертикального діадного зв’язку, взаємовідносини 
між лідером і членами групи, налагодження партнерських сто-
сунків, системи й мережі – це елементи: 

 теорії особистісних якостей; 

 поведінкової теорії; 

 теорії індивідуалізованого лідерства. 
13. Згідно з концепцією вертикальних діадних зв’язків, члени 

групи по-різному реагують на лідера. Якщо так, то яку пораду 
Ви б дали лідеру для підвищення його ефективності? 

 орієнтуватися на людей; 

 орієнтуватися на людей і завдання;  

 орієнтуватися на завдання. 
14. Експеримент Курта Левіна довів, що за відсутності лідера 

підлеглі демонструють більш високі показники під час застосу-
вання: 
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 автократичного стилю лідерства; 

 демократичного стилю лідерства.  
15. Взаємозв’язок між лідером і членами групи, структура 

завдань та посадова влада – це визначальні показники: 

 ситуативної моделі Херсі та Бланшара; 

 ситуативної моделі Фідлера; 

 ситуативної моделі Врума-Яго. 
16. Щоб застосувати на практиці ситуативну модель Фідлера, 

достатньо з’ясувати: 

 на що зорієнтований стиль лідерства (на завдання чи 
на людей); 

 якими є особистісні якості та форми поведінки під-
леглих; 

 по-перше, орієнтацію стилю лідера на завдання чи на 
людей; по-друге, взаємовідносини з підлеглими, струк-
туру завдань, силу посадової влади. 

17. Ви зіткнулися із ситуацією, коли Вам доводиться працю-
вати із групою менеджерів, які мають середній рівень професій-
ної підготовки. Який стиль лідерства, за ситуативною теорією 
Херсі та Бланшара, Вам краще обрати в цій ситуації? 

 пояснення (значний інтерес до завдань, незначний ін-
терес до взаємовідносин); 

 участі (незначний інтерес до завдань, значний інтерес 
до взаємовідносин); 

 переконання (значний інтерес до завдань, значний ін-
терес до взаємовідносин). 

18. Ви зіткнулися із ситуацією, коли Вам доводиться працю-
вати із групою менеджерів, які мають низький фаховий рівень. 
Який стиль лідерства, за ситуативною теорією Херсі та Блан-
шара, Вам краще обрати в цій конкретній ситуації? 

 пояснення (значний інтерес до завдань, незначний ін-
терес до взаємовідносин);  

 участі (незначний інтерес до завдань, значний інтерес 
до взаємовідносин); 

 делегування (незначний інтерес до завдань, незначний 
інтерес до взаємовідносин). 
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19. Який стиль краще обрати для ефективного лідерства за 
ситуативною теорією «шляхи – цілі», якщо підлеглий відчуває 
невпевненість у собі? 

 директивний стиль (пояснення шляхів і винагород); 

 стиль участі (з’ясування потреб співробітників, ко-
рекція винагород); 

 стиль підтримки (формування впевненості в собі, не-
обхідної для виконання завдання).  

20. Якщо складається ситуація недостатньо складного за-
вдання, Ви, як лідер, оберете стиль: 

 орієнтований на досягнення (постановка більш висо-
ких цілей);  

 підтримки (формування впевненості в собі, необхідної 
для виконання завдання); 

 директивний (пояснення шляхів і винагород). 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 
РИСИ ЛІДЕРА 

 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 об’єктивно оцінювати особисті якості; 

 визначати, як особистісні цінності та установки співвід-
носяться із загальнолюдськими цінностями; 

 аналізувати власні недоліки, позбавляючись того, що зава-
жає розвитку; 

 розрізняти когнітивні відмінності; 

 щиро радіти успіхам інших. 

Питання для обговорення 

1. Проактивний фокус особистості лідера.  
2. Цінності та установки. 
3. Вміння цінувати час. 
4. Як навчитися лідеру використовувати когнітивні відмін-

ності? 
Теми рефератів 

1. Визначення сильних сторін і потреб розвитку лідера. 
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2. Вплив психологічних установок на лідера. 

3. Когнітивні можливості та їх вдосконалення. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 

Гомерівська «Іліада» виділила чотири необхідних, на думку 

стародавніх греків, якостей лідера: 
 

Справедливість Мудрість Хитрість Доблесть 

Агамемнон Нестор Одіссей Ахілл 

 

Які риси лідера виділив найвідоміший дослідник «теорії рис» 

Р. М. Стогділл? 

    
 

Завдання 2. 

Як відомо, якості – це система індивідуально-психологічних 

характеристик людини, які є вимогами для вдалого виконання 

певного виду діяльності. Зважте, якими якостями лідера Ви 

володієте на сьогодні, а які якості Вам би хотілося виховати в 

собі з часом? Запишіть у ліву колонку наявні якості, а у праву – 

ті, які б хотіли мати. 

Завдання 3. 

Серед складових емоційного інтелекту виділяють, перш за 

все, таку рису як самоусвідомлення. Її можна визначити за 

такими критеріями: впевненість у собі, реалістична самооцінка, 

самоіронічне почуття гумору. Вкажіть нижче, яким рівнем 

указаних характеристик Ви володієте нині. Проаналізуйте, чому 

Вам необхідно ще повчитися. 
 

Впевненість  

у собі 

Реалістична 

самооцінка 

Самоіронічне 

почуття гумору 
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Завдання 4. 

Самодисципліна – це здатність контролювати або перена-

правляти внутрішні імпульси та настрої, вміння не робити пос-
пішних висновків, думати перед тим, як діяти. Коротко дайте 

характеристику особистої самодисципліни. Чи задовольнив Вас 
самоаналіз? Чому б Ви вважали за необхідне ще навчитися? 

Які якості особистості Ви виховували б у собі для того, щоб 
стати лідером? 

Завдання 5. 
Сучасні дослідники проблем лідерства прийшли до висновку, 

що необхідною частиною лідерства, особливо в сучасному світі, 
є емпатія (співпереживання). Назвіть хоча б три аргументи необ-

хідності цієї риси. 

Завдання 6. 

Визначте, яка проблема є для Вас найактуальнішою на 
сьогодні (вона може бути як віртуальною, так і реальною). Щоб 

зрозуміти її складність, розбийте цю проблему на кілька ком-
понентів. Запишіть. Спробуйте визначити, що потребує негайної 

уваги. Приступіть до виконання того, що потрібно зараз, посту-

пово, крок за кроком, проробляючи кожен компонент. 

Завдання 7. 

Яка робота викликає у Вас найбільш негативну реакцію? 
Спробуйте пояснити чому. Можливо, Ви мали негативний до-

свід у минулому, а можливо, Вам просто не вистачає досвіду й 
Ви не знаєте, з чого починати. Запишіть свої роздуми. Спро-

буйте подолати свій негатив, зробивши те, що Вам не подоба-
ється, але з позитивним мисленням. Які враження? 

Завдання 8. 
Складіть список своїх досягнень та успіхів у минулому, не-

залежно від ступеня їхньої ваги (освіта, спорт, вміння спілку-
ватися, почуття гумору тощо). 

Завдання 9. 

Наведіть власний приклад, коли Ви або до Вас проявляли 

терпимість, коли були терпеливими, чи траплялося Вам бути 
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терплячим. Поясніть, чому лідер має володіти такими важли-

вими рисами: терпимість, терплячість, терпеливість? Якщо, на 

Вашу думку, лідер не повинен володіти такими рисами, проко-

ментуйте, чому Ви так вважаєте. Обговоріть це зі своїми коле-

гами, викладачем. (Терпимість – до людських рис, можливо, до 

недоліків чи вад; терпеливість бажань і очікувань; терплячість – 

до болю будь-якого виду). 

Завдання 10.  
Назвіть важливі особисто для Вас цінності (за М. Рокичем). 

Термінальні цінності Інструментальні цінності 

  

  
 

Завдання 11. 

Що визначає кожен із трьох компонентів особистості?  

Когнітивний компонент  

Афективний компонент  

Поведінковий компонент  
 

Завдання 12. 

Дуглас Мак-Грегор розробив концепцію, яка пояснює різні 

стилі лідерства. Вона заснована на ряді спільних установок 

стосовно особистості. Вкажіть, яка з теорій ближча Вам? 

Теорія Х Теорія Y 

Заснована на передбаченні про те, 

що люди в основному ліниві, не 

мотивовані на роботу й мають 

природну схильність уникати від-

повідальності.  

Заснована на передбаченні того, 

що людям притаманне бажання 

працювати й, в основному, вони 

прагнуть робити те, що їм цікаво. 

Такі люди розширюють завжди 

коло своєї відповідальності.  

ВАША ПОЗИЦІЯ ВАША ПОЗИЦІЯ 

Теорія Х Теорія Y 
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Завдання 13. 

Маємо надію, що запропонована дисципліна привела Вас до 

розуміння того, що саме Ви особисто, у першу чергу, відпові-

даєте за власний розвиток як лідера, а тому пропонуємо Вам 

спланувати програму саморозвитку. Оскільки все планування 

повинно будуватися на основі пріоритетів, то Ваш план корисно 

розділити на три розділи: 

1. Короткотривалий (пункти, які Ви можете виконувати 

негайно або впродовж наступного року). 

2. Середньотривалий (заходи або вдосконалення, завершен-

ня яких може зайняти період до трьох років). 

3. Довготривалий (становище або рівень добробуту, якого 

Ви хотіли б досягти через 3–10 років). 

Завдання 14.  

«Раціональне використання часу»  

(за В. П. Пугачовим) 

Мета: підвищити часову компетентність, тобто навчитися 

«відчувати час», вміти оптимально його розподілити. 

З’ясуйте, що Вам заважає краще використовувати свій час. 

До кожного із запропонованих висловів напишіть щонайменше 

два закінчення: 

1. У мене занадто мало часу, тому що … 

2. У мене було б більше часу, якби...  

3. Я витрачаю занадто багато часу марно, тому що...  

4. Я дуже мало можу впливати на планування свого часу, 

тому що...  

Добре обміркувавши ці питання, Ви зможете з’ясувати, що 

заважає Вашій оптимальній роботі. 

Завдання 15. 

Модель цілісного мозку, згідно з концепцією Неда Германа, 

складається з чотирьох квадрантів. Ознайомтеся з нижчевказа-

ною схемою і поміркуйте, який квадрант домінує у Вас. 
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КВАДРАНТ А 
Частина мозку пов’язана  

з логічним мисленням, 
аналізом фактів і 

роботою з цифрами 

КВАДРАНТ В 
Частина мозку пов’язана із 

плануванням, впорядкуванням 
фактів і скрупульозно 

деталізованим розглядом ситуацій 

КВАДРАНТ С 
Частина мозку пов’язана  

з ефективним та 
інтуїтивним мисленням 

КВАДРАНТ D 
Частина мозку пов’язана з 

концептуалізацією, синтезом та 
інтегруванням фактів і структур 

 

Завдання 16. 
Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть і проаналізуйте ключові події на шля-
ху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що Вас 
найбільше вразило чи захопило.  

Завдання 17. 
Прочитайте другу главу книги Дж. Коллінза «От хорошего к 

великому» (див. список літератури). Якими характеристиками, 
на думку автора, має володіти лідер п’ятого рівня? Чому Дж. 
Коллінз називає їх саме так? 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. На думку якої відомої особи, однією з характеристик лі-
дера є проактивний або реактивний фокуси впливу? 

 Аристотеля; 

 Н. Макіавеллі; 

 С. Кові. 
2. Проактивний фокус – це: 

 позитивна енергія, яка збільшує коло впливу; концент-
рація зусиль на тих сферах життєвих явищ, де від 
лідера щось залежить; 

 негативна енергія, яка звужує коло впливу; загострен-
ня уваги на недоліках людей і проблемах зовнішнього 
середовища. 
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3. Реактивний фокус – це: 

 позитивна енергія, яка збільшує коло впливу; концент-
рація зусиль на тих сферах життєвих явищ, де від 
лідера щось залежить; 

 негативна енергія, яка звужує коло впливу; загострен-
ня уваги на недоліках людей і проблемах зовнішнього 
середовища. 

4. Лідер із проактивним фокусом: 

 відчуває себе жертвою; 

 випромінює позитивну енергію; 

 постійно скаржиться та звинувачує. 
5. Виберіть групу характеристик, які, на думку дослідників, 

найсуттєвіше впливають на ефективність лідерства: 

 високий зріст, агресивність, домінування, середній вік, 
спортивна статура; 

 яскравий одяг, кремезний вигляд, колір очей, пунктуаль-
ність; 

 екстраверсія, чутливість, добросовісність, емоційна 
стабільність, відкритість досвіду. 

6. Що визначає локус контролю? 

 визначає на кого людина покладає відповідальність за 
своє життя; 

 здатність людини адекватно реагувати на зовнішні 
стимули; 

 здатність людини домінувати над іншими. 
7. Інтернали покладають відповідальність за своє життя: 

 на себе (внутрішній локус контролю); 

 на зовнішні сили (зовнішній локус контролю); 

 на керівника організації. 
8. Екстернали покладають відповідальність за своє життя: 

 на себе (внутрішній локус контролю); 

 на зовнішні сили (зовнішній локус контролю); 

 на керівника організації. 
9. Інтернали: 

 прагнуть виконувати структуровані, чітко визначені 

завдання; мають успіх у ситуаціях, які вимагають 
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чутливості та конформізму, але менш ефективні, 

якщо потрібно проявляти ініціативу, творче начало, 

незалежність дій; 

 мають сильну внутрішню мотивацію, краще контро-
люють власну поведінку, беруть активну участь у 
соціальному й політичному житті, більш орієнтовані 
на досягнення цілей, прагнуть впливати на оточуючих, 
бути лідерами. 

10. Екстернали: 

 прагнуть виконувати структуровані, чітко визначені 
завдання. Мають успіх у ситуаціях, які вимагають 
чутливості та конформізму, але менш ефективні, 

якщо потрібно проявляти ініціативу, творче начало, 
незалежність дій; 

 мають сильну внутрішню мотивацію, краще контро-
люють власну поведінку, беруть активну участь у со-
ціальному й політичному житті, більш орієнтовані на 

досягнення цілей, прагнуть впливати на оточуючих, 
бути лідерами. 

11. Яку відповідь можна вважати найповнішим визначенням 
поняття «загальнолюдські цінності»? 

 це шедеври світового мистецтва; 

 це скарби «Золотої скарбниці» в Києві; 

 це фундаментальні переконання, які мають величезне 
індивідуальне значення, стабільні в часі та впливають 
на установку й поведінку особистості. 

12. Термінальні цінності за визначенням ученого Мілтона 
Рокича – це: 

 переконання щодо бажаних життєвих цілей; 

 переконання щодо форм поведінки, які можливі для 
досягнення мети. 

13. Інструментальні цінності за визначенням ученого Мілто-
на Рокича – це: 

 переконання щодо бажаних життєвих цілей; 

 переконання щодо форм поведінки, які можливі для 
досягнення мети. 
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14. Які з перелічених позицій складають групу термінальних 

цінностей? 

 логіка, лояльність, ввічливість, самоконтроль, енер-
гійність; 

 здоров’я, комфортне життя, безпека родини, реалі-
зація своїх здібностей; 

 здібності, сміливість, широкий світогляд, вміння прий-
ти на допомогу. 

15. Які з перелічених позицій складають групу інструмен-

тальних цінностей? 

 чесність, самоконтроль, вміння любити, високий рі-
вень вимог; 

 комфортне життя, рівність, безпека родини, свобода; 

 національна безпека, спасіння душі, загальне визнання, 
справжня дружба. 

16. Установка – це: 

 здатність людини бути імпульсивною, швидко втра-

чати контроль над емоціями; 

 здатність людини домінувати над іншими; 

 позитивна або негативна оцінка людей, подій, речей. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ЛІДЕРА 
 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 методам вербальної та невербальної комунікації; 

 навичкам успішних презентацій; 

 оволодінню методами ефективного вирішення конкретних 
завдань, техніками розв’язання проблем; 

 делегуванню владних повноважень.  

Питання для обговорення 

1. Вербальні та невербальні навички комунікації. 

2. Успішні виступи та презентації. 
3. Нетрадиційні методи та техніки вирішення проблем. 
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Теми рефератів 

1. Комунікації в умовах кризи. 

2. Лідер як майстер комунікацій. 

3. Гумор і народна мудрість як засоби полегшення налаго-

дження комунікацій. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 

Спробуйте сьогодні провести весь день з усмішкою на об-

личчі. Усміхайтеся відкрито, щиро – вдома, в університеті, у 

транспорті, у магазині. Запишіть свої враження, якими б вони не 

були. 

Завдання 2. 

Знайдіть спосіб, щоб Ваші рідні захотіли вивчити одну ско-

ромовку, яку Ви їм запропонуєте. Запишіть свої враження, чи 

довго довелося Вам викликати бажання, вмовляти. Як саме Ви 

це зробили? (Наприклад: «Карл у Клари украв корали, Клара у 

Карла украла кларнет»). 

Завдання 3. 

У японських школах є цікавий метод вивчення іноземної 

мови й розвитку комунікації. Поблизу музеїв, на вулицях міста 

японські школярі, зустрівши іноземця, мають звернутися до 

нього англійською мовою із запитанням про враження від їхньої 

країни. При цьому вони ведуть запис у спеціальних зошитах, 

куди записують прізвище, ім’я, з якої країни приїхав гість, якщо 

не знають країни, мають дізнатися, на якому континенті вона 

знаходиться, і, звісно, враження від Японії. За спілкування вони 

обов’язково дарують гостю сувенір. Чим більше записів у зоши-

ті школяра, чим більше сувенірів він роздасть, тим вищу оцінку 

він отримує. Так японці спонукають школярів до практичних 

навичок розвитку комунікативних здібностей і вивчення інозем-

ної мови. 

Побудуйте якесь коректне запитання (про погоду, одяг, робо-

ту, новини, будь-що) і спробуйте звернутися з ним до незнайо-
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мих людей. Намагайтеся бути відкритими. Запишіть, чи вдалося 

Вам це зробити. Опишіть враження та реакцію. Не соромтеся, 

пам’ятайте, що Ваше завдання полягає в розвитку навичок 

комунікації. 

Завдання 4. 

Прочитайте відповідну літературу, подумайте й дайте відпо-

відь на питання: Чому менеджерів сприймають як «інформаційні 

процесори», а лідерів, як правило, як «майстрів комунікації».  

Завдання 5. 

Як відомо, лідери мотивують і надихають аудиторію, вкла-

даючи у свої слова відповідну силу й потрібне значення. Спро-

буйте перефразувати нижчевказані речення так, шоб ваші при-

хильники захотіли працювати ще краще: 
 

ПРОПОНОВАНИЙ ВАРІАНТ ВАШ ВАРІАНТ 

Я думаю, що скоро ми вирішимо 

проблему із продажами цих 

товарів 

Наприклад: Я певен, що ми 

наблизились до того, щоб 

зробити прорив у підході до 

продажу цих товарів 

Ви сьогодні добре виконали 

завдання 
 

У нас складні проблеми, але ми  

їх якось здолаємо 
 

Вікторе, пора продукувати  

нові думки 
 

Наші конкуренти наздоганяють 

наші результати 
 

Вчора наша команда 

запропонувала гарну пропозицію 

для виходу із кризи 

 

 

Завдання 6. 

Чим відрізняється дискусія та діалог? Знайдіть обґрунтовану 

відповідь, використовуючи наукову літературу. 
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Завдання 7. 

Подумайте й запишіть, чому лідер має майстерно володіти 

вмінням слухати. У розділі «Коммуникация» Р. Дафта «Уроки 

лидерства» (див. список літератури) знайдіть 10 коротких порад 

як навчитися слухати, запишіть їх. Проаналізуйте за таблицею 

«гарний слухач» Ви чи «поганий слухач». Що Ви маєте зробити, 

щоб покращити своє вміння слухати та чути інших людей? 

Завдання 8. 

Підготуйте будь-яку вправу чи завдання. Продумайте, як Ви 

загітуєте групу виконати цю вправу (вона може мати різний 

характер складності: від елементарного повтору речення до 

креативних завдань, рольових ігор). 

Завдання 9. 

Запишіть недоліки та переваги низькоємних і високоємних 

канонів комунікацій: меморандуму, телефонного звіту, фор-

мального звіту, бесіди тет-а-тет, електронної пошти, IT-системи, 

Інтернету тощо. 

Завдання 10. 

Підготуйте коротку презентацію (на 5–7 хв) про ідею чи за-

хоплення, якими б Ви хотіли викликати в аудиторії позитивні 

емоції та бажання Вас підтримати. Обдумайте й використайте 

всі можливі вербальні та невербальні методи комунікації. 

Завдання 11. 

Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 

практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 

та успішні»). Виокреміть та проаналізуйте ключові події на 

шляху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що 

Вас найбільше вразило чи захопило. 

Завдання 12. 

Прочитайте книгу Кармін Галло «ІПрезентация» про Стіва 

Джобса. Запишіть основні правила, що застосовував Стів Джобс 

для успішних презентацій продуктів компанії «Apple». 



332 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Комунікація – це: 

 людина, яка переконана, що комунікація має серйозне 
значення для створення атмосфери довіри та втілення 
в життя майбутнього розвитку; 

 людина, яка періодично читає доповіді в аудиторії; 

 процес обміну інформацією між відправником та от-
римувачем. 

2. Майстер комунікацій – це: 

 людина, яка переконана, що комунікація має серйозне 
значення для створення атмосфери довіри та втілення 
в життя майбутнього розвитку; 

 людина, яка виступає за трибуною; 

 людина, яка періодично читає доповіді в аудиторії. 
3. Вербальна комунікація – це: 

 повідомлення, яке передається за допомогою викори-
стання усної або письмової мови; 

 інформація, що передається на генетичному рівні; 

 повідомлення, що передається без допомоги слів. 
4. Невербальна комунікація – це: 

 повідомлення, що передається за допомогою викори-
стання усної або письмової мови; 

 повідомлення, що передається за допомогою дій та 
поведінки, без допомоги слів; 

 інформація, що передається на генетичному рівні. 
5. Стратегічна бесіда – це: 

 процес спілкування із прагненням перемогти опонента; 

 спілкування між людьми, що долає ієрархічні рівні гру-
пи й зачіпає найважливіші стратегічні теми та ос-
новні цінності, що допомагають досягти бажаних ре-
зультатів; 

 обговорення спірного питання, проблеми з використан-
ням логіки та аргументів. 

6. Відкрите спілкування – це: 

 спілкування при відчинених дверях; 
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 внутрішньо корпоративний обмін усіма видами інфор-

мації, що долає функціональні та ієрархічні кордони; 

 процес спілкування із прагненням перемогти опонента. 

7. Вміння слухати – це: 

 навички сприйняття та розуміння справжнього змісту 

повідомлення; 

 процес виголошення людиною промови; 

 процес групової комунікації, під час якої люди створю-

ють спільні поняття для налагодження взаєморозу-

міння та формування спільного світосприйняття. 

8. Проникливість – це: 

 вміння заходити тихо, не звертаючи на себе уваги; 

 здатність зрозуміти прихований зміст повідомлення, 

що не виражений словами; 

 здатність слухати, не чуючи співрозмовника. 

9. Діалог – це: 

 процес виголошення людиною промови; 

 процес спілкування із прагненням перемогти співроз-

мовника; 

 процес групової комунікації, під час якої люди створю-

ють спільні поняття для налагодження взаєморозумін-

ня та формування спільного світосприйняття. 

10. Дискусія – це: 

 обговорення спірного питання, проблеми з викори-

станням логіки та вагомих аргументів; 

 процес виголошення людиною промови; 

 процес групової комунікації, під час якої люди ство-

рюють спільні поняття для налагодження взаєморо-

зуміння та формування спільного світосприйняття. 

11. Комунікативний канал – це: 

 кількість інформації, що може бути передана впро-

довж комунікативного епізоду; 

 повідомлення, що має для нас вагому змістовну цінність; 

 посередник за допомогою якого повідомлення посту-

пає від відправника до отримувача. 
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12. Ємкість каналу – це: 

 кількість інформації, що може бути передана впро-

довж комунікативного епізоду; 

 посередник, за допомогою якого повідомлення посту-

пає від відправника до отримувача; 

 повідомлення, що має для нас вагому змістовну цін-

ність. 

13. Презентація – це: 

 обговорення спірного питання, проблеми з викори-

станням логіки та вагомих аргументів; 

 документ або комплект документів, що має метою 

представити об’єкт (організацію, проект, продукт) 

із метою донесення до цільової аудиторії повної ін-

формації; 

 кількість інформації, що може бути передана впро-

довж комунікативного епізоду. 

14. Транзакційне лідерство фокусується на: 

 стратегічних цілях і принципах; 

 практичних результатах і поточних справах. 

15. Трансформаційне лідерство фокусується на: 

 стратегічних цілях і принципах; 

 практичних результатах і поточних справах. 

16. Трансформаційне лідерство: 

 виходить із потреби людини робити свою справу й 

заробляти на життя, орієнтується на тактичних 

завданнях; 

 підтримує структури та системи, що сприяють 

досягненню практичних результатів і максимальної 

продуктивності, й гарантує отримання прибутків у 

найближчій перспективі; 

 виходить із потреб перетворювати людей та орга-

нізації, досягати довготривалих цілей без шкоди цін-

ностям і принципам людей, досягати незворотних 

позитивних змін. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЛІДЕРА 
 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 розрізняти фактори тривоги та стресу; 

 з’ясувати види службових і позаслужбових факторів стресу; 

 протистояти стресам; 

 передбачати та зопбігати стресовим ситуаціям.  

Питання для обговорення 

1. Поняття та причини стресів. 

2. Види службових і позаслужбових стресів. 

3. Профілактика стресів. 

Теми рефератів 

1. Стародавні методики протидії стресам. 

2. Позаслужбові фактори стресів та їх профілактика.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 

Що в перекладі з англійської означає «стрес»? Етимологія 

терміна. 

Завдання 2. 

За яких умов стан справ в організації може викликати в 

лідера стресову ситуацію? 

Завдання 3.  

Наведіть приклад із будь-яких доступних інформаційних 

джерел або життєвого досвіду, коли відносини з персоналом 

викликають у лідера стрес. 

Завдання 4. 

Яким чином вищі керівні управлінські структури можуть 

спричиняти стресову ситуацію? Відповідь проілюструйте при-

кладом. 
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Завдання 5. 

Чи знаєте Ви випадки стресових ситуацій, які трапляються у 

зв’язку з неможливістю суб’єкта до самореалізації? 

Завдання 6.  

Що таке невпевненість? Які поради Ви могли б дати, щоб 

позбавитися цього можливого фактора стресу? 

Завдання 7. 

Наведіть приклади, коли особистісні риси: сором’язливість, 

тривожність, емоційна неврівноваженість, зменшують ефектив-

ність діяльності (із власного життєвого досвіду чи доступних 

інформаційних джерел). 

Завдання 8. 

Знаючи, що позитивний стрес називається «евстресом» із 

грецької, що означає «добре» та є корисним для організму, роз-

кажіть групі про свій найбільший у житті успіх.  

Завдання 9. 

Згадайте свої щасливі моменти: отримання нагороди, виграш 

у лотерею тощо. Поділіться думками, які емоції у Вас виникали 

в ці хвилини. Тезово запишіть їх. 

Завдання 10. 

Заповніть схему «Специфічні стресори в діяльності керівника». 
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Завдання 11. 

Доповніть запропонований перелік мудрих кроків лідера, які 

допоможуть протистояти стресам.  

 
 

Завдання 12. 

Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 
особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 

практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть та проаналізуйте ключові події на шля-

ху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що Вас 
найбільше вразило чи захопило.  

Завдання 13. 
Ознайомтесь із працею Стівена Кові «Семь навыков высоко-

эффективных людей» (див. список літератури). Коротко запи-
шіть, які навики пропонує використовувати автор для того, щоб 

системно та чітко сформулювати свої життєві цілі, успішно дося-
гати їх, реально змінювати світ навколо й самого себе на краще. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. На думку давньогрецьких філософів-учених, стрес є явищем: 

 особистісним; 

 постійним; 

 обов’язковим. 
2. У перекладі з англійської мови, поняття «стрес» означає: 

 напруга; 
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 страх; 

 хвороба. 

3. Учені-психологи характеризують стрес як: 

 неврівноваженість; 

 позамежну емоційну напругу; 

 постійний стан збудженості. 

4. Від чого залежить тривожність особи? 

 від зовнішнього середовища; 

 від думки особи про власні здібності; 

 від думки про інших людей. 

5. «Евстрес», у перекладі із грецької мови, означає: 

 добре; 

 погано; 

 байдужий. 

6. Виграш у лотерею, хвилювання перед врученням премії, 

сльози перемоги є факторами: 

 дистресу; 

 евстресу. 

7. Неякісна їжа, головний біль, забруднення атмосфери є 

першочерговими чинниками: 

 психологічних стресів; 

 фізіологічних стресів; 

 стресів службової діяльності. 

8. Стресори службової діяльності – це: 

 персонал організації; 

 члени родини, родичі; 

 перевіряючі органи. 

9. До факторів стресу службової діяльності слід віднести: 

 неякісне харчування; 

 сімейні негаразди; 

 оцінку специфічності службової діяльності. 

10. Що швидше викличе в лідера стрес? 

 нереалістично високі прагнення до вдосконалення; 

 адекватна самооцінка власних здібностей. 



 339 

11. До особистісних факторів стресу можна віднести: 

 оцінку специфічності службової діяльності; 

 складність ситуації з точки зору самореалізації як 

суб’єкта відповідальності; 

 проблеми з дітьми. 

12. Про яке вміння лідера говорить точніше давньосхідна 

мудрість «Все, що мене не вбиває, робить мене сильнішим у 

житті»? 

 про вміння відрізняти головне від другорядного; 

 про вміння отримувати позитивний досвід із зробле-

них помилок. 

13. Кому належить крилатий вислів «Не складати планів – 

значить планувати свою поразку»? 

 Катерині ІІ; 

 І. Мазепі; 

 Б. Франкліну. 

14. Народна мудрість «Краще синиця в руках, ніж журавель 

у небі» найкраще розкриває зміст тези: 

 знати міру впливу на події; 

 вміти підходити до проблем із різних сторін; 

 сприймати дійсність такою, як вона є в реальності, а 

не в уяві. 

15. З чого почати активну протидію стресам? 

 з ранжування стресів від найсильнішого до найслаб-

шого; 

 зі складення переліку стресів. 

16. Виберіть більш правильний метод активної протидії стре-

су на основі фізичних вправ: 

 плавання 20–40 хв; 

 тренажерна зала 1–2 год; 

 комбінація вправ (на гнучкість – 5 хв, витривалість – 

20 хв). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО 
 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 розумній поведінці в емоційній сфері; 

 тренувати емоції для відновлювальних процесів; 

 оволодівати способами регуляції емоційної напруги й по-
силення впливу; 

 щиро радіти успіхам інших. 

Питання для обговорення 

1. Сутність емоційного інтелекту. 
2. Харизматичне лідерство. 

Теми рефератів 

1. Що таке харизма? 
2. Резонансний та дисонансний лідер. 
3. Емоції чи ефективне управління? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 
Існує вісім основних груп емоцій. Придумайте чи підберіть 

приклади прояву цих емоцій у різних ситуаціях життєвого та 
робочого характеру. Запишіть.  
 
 
 
 

 
 

Завдання 2. 
Підберіть приклад прояву поведінки послідовників, засно-

ваної на залякуванні. Можете використати художню літературу, 
кіно, власну фантазію. Поясніть мотивацію цієї поведінки. 

Підберіть приклад прояву поведінки підлеглих, заснованої на 

любові. Подумайте, чому мотивація поведінки, заснованої на 
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любові, частіше дає значно позитивніші результати, ніж пове-

дінка, заснована на залякуванні. 

Завдання 3. 

Автори праці «Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект 

и Ваши успехи» Стейн Стівен Дж. та Бук Говард І. (див. список 
літератури), досліджуючи емоційний інтелект впродовж ба-
гатьох років, прийшли до висновку, що досягнення лідерів ма-
ють пряму залежність від володіння ними емоційним інте-

лектом. Що Вам відомо про відсоткове співвідношення IQ та EQ 

для досягнення лідером позитивних результатів та ефективного 
впливу на послідовників. 

Завдання 4. 
Логічність, асоціативність, послідовність, швидкість, глиби-

на, широта та гнучкість мислення призводять до певного рівня 
здатності розв’язувати завдання та проблеми відповідної склад-

ності й визначають IQ людини. Чим характеризують EQ (емо-
ційний інтелект) людини? 

Завдання 5. 
Логічно завершіть послідовний ряд дій. 
Емоційний інтелект дає можливість лідеру: 
 точно сприймати, оцінювати й виражати емоції; 
 генерувати емоції, коли вони супроводжують процес ми-

слення; 
 розуміти емоції й застосовувати емоційні знання; 
 … 

Завдання 6. 

Є крилатий вислів «IQ – відкриває двері до лідерства, а  

EQ – …». Завершіть вислів або підберіть власний варіант завер-
шення афоризму. 

Завдання 7. 
До складових емоційного інтелекту відносять самосвідо-

мість, яка має складові: 
 емоційна самосвідомість (аналіз власних емоцій та усві-

домлення їх впливу на нас; використання інтуїції під час прий-
няття рішень); 
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 точна самооцінка (розуміння власних сильних сторін і 
меж своїх можливостей); 
 упевненість у собі… 
Як Ви розумієте третю складову? Ваш короткий коментар. 

Завдання 8. 
Співпереживання, ділова освіченість, запобігливість, натхнен-

ня, вплив, допомога в самовдосконаленні, сприяння змінам, уре-
гулювання конфліктів, зміцнення особистих взаємовідносин, 
командна робота та співробітництво – все це соціальні навички 
лідера, які визначають його здатність управляти відносинами з 
людьми. Проаналізуйте, якою мірою кожним з елементів воло-
дієте Ви. У прояві яких елементів Вам ще потрібно самовдоско-
налюватися? 

Завдання 9. 
Поміркуйте над питанням: чи варто лідеру витрачати час на 

розвиток емоційного інтелекту своєї команди? 

Завдання 10. 
Що таке самовдосконалення особистості? Яке значення воно 

має для лідера? 
На практичному занятті Вам будуть запропоновані тести, які 

зможуть допомогти Вам у самооцінці емоційної стабільності, та 
ситуативні вправи регуляції власних емоцій. Спробуйте реалі-
зувати на практиці один із запропонованих методів саморегу-
ляції емоційної напруги. Опишіть свої враження. 

Завдання 11. 
Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть та проаналізуйте ключові події на 
шляху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що 
Вас найбільше вразило чи захопило. 

Завдання 12. 
Ознайомтесь із відеопрезентацією Радислава Гандопаса «Ха-

ризма лидера в бизнесе» (див. список літератури). Запишіть ос-
новні характеристики харизматичного лідера. Чим «земляни» 
відрізняються від «інопланетян» за Радиславом Гандопасом? 
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ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Фрейм – це: 

 певні форми поведінки лідера; 

 особливий ракурс сприйняття лідером світу;  

 набір засобів, що визначають стилі лідерства. 
2. Концентрація уваги фрейму людських ресурсів зосере-

джена на: 

 розподілі ресурсів, веденні переговорів, формуванні коа-
ліцій; 

 корпоративній концепції, культурі, цінностях, натхненні. 
3. Емоційний інтелект – це: 

 логічність, послідовність, глибина, широта мислення; 

 рівень здатності розв’язувати завдання відповідної 
складності; 

 група ментальних здібностей, які сприяють усвідом-
ленню й розумінню власних емоцій та емоцій ото-
чуючих. 

4. Самоусвідомлення – це: 

 вміння керувати стосунками та розбудовувати мережі; 

 здатність розуміти емоційний стан інших людей; 

 здатність розпізнавати та усвідомлювати свій настрій, 
емоції та внутрішні імпульси, а також їх ефект на 
інших людей.  

5. Самодисципліна – це: 

 здатність розпізнавати та усвідомлювати свій настрій, 
емоції та внутрішні імпульси, а також їх ефект на 
інших людей; 

 здатність контролювати або перенаправляти руйнівні 
внутрішні імпульси та настрої, думати перед тим, як 
діяти; 

 здатність розуміти емоційний стан інших людей. 
6. Емпатія – це: 

 здатність розуміти емоційний стан інших людей;  

 здатність розпізнавати та усвідомлювати свій настрій, 
емоції та внутрішні імпульси, а також їх ефект на 
інших людей; 
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 здатність контролювати або перенаправляти руйнівні 
внутрішні імпульси та настрої, думати перед тим, як 
діяти. 

7. Суспільні навички – це: 

 здатність розуміти емоційний стан інших людей;  

 здатність розпізнавати та усвідомлювати свій настрій, 
емоції та внутрішні імпульси, а також їх ефект на 
інших людей; 

 вміння керувати стосунками та розбудовувати мережі.  
8. Харизма – це: 

 красиве обличчя лідера; 

 особлива якість лідера; 

 діловий костюм лідера. 
9. Харизматичний лідер – це: 

 красива людина, яка завжди провокує своїм зовнішнім 
виглядом; 

 віртуальний образ, який ніхто ніколи не бачив; 

 особистість, наділена благодаттю, яка надихає, мо-
тивує діяти так, щоб люди долали свої звичні мож-
ливості, не дивлячись на жодні жертви й перешкоди. 

10. Харизматичне лідерство: 

 завжди є ефективним; 

 може мати як ефект творення, так і ефект руйнування.  
11. Екстраверт – це: 

 людина розкута, впевнена в собі, енергійна, комуніка-
тивна, орієнтована переважно на вплив зовнішніх 
стимулів;  

 людина стримана, спокійна, сором’язлива, орієнту-
ється на сигнали свого внутрішнього світу; 

 людина, яка любить планувати все завчасно, тримає 
свої почуття під контролем, любить в усьому поря-
док, замкнена. 

12. Інтроверт – це: 

 людина розкута, впевнена в собі, енергійна, орієнто-
вана на вплив зовнішніх стимулів;  

 людина стримана, спокійна, сором’язлива, орієнту-
ється на сигнали свого внутрішнього світу;  
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 людина, яка почувається завжди активною, має ши-
роке коло знайомих, може бути імпульсивною, втра-
чати контроль над емоціями. 

13. Добросовісність – це: 

 здатність людини адекватно реагувати на зовнішні 
стимули; 

 здатність людини бути відповідальною, обов’язковою, 
цілеспрямованою, наполегливою;  

 здатність людини домінувати над іншими. 
14. Емоційна стабільність – це: 

 здатність людини домінувати над іншими; 

 відчуття деякої невпевненості в собі, втрата конт-
ролю над емоціями; 

 здатність адаптуватися до ситуації, вміння збері-
гати спокій, мінімізувати помилки, пов’язані з осо-
бистісними якостями. 

15. Відкритість досвіду – це: 

 здатність людини адаптуватися до ситуації, збері-
гати спокій і впевненість у собі; 

 широке коло інтересів, багата уява, творче начало, 
прагнення пізнавати нове, мандрувати, цікавитися 
мистецтвом, багато читати, виявляти цікавість;  

 здатність людини бути відповідальною, прощати, 
співчувати, домовлятися. 

16. Афективний компонент установки особистості – це: 

 вміння та навички особистості; 

 розум та знання людини про об’єкт;  

 почуття людини до об’єкта.  
17. Лідер, який переконаний у необхідності контролювати, 

залякувати й направляти співробітників, володіє, за визначен-
ням ученого Мак-Грегора: 

 установкою за «теорією Х», яка передбачає, що люди 
в основному ліниві, не мотивовані на роботу й мають 
природну схильність уникати відповідальності;  

 установкою за «теорією У», яка передбачає, що лю-
дям притаманне бажання працювати й що вони, в ос-
новному, прагнуть робити те, що їм цікаво. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 

РОЛЬ ЛІДЕРА У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО  
ТА ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 створювати власний образ майбутнього; 

 застосовувати на практиці елементи ефективної стратегії; 

 володінню елементами методик створення корпоративної 
культури; 

 використовувати поняття лідерства, орієнтованого на куль-
турні цінності. 

Питання для обговорення 

1. Образ майбутнього, місія та стратегія організації. 
2. Культура організації.  
3. Значення культурних цінностей та роль лідера у форму-

ванні корпоративної культури організації. 

Теми рефератів 

1. Необхідність розуміння лідером системи цінностей у різ-
них національних культурах. 

2. Специфіка роботи в міжнародній команді. 
3. Інноваційне лідерство. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 
 

Завдання 1. 
У виборчих перегонах на посаду керівника компанії беруть 

участь два кандидати. Один із них (кандидат А) пропонує ви-
борцям картину майбутнього організації, другий (кандидат Б) 
стверджує, що одразу візьметься за наведення порядку в підборі 
персоналу. Поміркуйте, твердження якого кандидата ближчі за 
своїм визначенням до лідерства, а якого – до менеджменту?  

Завдання 2. 
Поміркуйте, обґрунтуйте письмово свої роздуми. Чи є різни-

ця між діяльністю працівників організації в компанії з чіткою 
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картиною образу майбутнього та їхніх колег, які працюють у 
компанії без цього образу? 

Завдання 3. 

Подумайте й запишіть. Чи можете Ви визначити різницю між 

місією організації та образом майбутнього, чи, на Ваш погляд, 

це одне й те ж? 

Завдання 4. 

Опрацювавши теоретичний матеріал, спробуйте сформулю-

вати місію власної (на сьогодні поки що віртуальної) компанії, 

яка б відповідала всім методологічним вимогам до формування 

місії (див. матеріали лекції). 

Завдання 5. 

35 % підприємців у нашій країні намагаються формувати 

корпоративну культуру у своїх організаціях, орієнтуючись на 

західні технології, 35 % – визнають необхідність створення 

корпоративної культури, але жодних спеціальних дій для цього 

не роблять, 30 % – вважають це марною тратою часу. А як вва-

жаєте Ви? (Цифри наведені за матеріалами статті «Культурный 

шок» («Власть денег». – 2008. – № 19. – С. 52–53). 

Завдання 6. 

Спробуйте записати позитивні моменти, які сприятимуть 

успіху під час використання кожного з видів культури. 

Культура 

досягнень 
Кланова культура 

Бюрократична 

культура 

Культура, для якої 

характерне чітке 

бачення цілей та 

орієнтації лідерів 

на вирішення 

специфічних 

завдань 

Культура, у якій увага 

концентрується на 

залученні співробітників 

до вирішення 

корпоративних завдань, 

що дозволяє відповідати 

змінюваним запитам 

споживачів 

Культура, 

послідовно 

орієнтована на 

стабільне 

зовнішнє 

середовище 
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Завдання 7. 
Сформулюйте своє бачення наведеної нижче ситуації. Про 

який рівень корпоративної культури організації вони свідчать? 
Запишіть. 

«У мережі ресторанів, де я починала працювати менеджером 
із персоналу, плинність кадрів перевищувала 70 %, адже всіх 
нещадно штрафували: офіціанта, якщо він з’являвся без підносу; 
прибиральницю – без швабри; кухаря – без головного убору. 
Дійшло до маразму: люди навіть у туалет змушені були ходити 
зі своїми знаряддями праці». (Ольга Ляд, директор із персоналу 
ВАТ «Ок-стиль») (м. Харків, виробництво та продаж метало-
пластикових конструкцій, штат – 100 чол.) (за матеріалами жур-
налу «Власть денег». – 2008. – № 19. – С. 53). 

Завдання 8. 
Заповніть нижчевказану форму про рівень розвитку культури 

організації з Вашого останнього місця практики (або довіль-
ний  варіант будь-якої організації, яку Вам довелось бачити у 
своєму житті: банк, лікарня, крамниця, будинок відпочинку, 
спортклуб, ін.). 

 

Назва 
організації 

 

Видимі 
цінності 

Артефакти: стиль одягу, 
дизайн офісу, символи, 

слогани, церемонії 
 

Невидимі 
цінності 

Глибокі переконання і 
цінності, спільні для всіх 

членів організації: «цікава 
ідея», «правильний спосіб дії» 

 
 

Фундамен-
тальні 

цінності 

Глибинні уявлення і 
переконання: «Люди тут 

піклуються одне про одного, 
як члени однієї родини» 

 

 

Завдання 9. 
У японських організаціях, починаючи зі школи, введена й 

чітко дотримується запропонована керівництвом форма. Так, 
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наприклад, у школі учні мають визначеного стандарту одяг: 
якщо це панчішки, то вони мають бути чітко вказаної довжини 
та кольору, портфелі однакові в усіх дітей, хлопчиків і дівчаток 
тощо. Тому у працівників організацій японських підприємств не 
виникає жодних проблем із вимогами певного дрес-коду. Як Ви 
гадаєте, чи допустимий вільний, відверто відкритий одяг, який 
можна часто зустріти на працівниках наших банків, чиновниках 
тощо? Як Ви ставитеся до поняття дрес-коду взагалі як скла-
дової культури організації? Запишіть свої думки. 

Завдання 10. 

Висловіть власну думку із приводу наведеного нижче при-

кладу.  

У статті «В каждой избушке – свои грушки» («Власть денег». – 

2008. – № 19. – С. 53) наводиться думка Ольги Шаповаленко, 

керівника відділу консалтингу компанії «Staff Servise»: «Гово-

рити про дивні чи незвичайні речі у корпоративній культурі 

можна лише оцінюючи її поверхово, або не вдаючись у розу-

міння виникнення причин незвичності корпоративної культури. 

Адже на формування корпоративного стилю діяльності впливає, 

як мінімум, три фактори: специфіка діяльності компанії, осо-

бистість керівника і вся багатогранність особистостей співробіт-

ників усіх рівнів». У якості прикладу О. Шаповаленко наводить 

вимоги до кандидатів на вакантні посади, у яких проявляються 

особливості корпоративної культури, визначені специфікою ді-

яльності компанії: «Наприклад, одна із компаній шукала мене-

джера з продажу, у якого обов’язково мала бути домашня тва-

ринка. На перший погляд, дивна вимога, але, якщо врахувати, 

що компанія займалася виготовленням і продажем кормів для 

котів і собак, все стає на свої місця». 

Завдання 11. 

Напишіть коротеньке есе на одну із запропонованих тем:  

1. Як створити компанію, де люди люблять свою роботу? 

2. Місія організації – данина моди чи об’єктивна, необхідна 

потреба часу? 

Можете запропонувати власну тему есе. 
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Завдання 12. 

АЛГОРИТМ КАРТИНИ МАЙБУТНЬОГО 

Мета: створення стратегічного плану життя на найближчі 

п’ять років і мотивуючого девізу на найближчі три місяці. Спро-

буйте створити власну картину мотивації шляхом проектування 

картини майбутнього. 
 

Ким Ви себе бачите через п’ять років?  

Яку додаткову освіту Ви отримаєте 

до цього часу? 
 

Яким буде Ваш щомісячний прибуток?  

Як Ви себе будете відчувати?  

Якими будуть Ваші перспективи на 

майбутнє? 
 

 

Якщо ці запитання не цілком співпадають із Вашим уяв-

ленням майбутнього, поставте собі інші. Це можуть бути запи-

тання про бізнес, про Ваші досягнення, про сімейні перспекти-

ви, наукові звершення. Головне, щоб Ви могли намалювати 

дієву для себе картину майбутнього. 

Тепер визначте, що Ви маєте зробити впродовж кожного з 

п’яти років, щоб досягти своєї мети, потім – впродовж найближ-

чих трьох місяців. Сформулюйте одним реченням девіз на най-

ближчі три місяці. Через три місяці перевірте дію девізу та 

сформулюйте новий на наступні три. У кінці року звірте резуль-

тат із метою, до якої Ви йдете. Якщо мета досягнута, подаруйте 

собі щось, що Ви цінуєте, або влаштуйте собі відпочинок від 

справ. Для більшої дієвості Вашого плану повідомте одній 

довіреній особі про свою мету, можете навіть укласти з нею 

угоду й дати щось у заклад. Якщо через рік Ви досягнете мети, 

поверніть собі заклад. 

Головна мета цієї вправи – формування впевненості в тому, 

що ми самі володарюємо над тим, що з нами відбувається, якщо 

ми систематично плануємо свою діяльність і самі регулюємо 

рівень своєї активності. 
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Завдання 13. 
Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та 
практичних навичок менеджера» (Розділ «Впливові, знамениті 
та успішні»). Виокреміть та проаналізуйте ключові події на 
шляху до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що 
Вас найбільше вразило чи захопило.  

Завдання 14. 
Прочитайте книгу К. Мацусіти «Миссия бизнеса» (див. спи-

сок літератури). Як, на думку автора, місія організації має спів-
відноситись із потребами суспільства? Процитуйте цей абзац із 
книги Коносуке Мацусіти. 

 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Стратегічне лідерство – це: 

 зміцнення стосунків між співробітниками, накопичен-
ня емоційного банківського рахунку для досягнення 
влади, коли люди йдуть за лідером на основі власного 
вибору; 

 досягнення стратегічної мети та організація струк-
тур і систем відповідно до цієї мети; 

 вміння передбачати майбутнє, проявляти гнучкість, 
мислити стратегічно і співпрацювати з оточуючими 
заради змін, спрямованих на посилення конкуренто-

спроможності. 

2. Образ майбутнього – це: 

 основна мета і причина існування організації; 

 приваблива концепція ідеального майбутнього, яка 
заслуговує довіри, але ще не реалізована; 

 спільний план роботи організації, який допомагає 
досягти корпоративної мети, описує розподіл ресурсів 
і взаємодію із зовнішнім середовищем. 

3. Стратегія – це: 

 приваблива концепція ідеального майбутнього, яка 

заслуговує довіри, але ще не реалізована; 
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 спільний план роботи організації, який допомагає до-

сягти корпоративної мети, описує розподіл ресурсів і 
взаємодію із зовнішнім середовищем; 

 основна мета та причина існування організації. 
4. Місія – це: 

 приваблива концепція ідеального майбутнього, яка за-
слуговує довіри, але ще не реалізована; 

 спільний план роботи організації, який допомагає 
досягти корпоративної мети, описує розподіл ресурсів 

і взаємодію із зовнішнім середовищем; 

 основна мета та причина існування організації. 
5. Образ майбутнього, яким запалює лідер послідовників: 

 дає людям заробітну плату; 

 гарантує щорічну відпустку; 

 сповнює людей енергією та ентузіазмом. 
6. Образ майбутнього має бути: 

 феєричним, фантастичним, яскравим; 

 сфокусованим, гнучким, зрозумілим; 

 прямолінійним, незаперечним. 
7. Виберіть слово, яким можна завершити думку Ерла Най-

тінгейла: «Ми стаємо тими, ким себе …»: 

 малюємо; 

 уявляємо; 

 програмуємо. 

8. Виберіть модель правильної дії співробітників після того, 

як організацією на чолі з лідером визначено її місію: 

 плисти за течією, відпрацьовуючи відповідний час; 

 мінімізувати свої незручності, терпляче очікуючи за-

вершення робочого дня; 

 працювати заради ідеалів обраної справи. 

9. Виберіть правильне завершення думки «Мудрі вислови 

часто вивішують на стінах кабінетів, а вони повинні жити…»: 

 у високих небесах; 

 в розумі людей; 

 в людських серцях. 
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10. Завершіть східну мудрість: «На руці, що дарує троянди, 
завжди залишається…»: 

 листя; 

 пелюстки; 

 аромат. 
11. Мотивація – це: 

 діючі на людину внутрішні та зовнішні сили, які все-
ляють у неї ентузіазм, примушуючи проявляти напо-
легливість, і визначають напрямок дій; 

 приваблива концепція ідеального майбутнього, яка 
заслуговує довіри, але ще не реалізована; 

 спільний план роботи організації, який допомагає до-
сягти корпоративної мети, описує розподіл ресурсів і 
взаємодію із зовнішнім середовищем. 

12. Проста модель мотивації людини включає: 

 потреби, поведінку, винагороди; 

 запис у трудовій книжці; 

 тарифну відпустку. 
13. Внутрішні винагороди – це: 

 винагороди, що виходять із зовнішніх джерел, часто 
мають форму матеріальних цінностей; 

 задоволення, яке отримує людина у процесі виконання 
певних дій, приносячи користь оточуючим. 

14. Зовнішня індивідуальна винагорода – це: 

 почуття гордості за добре виконане завдання, яке 
сприяє успіху організації; 

 задоволення, яке людина отримує від своєї роботи; 

 просування службовими сходами, премія. 
15. Передача владних повноважень, зростання та розвиток, 

повне розкриття потенціалу належать до потреб: 

 вищого рівня, які притаманні сучасному лідерству; 

 нижчого рівня, які притаманні традиційному мене-
джменту. 

16. Метод «батога та пряника», контроль над людьми, нале-
жать до потреб: 

 вищого рівня, які притаманні сучасному лідерству; 
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 нижчого рівня, які притаманні традиційному мене-
джменту. 

17. Теорія мотивації, сформульована Абрахамом Маслоу, 
включає в себе: 

 фізіологічні потреби, безпеку, приналежність, повагу, 
самоактуалізацію; 

 потреби послідовників, соціальні потреби. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9 
КОМАНДИ, ЯКІ ЗМІНИЛИ СВІТ 

 

Чому навчитися: 

 позитивному (оптимістичному) погляду на світ; 

 чітко формулювати свою позицію, враховуючи при цьому 
точки зору інших; 

 делегувати владні повноваження; 

 вміти розрізняти етапи формування команди; 

 знати роль лідера на кожному етапі; 

 віртуально створювати різні типи команд; 

 ефективно взаємодіяти в команді. 

Питання для обговорення 

1. Лідер – рушійна сила команди.  

2. Перетворення команд і клієнтів. 

3. Керування командами за допомогою довіри. 

Теми рефератів 

1. Роль лідера в команді. 
2. Типи команд. Характерні особливості. 
3. Вади команд. Суть. Причини. 
4. Специфіка роботи в міжнародній команді. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ 

 

Завдання 1. 
Чи варто людині змінюватися, щоб стати справжнім лідером 

команди? Які саме для цього потрібні якості? Висловіть осо-
бисту думку. 
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Завдання 2. 

Команди проходять певні стадії розвитку й мають схильність 

змінюватися впродовж певного часу. Назвіть, які стадії, як пра-

вило, проходять команди. 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Завдання 3. 

Що, на Вашу думку, є визначальним у формуванні команди? 

Завдання 4. 

Висловіть особисту точку зору із приводу нижчевказаних тез 

щодо дій лідера у ставленні до команди: 

1. Плануючи масштабні зміни, варто дійсно залучати най-

більш талановитих людей, де б вони не працювали. 

2. Необхідно задовольнятися «доступними» співробітниками, 

знаючи, що вони далеко не генії. 

3. Варто берегти індивідуальні особливості «віртуозів» у 

рамках групи. 

4. Не варто допускати переваги «Я» над «Ми» всередині ко-

манди. 

5. Талант не слід підкоряти до рівня безпосередньої біль-

шості, в гонитві за демократією, а необхідно давати йому мож-

ливість проявляти себе. 

Завдання 5. 

Пофантазуйте: як продукція та послуги, наданням яких зай-

мається Ваша (майбутня) команда, здатні перетворювати членів 

усередині команди й Ваших клієнтів? 

Завдання 6. 

Яку роль, на Вашу думку, має відігравати практика прямого 

спілкування та відкритий обмін ідеями в роботі команди? 
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Завдання 7. 
Запропонуйте варіанти вирішення проблеми. 
Один із членів Вашої команди – дуже компетентна в техніч-

них питаннях людина. Вона хороший продавець і прекрасний 
командний гравець, завжди готова допомогти, коли в цьому ви-
никає необхідність. Але вона має слабку якість – не вміє вибу-
довувати пріоритети в роботі (визначати, що у справі є головне). 
Як результат, вона завжди знаходиться під тиском термінів 
закінчення роботи, багато з яких установлює сама. Як їй можна 
допомогти? Що скажете? Які питання поставите? Що зробите, 
щоб хороші наміри втілились у життя? 

Завдання 8. 
Подумайте, які методи варто використати в конкретній си-

туації. 
Ви вирішили, що члени Вашої команди мають підвищити 

якість послуг. Вони відповідають загальноприйнятим на фірмі 
стандартам якості, але Ви вважаєте, що через високу конкурен-
цію якість пропонованих Вами послуг має зрости. Як Ви можете 
організувати команду, щоб вона генерувала, а потім втілювала 
гарні ідеї, які б перевищили очікування та задоволеність клієнтів? 

Завдання 9. 
Обґрунтуйте необхідність кожної запропонованої ролі для 

ефективної роботи команди. 
Серед завдань лідера команди є завдання зробити все мож-

ливе, щоб у команді були люди, які виконували б різні ролі, 
вносячи свій певний специфічний внесок у роботу команди. Ролі, 
які мають виконуватися в команді: «людина-збудник», «людина-
ідея», «людина-рушійна сила», «людина-стримуюча сила», «лю-
дина-виконавець», «людина-миротворець», «капітан». 

Приклад: людина-збудник. 
Перлина зобов’язана своїй появі на світ тій збуджувальній 

дії, яку справляє піщинка, потрапивши всередину мушлі. Збуд-
ники спокою, подібно цій піщинці, зустрічаються і у світі лю-
дей. Їхній вплив відчутно знижує небезпеку, яку поширюють 
люди-«підспівувачі». Людина в цій ролі просто необхідна ко-
манді. Хто, як не вона, час від часу буде повертати команду на 
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«грішну землю» своїми іноді різкими зауваженнями: «Не ду-
маю, що нам варто це робити»; «А я не впевнений»; «Чи не 
можна придумати щось краще?». 

Часто з такою людиною важко працювати, але якщо ніхто не 

візьме на себе цю роль, команда може опинитися в ситуації, 
коли «групове мислення» стає домінуючим. Обґрунтуйте необ-

хідність наявності кожної ролі для ефективної роботи команди, 
підібравши свій власний приклад на зразок запропонованого. 

Завдання 10. 
Поміркуйте над проблемною ситуацією та запропонуйте 

можливі варіанти вирішення. 
Проблемна сиутація. У Вас велика команда, що складається з 

15 осіб, які працюють у трьох групах на чолі зі своїми лідерами. 
Один із лідерів – прекрасний спеціаліст із технічних питань. Він 

хороший адміністратор, добре працює із клієнтами та ефективно 
виконує завдання з менеджменту. Однак у його людей немає 

того ступеня мотивації, який є у двох інших групах. Ви вважає-

те, що у нього є хороший потенціал бути як хорошим лідером, 
так і хорошим менеджером. Подумайте, як Ви з ним поведете 

розмову, щоб допомогти йому? Запишіть. 

Завдання 11. 

Визначте, якими будуть Ваші дії в запропонованій ситуації. 
З багатьох причин вимоги до послуг, які надає Ваша компа-

нія, значно знизились за останні 12 місяців. Ви всі намагаєтеся 
здійснювати певні кроки, щоб покращити ситуацію. Все це 

змусило Вас прийти до висновку, що настав час подумати про 
початок надання нової послуги. Це має бути така послуга, для 

виконання якої у членів команди є навички та знання. Ви хочете 
залучити колег по команді до процесу формулювання та впро-

вадження нової послуги. Якими будуть головні кроки в цьому 
процесі? 

Завдання 12. 

Ознайомтесь із матеріалами про життя та діяльність однієї з 

особистостей із частини 2 «Тренінгу лідерських якостей та прак-

тичних навичок менеджера». (Розділ «Впливові, знамениті та 
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успішні»). Виокреміть та проаналізуйте ключові події на шляху 

до успіху обраної Вами людини. Запишіть коротко, що Вас 

найбільше вразило чи захопило. 

Завдання 13. 
Обміркуйте, як Ви вчините в ситуації, описаній нижче. 

До Вас дійшли чутки, що Ви погано аналізуєте роботу 
команди, не завжди доводите до її членів інформацію про зміни, 

які повинні бути внесені в роботу. Члени Вашої команди жа-
ліються своїм колегам з інших відділів, що їм не зрозумілі цілі 

та завдання. Що Вам необхідно робити в такій ситуації? 

Завдання 14. 

Члени Вашої команди проявляють індивідуалізм і не надають 
один одному підтримки. Вони не схильні відповідати за тих 

колег, які відсутні, не діляться з командою своїми знаннями 

навіть тоді, коли знають, що це покращило б роботу всієї ко-
манди. Їм не подобається відвідувати збори, внаслідок чого вони 

не проявляють великого ентузіазму в роботі, намагаються не 
допускати своїх клієнтів до власних колег. Як Ви можете під-

тримати командний дух? Що Ви маєте робити та яким чином 
будете запроваджувати зміни? 

Завдання 15. 
Прочитайте «Технология жизни. Книга для героев» Влади-

мира Тарасова (див. список літератури). У чому особливість тех-
нології життя, запропонованої В. Тарасовим. Коротко прокомен-

туйте, що саме Вас вразило в методиці автора. 
 

ПЕРЕВІР СЕБЕ 
 

1. Команда – це: 

 група людей, які взаємодіють між собою, координуючи 
свою роботу для досягнення спільних цілей, доповню-

ючи й розвиваючи одне одного; 

 група людей, які пов’язані між собою лише тимчасо-
вими виробничими зв’язками для виконання поставле-

ного завдання; 
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 відносно стабільний колектив людей, метою існування 
якого є здійснення спільних взаємопов’язаних дій для 
досягнення спільної мети. 

2. Стадії розвитку команд (вписати): 

 __________________; 

 розлад; 

 нормалізація; 

 __________________. 
3. У функціональній команді керівник і підлеглі: 

 дотримуються формальних стосунків субординації; 

 знаходяться на одному ієрархічному рівні; 

 пов’язані між собою номінальними формальними зв’яз-
ками. 

4. У кросфункціональній команді керівник і підлеглі: 

 дотримуються формальних стосунків субординації; 

 знаходяться на одному ієрархічному рівні; 

 пов’язані між собою номінальними формальними зв’яз-
ками. 

5. У саморегулюючій команді: 

 необмежений доступ до інформації, обладнання, фі-
нансів; 

 частковий доступ до ресурсів (з дозволу керівника); 

 доступ до ресурсів закритий. 
6. «Лідер-генератор»: 

 здатен вирішувати найскладніші завдання; 

 може випускати з уваги практичні, важливі деталі; 

 здатен знаходити нові можливості та нові контакти; 

 може швидко втрачати зацікавленість справою. 
7. «Лідер-дослідник» може: 

 вирішувати найскладніші завдання; 

 випускати з уваги практичні, важливі деталі; 

 знаходити нові можливості та нові контакти; 

 швидко втрачати зацікавленість справою. 
8. «Лідер-координатор»: 

 об’єктивно оцінює внесок кожного у спільну справу; 

 має посередній інтелект та ненайвищі творчі здібності; 
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 виступає рушійною силою в команді; 

 легко провокований, здатен образити. 
9. «Лідер-організатор»: 

 об’єктивно оцінює внесок кожного у спільну справу; 

 має посередній інтелект та ненайвищі творчі здібності; 

 виступає рушійною силою в команді; 
 легко провокований, здатен образити. 

10. «Лідер-аналітик»: 

 володіє тверезою думкою, холоднокровністю, розваж-
ливістю; 

 не вміє захоплювати інших; 
 здатен адаптуватися до людей і ситуацій; 

 здатен пристосовуватися до кризових ситуацій. 
11. «Лідер-колективіст»: 

 володіє тверезою думкою, холоднокровністю, розваж-
ливістю; 

 не вміє захоплювати інших; 
 здатен адаптуватися до людей і ситуацій; 

 здатен пристосовуватися до кризових ситуацій. 
12. «Лідер-виконавець»: 

 завжди виконує обіцянки; 

 схильний до надмірної турботливості та скрупульо-
зності; 

 відданий своїй справі, володіє спеціальними навичками; 

 може не бачити цілого за частковим. 
13. «Лідер-спеціаліст»: 

 завжди виконує обіцянки; 

 схильний до надмірної турботливості та скрупульо-
зності; 

 відданий своїй справі, володіє спеціальними навичками; 

 може не бачити цілого за частковим. 
14. До типових вад команд не належить: 

 недовіра, конфліктність; 

 взаємопідтримка; 
 боязнь конфліктів; 

 пасивність членів команди, байдужість до результатів; 
 безвідповідальність, невимогливість. 
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ТРЕНІНГИ ТА ДІЛОВІ ІГРИ 

Метою тренінгів є виявлення, формування, розвиток і вдос-
коналення лідерської компетентності. Для досягнення мети 
поетапно вирішується ряд завдань: 
 формування лідерського світогляду на основі вивчення та 

засвоєння теоретичних положень сучасної лідерської па-
радигми та практичного досвіду світових і вітчизняних 
лідерів; 

 розвиток управлінських, соціально-психологічних, лідер-
ських якостей та компетенцій, здатних підвищувати ефек-
тивність професійної діяльності; 

 формування небайдужої, активної позиції у вирішенні 
проблем як особистого життя, так і професійної та су-
спільної сфер діяльності; 

 пробудження (вироблення) мотивації та прагнення до лі-
дерства; 

 сприяння формуванню оптимістичного сприйняття навко-
лишнього середовища, стійкості у стресових і кризових 
ситуаціях; 

 створення й закріплення позитивного досвіду лідерської 
поведінки та взаємодії з послідовниками. 

 
МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ТРЕНІНГУ 

 

Атмосфера та зовнішнє середовище мають вагомий вплив 
на формування лідерів. 

Лідерство – це процес не зовнішній, а внутрішній. Лідерству 
не можна навчити, лідерству можна лише навчитися. 

Лідерство – це феномен, що реально існує, на всіх рівнях 
вивчається, але осягнути й пояснити його завжди складно. 

Лідерську компетентність можна формувати на основі 
когнітивної обробки процесу взаємодії лідера й послідовників, 
відпрацювання учасниками інтеракції лідерської поведінки в 
модельованих ситуаціях тренінговими групами. 

Тренінг має сприяти формуванню позитивної, конструк-
тивної, оптимістичної взаємодії між лідером і послідовниками, 
накопиченню досвіду лідерської поведінки. 



362 

Якості лідера можуть бути як вродженими, так і виступати 
предметом цілеспрямованого формування, розвитку та постій-
ного вдосконалення. 

 

Нові знання, отримані в ході тренінгу, мають актуалізуватися, 
активізуватися та отримувати практичне закріплення в 

майбутній професійній діяльності, служити імпульсом для 
постійного саморозвитку й самовдосконалення. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БЛОК 

Цей блок спрямований на створення атмосфери повної до-
віри, відкритості, невимушеного спілкування. Він містить впра-
ви, що сприяють знайомству, створенню доброзичливої взає-
модії та налаштуванню на конструктивну співпрацю та творче 
мислення 

Організаційний блок пропонується перед модулями, оскільки 
запропоновані вправи можуть використовуватися на початку 
будь-якого тренінгу. Цей блок складається із простих коротких 
завдань, тривалість яких 5–10 хв. Метою усіх вправ є зняття 
психологічної напруги, яка, як правило, буває на початку будь-
якої зустрічі як серед знайомих, так і незнайомих людей. Ство-
рення атмосфери розкутості, доброзичливості, відкритості, 
комфортності спілкування, налаштованості на подальшу спів-
працю, розвиток творчого мислення. Майбутній лідер має яко-
мога частіше спілкуватися із представниками як різних вікових 
груп, так і особами різних статусних рангів. Навички, отримані 
впродовж виконання цих коротких вправ, обов’язково стануть у 
нагоді учасникам тренінгу у професійній сфері та в будь-якій 
життєвій ситуації. 

 

«МІЙ НАСТРІЙ» 

Мета: вправа допомагає познайомитися, запам’ятати імена 
колег, зняти психологічну напругу, створити атмосферу невиму-
шеності. 

Час проведення: 3–5 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: 10–15 осіб (якщо група велика, мож-

ливо під час виконання завдання поділити її на дві підгрупи). 
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Хід вправи: модератор вітається й говорить про свій настрій 
сьогодні. Наприклад: «Доброго дня усім, мене звуть Світлана. У 
мене сьогодні настрій робочий (піднесений, натхнений...). А у 
вас?» Модератор звертається до одного зі студентів. Студент 
має привітатися до усіх, назвати своє ім’я, сказати, що зрозумів, 
який настрій у модератора й охарактеризувати одним словом 
свій настрій, передавши естафету спілкування наступному сту-
денту. Наступний студент вітається до всіх, називає своє ім’я, 
зазначає, що почув, який настрій у модератора.  

Зрозумів, який настрій у попереднього студента, і одним 
словом характеризує свій сьогоднішній настрій. Естафета триває 
до останнього студента. Приклад: «Доброго дня усім. Мене звуть 
Віктор. Я зрозумів, що у Світлани сьогодні настрій робочий, а в 
мене настрій – завзятий. А у вас?». «Доброго дня усім. Мене 
звуть Олександр. Я зрозумів, що у Світлани настрій робочий, у 
Віктора – завзятий, а в мене – творчий. А у вас?» Вправа 
триває, доки всі привітаються. 

Обговорення: Чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 
місця висловлюють думки про отримання, вдосконалення чи 
шліфування окремих навичок). 

 
«ВІДРЕКОМЕНДУЙ КОЛЕГУ» 

Мета: вправа допомагає познайомитися, запам’ятати імена 
колег, зняти психологічну напругу, створити атмосферу неви-
мушеності. 

Час проведення: 3–5 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: 10–15 осіб (якщо група велика, мож-

ливо під час виконання завдання поділити її на дві підгрупи). 
Хід вправи: модератор вітається. Називає своє ім’я. Пред-

ставляє одного зі студентів, називаючи його ім’я. Студент віта-
ється до всіх, говорить, що його представив чи відрекомендував 
модератор, називає його ім’я та представляє ім’я наступного 
студента. Наступний студент вітається, називає, того, хто його 
представив, і зазначає, що цю людину відрекомендував модера-
тор, називаючи його ім’я. А він хоче представити нам наступ-
ного колегу, називає його ім’я. Кожен наступний має назвати 
усіх, хто представив попередніх по черзі.  
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Наприклад: «Доброго дня усім, мене звуть Світлана, я хочу 

представити Вам Сергія». 

Доброго дня. Я Сергій, мене представила Світлана, а я хочу 

представити Вам Лілю». «Доброго дня усім. Я Ліля, мене пред-

ставив Сергій, якого відрекомендувала Світлана. А я хочу пред-

ставити Вам Наталію». «Доброго дня усім. Я Наталія, мене 

представила Лілія, яку відрекомендував Сергій, якого нам пред-

ставила Світлана. А я хочу Вам відрекомендувати Сашка». 

Вправа триває, доки всі не привітаються. 

Обговорення: Чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 

місця висловлюють думки про отримання, вдосконалення чи 

шліфування окремих навичок). 

 

«УЛЮБЛЕНИЙ КОЛІР» 

Мета: вправа допомагає кращому знайомству, зняттю психо-

логічної напруги, створенню атмосфери невимушеності. 

Час проведення: 3–5 хвилин (залежно від розміру групи). 

Кількість учасників: не має суттєвого значення. 

Хід вправи: модератор вітається. Називає своє ім’я та улюб-

лений колір. Студент вітається , називає своє ім’я, озвучує, який 

колір до вподоби модератору й називає свій улюблений колір, 

передаючи естафету спілкування найближчому колезі. Колега 

вітається, називає своє ім’я, зазначає улюблений колір поперед-

ника та називає свій улюблений колір. Вправу можна усклад-

нити, організувавши ланцюжкову передачу улюблених кольорів 

попередників, залежно від зібраності групи. Можна просто зали-

шити її легкою розминкою. 

Наприклад: «Доброго дня всім. Мене звуть Світлана. Мій 

улюблений колір зелений». «Доброго дня. Мене звуть Дмитро. У 

Світлани улюблений колір зелений. А в мене – помаранчевий». 

«Доброго дня усім. Я Олена. У Дмитра улюблений колір пома-

ранчевий, а в мене – червоний».  

Вправа триває, доки всі не привітаються. Потім модератор 

може запропонувати познайомитися із тлумаченням вибору 

кольорів залежно від характеру чи настрою людини. 
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Обговорення: Чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 

місця висловлюють думки про отримання, вдосконалення чи 

шліфування окремих навичок). Вправа може мати безліч варіан-

тів та ускладнень. Можна звернутися до імен найвідоміших чи 

улюблених художників, письменників, учених. Можна актуалізу-

вати вправу за фахом, називати імена найвідоміших економістів, 

управлінців, маркетологів, лідерів. Залежно від практичного 

заняття можна підібрати конкретну проблематику, що наблизить 

студентів до роздумів над темою, ускладнивши завдання. 

 

«МОЇ ТА ТВОЇ ЯКОСТІ» 

Мета: Вправа допомагає кращому знайомству, зняттю 

психологічної напруги, створенню атмосфери невимушеності. 

Час проведення: 3–5 хвилин (залежно від розміру групи). 

Кількість учасників: не має суттєвого значення. 

Хід вправи: студент вітається до всіх. Називає своє ім’я й ту 

якість, яку має на ту ж саму літеру, на яку починається ім’я. 

Представляє свого сусіда на ім’я. Сусід вітається. Називає ім’я 

людини, яка його представила й ту якість, яку ця людина має. 

Називає своє ім’я та озвучує свою якість, яка починається з тієї 

ж літери, що і його ім’я. І відрекомендовує наступного колегу. 

Наступний вітається. Називає ім’я та якість людини, що його 

представила. Говорить своє ім’я й озвучує свою якість, яка має 

співпадати з початковою літерою імені. 

Наприклад: «Доброго дня усім. Я Дмитро. добросовісний. А 

це Сергій». «Доброго дня усім. Мене представив Дмитро – 

добросовісний. А я Сергій – суперовий. Біля мене Поліна». «Доб-

рого дня усім. Мене відрекомендував Сергій суперовий. А я По-

ліна – працьовита. А це Наталка». Вправа триває, доки всі не 

привітаються. 

Обговорення: Чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 

місця висловлюють думки про отримання, вдосконалення чи 

шліфування окремих навичок). 

Варіативність вправи може бути різною: від спрощення до 

ускладнення залежно від мети. 
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«РОЗРІЗНИ НЕПРАВДУ» 

Мета: вправа допомагає кращому пізнанню один одного, 
вмінню відрізняти правду від неправди, створює атмосферу не-
вимушеності, вмінню бути переконливим. 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: не має суттєвого значення. 
Хід вправи: студент повинен привітатися і назвати своє ім’я 

і сказати про себе три характеристики, із яких дві – є правди-
вими, а одна схожа на правду, але не є такою. Група має сказати, 
що із названого студентом є неправдою. 

Наприклад: «Доброго дня усім. Я – Валентина. Я хочу пові-
домити про себе три речі:  

 У мене є трійко кошенят.  
 Я знаю чотири мови. 
 Умію водити авто». 

Група висловлює передбачення, що вміння водити автівку не 
є правдою. Далі – наступний студент і так, поки всі не привіта-
ються. 

Обговорення: чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 
місця висловлюють думки про отримання, удосконалення чи 
шліфування окремих навичок, про уважність, спостережливість 
та інтуїцію, про вміння відрізняти правду від неправди, та 
вміння переконати аудиторію). 

 
«МОЇ ПЛЮСИ Й МІНУСИ» 

Мета: вправа допомагає тіснішому знайомству, вчить реаль-
ній самооцінці: вмінню визначати свої сильні сторони та визна-
вати слабкі. 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: не має суттєвого значення. 
Хід вправи: студент вітається, називає своє ім’я і говорить 

про свою сильну сторону і слабку. Наступний студент вітається, 
називає своє ім’я і так само називає одну свою сильну сторону й 
одну слабку. Вправа триває, поки всі привітаються. 

Наприклад: «Доброго дня усім. Я Вадим. Моя сильна сторо-
на в тому, що я вмію правильно розподіляти свій час. А слабка – 
в тому, що я багато говорю». 
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Обговорення: чому вчить нас ця проста вправа? (Студенти з 
місця висловлюють свої думки). 

 
«СКОРОМОВКА» 

Мета: вправа допомагає кращому знайомству, зняттю психо-
логічної напруги, створенню невимушеної атмосфери. 

Наукова довідка: 
Відповідно до останнього дослідження фахівців Harvard 

Business School, захоплення дорогими і розкішними товарами не 
проходить безслідно для людського організму. Любов до luxury-
надмірностей накладає відбиток на характер, міняючи його да-
леко не в кращу сторону, а також погіршує душевні якості лю-
дини. Захоплення розкішними авто, коштовностями, дорогим 
дизайнерським одягом і подорожами робить людину більш 
егоїстичною, змушуючи думати в першу чергу про себе і лише 
потім про інших. Шанувальники luxury значно легше прийма-
ють рішення, які можуть принести потенційну шкоду іншим 
людям, за умови, що їм самим таке рішення не зашкодить. Екс-
перти з’ясували, що люди, захоплені товарами класу люкс, зов-
сім не відчувають негативних емоцій по відношенню до ото-
чуючих, швидше, їм все байдуже. Власне кажучи, ідея далеко не 
нова. Її прямі джерела можна знайти і в Біблії, яка називає 
прагнення до розкоші гріхом, і, як це не парадоксально, у кому-
ністичних навчаннях, які стверджують, що надмірності розбе-
щують людину. Однак дослідження Harvard Business School все 
ж підводить під усім цим свій підсумок. Виходить, що розкіш – 
це не розпуста і не гріх, а, швидше, своєрідна невидима стіна, 
яка відділяє фаната гламуру від іншого світу, роблячи його, 
таким чином, відірваним від реальності, егоїстичним і байду-
жим. А яка точка зору найближче вам? 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: не має суттєвого значення. 
Хід вправи: модератор вітається, називає своє ім’я і пропо-

нує скоромовку для повторення кожним студентом по черзі 
швидко, так як промовляються скоромовки. Студент вітається з 
усіма, називає своє ім’я і повторює скоромовку. Вправа триває, 
поки вся група привітається. 
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Наприклад: «Доброго дня усім. Я – Світлана. Пропоную 

Вам наступну скоромовку: «Ішов Прокіп з Прокопихою. Бала-

кали про Прокопа та про Прокопишених прокопенят». Доброго 

дня усім. Мене звуть Влад (повторює скоромовку). 

Обговорення: студенти висловлюють свої думки з приводу 

вправи. Можливі скоромовки: «На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора», «Карл у Клары украл кораллы. 

Клара у Карла украла кларнет». Запропонуйте свої скоромовки. 

 

«НАРОД СКАЖЕ, ЯК ЗАВ’ЯЖЕ» 

Мета: вправа допомагає кращому знайомству, зняттю психо-

логічної напруги, створенню атмосфери невимушеності. 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 

Кількість учасників: 5–10 осіб. 

Хід вправи: студент вітається, називає своє ім’я і пропонує 

прислів’я, яке найкраще пам’ятає. Наступний вітається, називає 

ім’я і пропонує своє прислів’я. Вправа триває, поки всі привіта-

ються. 

Наприклад: «Доброго дня усім. Я – Борис. Хочу запропону-

вати Вам таке прислів’я: «Сім разів відмір – один відріж». Доб-

рого дня усім. Я – Наталія. «Хто рано встає, тому бог подає». 

Вправу можна або ускладнити, або полегшити, повторюючи 

лише одне прислів’я, або просто кожен пропонує своє після при-

вітання. 

Обговорення: обмін думками з приводу вправи. 

 

 «ПОДУМАЙ, ПЕРШ НІЖ СПЕРЕЧАТИСЯ» 

Мета: вправа допомагає кращому знайомству, зняттю психо-

логічної напруги, визначенню причини участі у суперечці. 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 

Кількість учасників: не має значення. 

Хід вправи: студенти вітаються, називають своє ім’я і ви-

словлюють свою позицію з приводу запитання: Що викликає у 

вас бажання сперечатися? 

 спроба переконати суперника у своїй точці зору; 
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 особистість суперника, з якою просто хочеться сперечатися; 

 спортивний азарт; 

 прагнення в усьому дійти до самої суті та почуття спра-
ведливості; 

 підвищення власних «акцій» в очах оточуючих; 

 що ще? 
Обговорення: не потребує. 

 
«ЦІНУЮ В ЛЮДЯХ» 

Мета: вправа допомагає визначити найважливіші людські 
цінності і замислитися, що для кожного є найважливішим у 
людині. 

Час проведення: 10 хвилин (залежно від розміру групи). 
Кількість учасників: не має значення. 
Хід вправи: студент вітається, називає своє ім’я і повідом-

ляє, що він найбільше цінує в людях. Наступний називає цін-
ність, яку вважає важливою з його точки зору. Вправа триває, 
поки всі привітаються. 

Обговорення: висловлення думок з приводу вправи. Розду-
ми над питанням: «Чи співпадають наші цінності?» 

 
«ПРОДОВЖІТЬ ПЕРЕЛІК» 

Мета: налагодження співпраці, розвиток творчого асоціатив-
ного мислення. 

Час проведення: 10 хв. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: модератор пропонує групі розділитися на під-

групи по 3 особи на місцях. Повідомляє відому всім інформацію 
про те, що в музиці існує лише 7 нот, але композиторами напи-
сано безліч музичних творів. Пропонує подумати групам впро-
довж 2–3 хв і запропонувати свій варіант можливих комбінацій, 
які нам відомі в природі, літературі, живописі, математиці, хімії, 
інформатиці, життєвій сфері. Коли час обдумування вичерпано, 
підгрупа має представитися. 

Наприклад: «Доброго дня усім. У нашій підгрупі над обду-
муванням завдання сьогодні працювали Сергій, Олена та Юлія. 
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Наш варіант пропозицій наступний...» І пропонують свій 
варіант комбінацій. Далі – наступна група і так по черзі кожна 
група. Якщо варіанти комбінацій вже були названі, група все 
одно представляє результати свого обдумування. 

Обговорення:  
1. Чи замислювались ви коли-небудь над тим скільки ком-

бінацій можна зробити із існуючих, відомих вам елементів? 
2. Чому вчить нас ця вправа? 

 

«ЩО ТОБІ ВЖЕ ВІДОМО?» 

Мета: залучити усіх до роботи над заданою темою, активі-
зувати карти пам’яті з різних галузей знань, активізувати мото-
рику для покращення процесу мислення. 

Час проведення: 10 хв. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: модератор передає невеликий жовтий м’яч, 

пропонує висловити думку однією фразою з приводу того, що 
вже людині відомо про лідерство? (Характер інформації може 
бути будь-який: хто такий лідер, що таке лідерство, кого із лі-
дерів я знаю, де найчастіше проявляється лідерство, приклади 
безпосередньо із життя і т. ін.). М’яч передається по колу, у кого 
в руках м’яч, той ділиться відомою йому інформацією із заданої 
теми. Теми можуть задаватися будь-які. Передаватися може не 
м’яч, а будь-який інший предмет. Жовтий колір обраний тому, 
що цей колір у науковій літературі допомагає концентрації 
інтелекту, м’яч – тому, що через нервові закінчення на кінцівках 
пальців швидше включається в роботу мозок. 

Обговорення: не потребує. 

 

«ТВІЙ НАЙБІЛЬШИЙ УСПІХ» 

Мета: налаштуватися на атмосферу невимушеності, фокусу-
ватися на успіхах, зміцнюючи впевненість у собі. 

Час проведення: 7–10 хвилин (залежно від кількості групи). 
Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група розбивається на пари. І впродовж хвилини 

кожен у парі має розповісти колезі про його найбільший успіх 
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на сьогоднішній день. Зміст успіху може носити різний харак-

тер: від досягнень у перемозі над собою (помив сьогодні після 

сніданку тарілку, чого ніколи не роблю, чи побажав сусіду вда-

лого дня, чого теж ніколи не роблю), до успіхів у спорті, навчан-

ні чи будь-якій сфері життя, залежно від вашої креативності та 

настрою. Після обміну успіхами колега має представити вас 

аудиторії і розповісти коротко про ваш успіх, а ви, в свою чергу, 

представляєте його і його успіх. 

Обговорення: не потребує. 

 

«НАВІЩО МЕНІ ВСЕ ЦЕ?» 

Мета: вчитися ставити цілі і визначати, яких результатів 

можна очікувати від поставлених цілей. 

Час проведення: 5–10 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група після привітання розбивається на пари. 

Кожен учасник пари має розповісти своєму товаришу, що кон-

кретно він очікує від заняття, від сьогоднішнього дня, від цього 

року. На пропозицію модератора пари озвучують свої цілі, від-

повідно до поставлених питань на загал. Одні пари озвучують 

цілі щодо сьогоднішнього дня, інші – заняття, треті – року чи 

семестру. Ці пари мають бути волонтерськими. 

Обговорення:  

1. Чи легко визначати цілі?  

2. Чи завжди ми отримуємо те, що очікуємо? 

3. Якщо ні, то чи задумувались ви – чому? 

 

Ідеї запропонованих вправ є результатом самостійного 

авторського пошуку на основі опрацювання різних 

інформаційних джерел, серед них: 

1. Арефьева Т. А. Как воспитать в себе лидера. – М. : ООО 

«Издательство: Мир книги», 2008. – 224 с. 

2. Борсук Р. Лидер для себя. – С.Пб. : Питер, 2007. – 160 с. 

3. Де Боно Э. Генератор креативных идей. – С.Пб. : Питер, 

2008. – 192 с. 
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4. Вагин И., Глущай А. Как стать первым. Практический 

коучинг по-русски. – М. : ООО «Издательство АСТ»; «Изда-

тельство Астрель» ; ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 277 с. 

5. Драйден Г., Вос Дж. Революция в обучении. – М. : ООО 

«ПАРВИНЭ», 2003. – 672 с. 

6. Дорнан Дж. Пианино на берегу. Примеры, принципы и 

перспективы достижения успеха в лидерстве и жизни / пер. с 

англ. – Самара : ООО «Офорт», 2005. – 130 с. 

7. Еремеева Н. А. 100 игр и упражнений для бизнес-тренин-

гов. – С.Пб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. – 128 с. 

8. Кипнис М. 59 лучших игр и упражнений для развития 

управления комуникациями. – С.Пб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 

2009. – 224 с. 

9. Коуп М. Сделай себя лидером : психологический тре-

нинг. – М. : Дело и Сервис, 2008. – 224 с. 

10. Ларин И., Беловодская М. Азбука лидерства. – С.Пб. : 

Издательская компания «Невский проспект», 2001. – 185 с. 

11. О’Лири Э. Лидерство что нужно знать руководителю. 

10 минутный тренинг для менеджера. – М. : ЗАО «Олимп-Биз-

нес», 2004. – 192 с. 

12. Темплтон Д. Всемирные законы жизни. – М. : ООО «Из-

дательство АСТ», 2003. – 610 с. 

13. Шарма Р. Уроки лидерства от монаха, который продал 

свой «феррари». – М. : Издательский дом «София», 2006. – 352 с. 

14. Шефер Б., Грундль Б. Простое лидерство. – Минск : 

Попурри, 2008. – 176 с. 

ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ БЛОК 

Цей блок спрямований на формування управлінських компе-

тенцій в питаннях керівництва та професійної взаємодії, здат-

ності адекватно реагувати на ситуації змін і криз, приймати 

стратегічні рішення. До модуля ввійшли тренінгові вправи на 

визначення типів, стилів управління та лідерства. У вправах 

пропонується значний блок інформаційних матеріалів, націле-

ний на розвиток когнітивної складової особистості лідера. 
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Вправи даного розділу більш складні, а тому в часовому і 
змістовному вимірі об’ємніші, можуть тривати від 20 до 50 хв. 
У вправах використана значна кількість інформаційних дже-
рел: від матеріалів монографій до журнальних статей остан-
ніх років видань. Усі завдання мають інформаційно-розвиваючу 
мету, спрямовані на вдосконалення когнітивної складової харак-
теру лідера: пам’яті, думок, переконань. Також і поведінкової: 
набуття певних навичок, озброєння вміннями соціальної взає-
модії, спроби вироблення власного стилю поведінки. 

 

«КЛАСИКА УПРАВЛІННЯ» 

Мета: впевнитися у знанні управлінських основ, уміти ана-
лізувати, інтерпретувати і творчо використовувати основні по-
ложення управлінських теорій, тренуватися у вмінні відстою-
вати свою точку зору у дискусії та бути переконливим. 

Час: 40 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на шість підгруп, у складі яких 

можуть бути від 2 до 5 осіб. Кожній підгрупі пропонується одна 
із управлінських теорій. Учасники знайомляться зі змістом 

теорії і готуються представити переваги та недоліки конкретної 

класичної теорії управління. Причому, одна частина підгрупи 
наполягає на перевагах даної теорії, а друга – вказує на вагомі 

недоліки, що гальмують процес управління людьми. Підгрупа 
сама визначає, хто яку позицію відстоює. Після підготовчого 

процесу кожна підгрупа представляє перед аудиторією свою 
теорію через позитивні фактори та недоліки, попередньо запи-

суючи на дошці назву обговорюваної управлінської теорії. Пре-
зентація теорії має носити вичерпну інформацію про сутність 

теорії так, щоб усі учасники тренінгу володіли основами класич-
них управлінських теорій і могли давати відповідь на питання 

по суті кожної теорії. Підгрупа, яка найкраще представляє свою 
теорію і найвичерпніше дає відповідь на питання по суті всіх 

теорій, визнається лідером. Модератор робить записи про пра-
вильність відповідей кожної групи на дошці для прозорості та 

наочності. 
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Обговорення: питання для обговорення після презентації 

усіх теорій: 
1. Які типи управлінських структур нам відомі? 
2. Які чотири наукові принципи управління запропонував 

Ф. Тейлор? 
3. Які види діяльності включає процес управління за 

А. Файолем? 
4. На які питання відповідають функції та принципи теорії 

управління А. Файоля? 
5. Які основні функції управлінця за А. Файолем? 
6. У чому схожість і різниця теорій Ф. Тейлора та А. Файоля? 
7. Які формальні принципи виділяють згідно з «класичною» 

теорією організацій? 
8. Продовжіть речення: «Відповідальність осіб, наділених 

значною владою, абсолютна лише...» (згідно з «класичною» 

теорією організацій). 
9. У чому суть «участі робітників в управлінні» за теорією 

М. П. Фоллетт? 

10. Які основні положення теорії Е. Мейо, на думку дослід-
ників, впливають на ефективність управління? 

11. Що нового в науку управління внесла школа «людських 
відносин» порівняно з «класичною теорією»? 

12. Які потреби нижчого і вищого рівня рухають діяльністю 
працівника за теорією Маслоу? 

13. До якого висновку прийшли учені школи «поведінкових 
наук» щодо роботи окремого працівника за теорією Маслоу? 

14. Якщо порівняти всі теорії стилів управління, то який вис-
новок про їх схожість і розбіжність між ними можна зробити? 

 

«СТИЛІ ЛІДЕРСТВА ЗА КУРТОМ ЛЕВІНИМ» 

Мета: вчитися розрізняти критерії стилів поведінки лідерів. 
Вчитися співпрацювати в команді, приймати командне рішення. 

Час: 15–20 хвилин. 
Кількість учасників: довільна.  

Хід вправи: група ділиться на команди по 3–4 особи. Впро-

довж короткого часу учасники команди мають заповнити про-
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пущені місця в таблиці, поданій нижче, характеризуючи по-

ведінку лідера відповідно до конкретного стилю. Таблиця схе-

матично зображується на листку ватмана, критерії позначаються 

цифрами 1, 2, 3, ..., назви стилів – заголовними літерами (А.С. – 

авторитарний стиль). Після закінчення підготовчої роботи, 

команда кріпить виконаний проект на дошці і по черзі захищає 

свої відповіді. 

Ресурси: листи ватману великого розміру, маркери чорні або 

сині для кожної команди, прикріплювачі. 

Обговорення:  

1. Який стиль було охарактеризувати найважче, найлегше? 

2. Як вважає ваша команда: чи існує найефективніший стиль? 

3. Чи можете визначити як один із перелічених – стиль ро-

боти декана вашого факультету? Чому ви так думаєте, наведіть 

аргументи. 
 

Критерії 
Авторитарний 

стиль 

Демократичний 

стиль 

Ліберальний 

стиль 

1. Мета    

2. Розподіл завдань    

3. Оцінка роботи    

4. Трудова 

атмосфера 

   

5. Групова єдність    

6. Зацікавленість у 

завданнях, що 

виконуються 

   

7. Інтенсивність 

(якість роботи) 

   

8. Готовність до 

праці 

   

9. Мотивація праці    

 

«СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ ЛІДЕРА» 

Мета: вчитися визначати стиль поведінки лідера, проявляти 
командну єдність, практикуватися у відображенні певного 

стилю поведінки лідера через рольову гру. 
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Час: 25 хв. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на дві–три команди (залежно від 
розміру групи). Кожна команда вибирає зі свого кола волонте-

рів, які мають зобразити певний стиль поведінки лідера. Для 
цього команда актуалізує свої знання поведінкової теорії Курта 

Левіна. Якщо якісь моменти забулись, можна скористатися 
матеріалами для ознайомлення (наведені нижче) та відтворення 

знань і дотримання точності у виконанні завдання. Ознайомив-
шись з матеріалами, команда може представити коротку рольову 

гру із ключовими фразами та характерними діями, або моно-
виступ волонтера. Завдання команди: продемонструвати певний 

стиль поведінки лідера таким чином, щоб інша команда змогла 
визначити його. 

Команди представляють по черзі по два стилі поведінки лі-
дерів на свій вибір із запропонованих нижче стилів відповідно 

до їх характеристик. Після завершення вправи команди беруть 
участь в її обговоренні. 

Матеріал для ознайомлення: 

Авторитарний лідер – це лідер, який прагне централізувати 
владу, засновуючи її на посадовому становищі, контролі за 

розподілом винагород і покарань. Він вважається універсаль-
ним, особливо на найвищому рівні управління. Авторитарний 

лідер – це: 

 централізація всіх повноважень у руках лідера, прийняття 
ним одноосібних рішень, які потім нав’язуються підлеглим; 

 дистанціювання лідера від послідовників, збереження між 
ними офіційних стосунків; 

 розпорядження віддаються у наказному порядку, без пояс-

нення їх зв’язку з цілями і завданнями організації; 

 широке використання адміністрування і покарань. 
У результаті в організації формується несприятлива атмо-

сфера, морально-психологічний клімат важкий, створюється 
підґрунтя для виробничих конфліктів. 

Спеціалісти виділяють два різновиди авторитарного стилю в 
організації: 
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1. Автократичний. 

2. Патерналістський. В останньому випадку організація роз-

глядається як одна сім’я, а лідер – її голова. Він турбується про 

послідовників, цікавиться їх думкою, надає їм деяку самостій-

ність, але під жорстким контролем зі свого боку, останні мають 

проявляти вдячність, вірність, безсловесне підкорення. 

Ефективне використання авторитарного стилю вимагає від 

лідера: високої відповідальності, жорсткого самоконтролю, ши-

рокого передбачення, розвинутої здібності приймати рішення, 

хороших організаторський якостей. 

Демократичний лідер характеризується певним рівнем де-

централізації повноважень, активною участю співробітників у 

прийнятті рішень. Він створює такі умови, за яких виконання 

службових обов’язків видається привабливим, а досягнення ус-

піху служить винагородою. Цей стиль домінує у сучасних фір-

мах. Сьогодні такий стиль все більше називають кооперативним. 

Виділяють два різновиди: 

1. Консультативний – лідер значною мірою довіряє своїм 

послідовникам, консультується з ними, прагне використовувати 

все краще. Не дивлячись на те, що переважна більшість рішень 

підказується співробітникам згори, вони намагаються надати 

посильну допомогу своєму лідеру і підтримати морально в необ-

хідних умовах. 

2. Партисипативний – лідери повністю довіряють послідов-

никам, організовують широкий обмін багатосторонньою інфор-

мацією, залучають послідовників до постановки цілей і конт-

ролю над ними. Але при цьому відповідальність за наслідки 

прийнятих рішень не перекладаються на підлеглих. 

Вимоги до демократичного лідера: відкритість; довіра до 

співробітників; відмова від особистих привілеїв; здатність і 

бажання делегувати повноваження; контроль результатів; вимо-

ги до співробітників; бажання брати на себе відповідальність; 

готовність відповідати за свої дії; самоконтроль; наявність конт-

рольних прав. 

Ліберальний стиль полягає в тому, що лідер ставить перед 

послідовниками проблему, створює необхідні умови для їх ро-



378 

боти. Послідовники на основі обговорення самостійно прий-

мають рішення і шукають шляхи їх реалізації. У результаті ви-

никає «керована автономія» окремих структурних одиниць, що 

особливо важливо при створенні нововведень. Лідер же виконує 

функції консультанта, арбітра, експерта, оцінює отримані ре-

зультати, винагороджує за успіхи. 
Ліберальному стилю притаманні прагнення лідера ухилитися 

від прийняття рішень або перекласти це завдання на інших, а 

також його абсолютно безучасна увага до колективу. Лідер, 

який обрав такий стиль, як правило, надає повну свободу своїм 
послідовникам, пускаючи роботу на самоплив. Він ввічливий у 

спілкуванні зі співробітниками, але грає пасивну роль, не прояв-
ляє ініціативи. У групі відсутня структуризація праці, будь-який 

розподіл завдань, прав і обов’язків. Лідер уникає як позитивних, 
так і негативних оцінок співробітників, регулювання групових 

відносин. Такий лідер, як правило, ввічливий з підлеглими, го-
товий відмінити раніше прийняте ним рішення, особливо якщо 

воно загрожує його популярності. Ліберала вирізняє безініціа-
тивність, неусвідомлене виконання директив вищестоящих ін-

станцій. М’якість у взаємовідносинах з людьми заважає йому 
отримати справжній авторитет, оскільки окремі співробітники 

вимагають від нього поблажок, які він надає, боячись зіпсувати 
з ними стосунки. Наслідком цього може бути панібратство. Лі-

дер цього стилю не проявляє виражених організаторських здіб-
ностей, слабо контролює і регулює дії підлеглих і, як наслідок, 

не досягає результату. 

Обговорення: 
1. Яка група більш аргументовано представила стилі лідерства? 
2. Чому сьогодні є припущення, що на найвищому рівні уп-

равління вважається універсальним авторитарний стиль? 
3. В яких випадках, на вашу думку, ефективніший той чи ін-

ший стиль? 

 

«ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СТИЛІ ЛІДЕРСТВА» 

Мета: визначати стилі за конкретними характеристиками. 
Вчитися обґрунтовувати власну думку. 
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Час: 10–15 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: Кожен учасник групи має вибрати три харак-

теристики, які точно відповідають кожному стилю лідерства, 

вказані у другому стовпчику. Зверніть увагу, деякі стилі мають 

більше трьох характеристик, але для цієї вправи ви маєте обрати 

лише три для кожного стилю. Подумайте, який із стилів більше 

подобається вам.  
 

Стилі лідерства Характеристики лідерства 

Диктатура 

1. 

2. 

3. 
Обмін думками 

Ніяких помилок 

Натхнення 

Колективне прийняття рішення 

Впевненість 

Емпатія 

Харизма 

Розділена відповідальність 

Ніяких питань 

Знання – сила 

Право вето 

Рівність 

«Часткова демократія» 

1. 

2. 

3. 

Партнерство 

1. 

2. 

3. 

Трансформаційне лідерство 

1. 

2. 

3. 
 

Обговорення: 

1. Ви обрали стиль який вам подобається. Обґрунтуйте, 

чому? 
 

«ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ СТИЛІВ» 

Мета: швидко і безпомилково визначати недоліки стилів, 

учитися працювати в команді. 

Час: 5–10 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на 3–4 команди. Кожна команда 

за короткий проміжок часу має визначити, які переваги автори-
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тарного стилю, а які демократичного, так само і недоліки. Пе-

ремагає команда, яка перша справиться із завданням і не до-

пустить помилок. Пріоритет у виконанні завдання надається 

відсутності помилок. Після виконання завдання команди беруть 

участь в обговоренні. 
 

Переваги Недоліки 

1. Робить можливим швид-

ке прийняття рішення і мо-

білізацію співробітників на 

його здійснення.  

2. Дозволяє прийняття ква-

ліфікованих рішень. 

3. Дозволяє швидко стабілі-

зувати ситуацію у несфор-

мованих, конфліктних гру-

пах. 

4. Створює умови для роз-

вантаженості керівника.  

5. Стиль ефективний при 

рутинних роботах. 

6. Характеризується 

високою мотивацією спів-

робітників. 

7. Стиль ефективний в умо-

вах низького професійного 

рівня і організаційної моти-

вації співробітників.  

 

 

1. Складність забезпечення перед-

умов, коли виконавці орієнтуються в 

тонкощах роботи не гірше за лідера та 

можуть внести новизну і творчість. 

2. Обмеження можливості мотивації, 

самостійності і розвитку підлеглих. 

3. Небезпека прийняття помилкових 

рішень через суб’єктивізм або занадто 

велику перевантаженість лідера.  

4. Першочергове значення для послі-

довників набирає внутрішнє задово-

лення, від чого може страждати вико-

нання завдань. 

5. Мотивація підлеглих обмежується 

тим, що лідер соціально відокремлює 

себе від послідовників. 

6. Підлеглі отримують малоцікаву ро-

боту. 

7. Підлеглі не отримують можливості 

реалізувати свої творчі здібності. 

8. Виконання роботи під загрозою по-

карання породжує у прилеглих страх. 

9. Самостійність прийняття рішень 

послідовниками в рамках відведених 

їм повноважень та визначення шляхів 

їх реалізації. 

 

Обговорення: 

1. Як можна мінімізувати недоліки стилів? 

2. Який стиль, на вашу думку, більш ефективний, чому? 
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«СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ ЛІДЕРА» 

Мета: розвивати та вдосконалювати здатність критично мис-

лити, аналізувати, порівнювати, робити висновки, розбиратися у 

лідерській гратці Блейка-Моутона та визначати за нею стиль 

поведінки лідера. Працювати в команді. 

Час: 30–40 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на команди. Кожна команда 

знайомиться з інформаційними матеріалами, за вказаний термін 

часу визначає за граткою Блейка-Моутона (таблиця наведена 

нижче), який стиль найбільше відповідає лідеру обраної вами 

статті, підтверджуючи свої думки конкретними фактами із про-

читаного матеріалу. Перемагає та команда, чиї аргументи пере-

конливіші. Кожна команда готується також дати відповіді на 

питання для обговорення. 

 

Обговорення: 

1. Які два основні типи поведінки лідерів взяли за основу 

Блейк і Моутон? 

2. Чи є ці характеристики визначальними у поведінці лі-

дерів? 

3. Чи можуть лідери поєднувати орієнтацію на людей і 

орієнтацію на завдання? 

4. Якщо так, то чи є поєднання універсальним, чи воно 

залежить від ситуацій? 

5. Чи може людина цілеспрямовано змінюватися, стаючи лі-

дером, який орієнтується на завдання, чи лідером, який орієн-

тується на людей? 
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1.9 

ЛІДЕР – ДЕМОКРАТ 

(Менеджмент 

заміського клубу ) 

Турбота про потреби 
людей і хороші 

взаємовідносини 
створюють комфортну, 

дружню атмосферу і 
сприятливі умови праці 

 9.9 
 ЛІДЕР – 

ОРГАНІЗАТОР 

(Менеджмент 

команди) Виконання 
завдань забезпечується 

за рахунок лояльності 
співробітників, а 

взаємозв’язок і 
спільність мети 

створюють атмосферу 
довіри і поваги 

У
в

а
г
а
 д

о
 л

ю
д

ей
 

зн
а

ч
н

а
 

 5.5 

ЛІДЕР – 

ІНТЕЛЕКТУАЛ, 

КОНФОРМІСТ, 

МАНІПУЛЯТОР 

(Центриський 

менеджмент) 

Досягнення хороших 
результатів 

забезпечується шляхом 
встановленням балансу 

між необхідністю 
виконувати 

корпоративні завдання і 
дотримуватися 

атмосфери праці, яка б 

влаштовувала 
співробітників 

 

 

1.1 

ЛІДЕР – ПЕСИМІСТ, 

ЛІБЕРАЛ 

(Послаблений 

менеджмент) 
Мінімум зусиль, 

спрямованих на 

виконання необхідної 

роботи, виявляється 
достатньо, щоб 

зберегти свою посаду 

в організації 

 9.1 

ЛІДЕР – ДИКТАТОР 

(Менеджмент влади-

підкорення) 

Високі результати 
корпоративної 

діяльності досягаються 

шляхом створення 

умов праці, в яких 
людський фактор 

служить незначною 

перешкодою 

н
ез

н
а

ч
н

а
 

Увага до виробництва 

незначна  значна   
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«СИТУАТИВНА МОДЕЛЬ ЛІДЕРСТВА ХЕРСІ-

БЛАНШАРА» 

Мета: удосконалюватися у аналізі, порівнянні, у вмінні ви-

значати прийнятний стиль лідерства відповідно до характе-

ристики підлеглих за теорією Херсі-Бланшара. 

Час: до 7–15 хв. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на команди. Кожна команда за 

визначений короткий термін має підібрати прийнятний стиль 

лідерства відповідно до характеристики підлеглих, обґрунтувати 

свою відповідь, навести приклад до кожної позиції. Відповісти 

на питання для обговорення. Переможцем визначається коман-

да, яка виконала завдання швидко та без помилок. 
 

Характеристика підлеглих: 

Низький рівень зрілості 

Середній рівень зрілості 

Високий рівень зрілості 

Дуже високий рівень зрілості 

 

Прийнятний стиль лідерства: 

Делегування. Слабо виражена орієнтація на завдання і на людей. 

Наказний. Сильно виражена орієнтація на завдання і слабо – 

орієнтаціїя на людей. 

Участі. Слабо виражена орієнтація на завдання і сильно виражена 

орієнтація на людей. 

Консультативний. Сильно виражена орієнтація на завдання і на 

людей. 

 

Обговорення: 

1. Які два види зрілості послідовників виділяють учені Пол 

Херсі та Кен Бланшар? 

2. Чому, на вашу думку, послідовники багато в чому визна-

чають ситуацію? 

3. Яким вимогам за цією теорією має відповідати сам лідер? 
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Наукова довідка 
Модель життєвого циклу Херсі та Бланшара рекомендує 

гнучкий, адаптивний стиль керівництва. Проте, як і інші моделі 
лідерства, не отримала загального визнання. Критика підкрес-
лювала відсутність послідовного методу для вимірювання рівня 
зрілості; спрощений поділ стилів і неясність щодо того, чи змо-
жуть керівники на практиці вести себе настільки гнучко, як того 
потребує модель. 

 

«СИТУАТИВНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ЛІДЕРА 
ВРУМА-ЙЕТТОНА-ЯГО» 

Мета: спробувати на практиці застосування теорії лідерства 
Врума-Йеттона-Яго, пояснити чим керувалася команда у демон-
страції конкретного лідерського стилю участі. Практикуватися у 
командній роботі. 

Час: 25–35 хв. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на п’ять команд. Кожна команда 

має продемонструвати коротку рольову гру, в якій пропонується 
відобразити один із п’яти стилів поведінки лідера (вказані 
нижче), за лідерською моделлю Врума-Йеттона-Яго. Стиль кож-
ній команді рекомендує модератор. Команда має також поясни-
ти, які питання із пропонованих семи (зазначені нижче) задавав 
собі лідер, щоб прийняти рішення про саме той стиль участі, 
який демонструє команда у рольовій грі. Проблеми для демон-
страції моделює сама команда. Команда також має дати відпо-
віді на питання для обговорення. 

Обговорення: 
1. Які критерії участі лідера у вирішенні проблеми за тео-

рією Врума-Йеттона-Яго? 
2. Наскільки ці критерії є важливими? І чи можливо поєд-

нати названі критерії в одну матрицю? 
 

СТИЛЬ УЧАСТІ ЛІДЕРА: 

 індивідуальне рішення (лідер сам приймає рішення); 

 індивідуальне консультування (лідер знайомить кожного 
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підлеглого особисто з проблемою, вислуховує пропозиції і потім 
приймає рішення); 

 групове консультування (лідер знайомить групу з пробле-
мою, після чого проводить спільне обговорення і приймається 
рішення); 

 надання допомоги (знайомить групу з проблемою, а потім 
допомагає їй прийняти рішення); 

 передача повноважень (знайомить групу з проблемою, а 
потім довіряє їй самостійно прийняти рішення). 
 

ДІАГНОСТИЧНІ ПИТАННЯ: 

1. Значення рішення: наскільки дане рішення є значним 
для проекту чи організації. Якщо воно є таким важливим, лідер 
має приймати в ньому найактивнішу участь. 

2. Значення підтримки: наскільки важлива для виконання 
рішення підтримка підлеглих. Якщо важлива, лідер має забез-
печити участь підлеглих у прийнятті рішення. 

3. Компетентність лідера: чи володіє лідер достатньою ком-
петенцією, щоб вирішити цю проблему. Якщо лідер не володіє 
достатньою кількістю інформації, необхідними знаннями, або 
компетенцією, має залучити своїх підлеглих до вирішення про-
блеми. 

4. Вірогідність підтримки: якщо лідер прийме рішення са-
мотужки, чи підтримають його підлеглі. Якщо підлеглі схильні 
підтримувати всі рішення лідера, їх участь не має вагомого 
значення у прийнятті рішення. 

5. Згода групи з поставленими цілями: в якій мірі група 
погоджується з тим, як визначені організаційні цілі в контексті 
даного рішення. Якщо підлеглі вислов-люють незгоду з визна-
ченням організаційних цілей, лідер не має права дозволяти групі 
приймати самостійно рішення. 

6. Компетентність групи: чи володіє група достатньою 
компетентністю, щоб приймати рішення. Якщо ні, їм не можна 
довіряти прийняття рішення. 

7. Вміння працювати в команді: чи володіють учасники 
групи необхідними навичками і прагненням працювати в коман-
ді, щоб разом вирішити проблему. 
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«ВЕЛИКІ ПРАВИТЕЛІ» 

Мета: познайомитися з матеріалами про визначних лідерів, 
проаналізувати та визначити, чим саме характеризується стиль 
поведінки того чи іншого лідера. Робота в команді. 

Час: 20–25 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на команди, кожній команді 

пропонується ознайомитися з матеріалами про діяльність одного 
із правителів. Визначити, чим характеризується стиль поведінки 

конкретного лідера. Які дії лідера команда оцінює як позитивні, 
які вважає такими, що не сприяли позитивним суспільним змінам? 

Обговорення: 
1. У чому схожі та що роз’єднує лідерські стилі великих 

правителів, з матеріалами про яких ви ознайомилися? 

Матеріал для ознайомлення: 

ЮЛІЙ ЦЕЗАР 

Римський полководець, державний  
та політичний діяч, письменник. 

Довічний диктатор. Автор «Записок 
про галльську війну» і «Записок про 

громадянську війну». 

«Прийшов, побачив, переміг» – ці 

слова, одного разу сказані Юлієм Це-
зарем, облетіли весь світ і якнайкраще 

характеризують великого полководця. 
Практично всі його військові походи й 

державні справи закінчувалися тріум-
фом. З незмінною гідністю та чарівні-

стю він підкорював ворогів на полі 
бою й жіночі серця. Про мужність Цезаря, завзятість у досяг-

ненні цілей і героїзм складали легенди, а талант, розум і манери 
справедливо захоплюють сучасників. Він досяг усього, чого 

прагнув, і залишив неабиякий слід в історії. 

Гай Юлій Цезар народився 13 липня 100 р. до н. е. у знатній 

патриціанській сім’ї. Виховувався в атмосфері поваги до пред-

 
Юлій Цезар 

(100–44 до н. е.) 
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ків: вважалося, що по чоловічій лінії Юлії ведуть свій рід від 

Асканія-Юла – сина троянського героя Енея й онука богині 

Венери. З віком, Цезар оцінив користь знатного і божественного 

походження. Воно цілком виправдовувало його честолюбні за-

думи і прагнення. 

Мати Цезаря, Аврелія, дуже серйозно ставилася до освіти 

сина: він швидко навчився читати і писати, чудово володів не 

тільки рідною латиною, але й грецькою мовою, йому була при-

вита любов до літератури. Все це сприяло розвитку письмен-

ницького таланту майбутнього героя. Велика увага приділялася 

фізичному вихованню дитини. За словами Светонія, Цезар «був 

високого зросту, світлошкірий, добре складений, очі чорні і 

живі». У поєднанні з привабливою зовнішністю приголомшлива 

особиста чарівність, розум і природна хитрість стали своєрід-

ною запорукою його майбутніх перемог на політичній і військо-

вій аренах. 

Непідробне захоплення юнака викликав чоловік його тітки 

Юлії Гай Марій, який користувався величезною популярністю у 

простого народу. Пізніше Цезар поплатився за свою прихиль-

ність до Марія. Коли 82 р. до н. е. встановилася диктатура 

Сулли, він був відсторонений від посади жерця Юпітера. 

Смерть Сулли 78 р. до н. е. дала Цезарю можливість поверну-

тися до Риму. Він з головою поринає у світське життя, займа-

ється літературою, вдаряє за жінками, не забуваючи про свою 

зовнішність, і все більше залазить у борги. Слід зазначити, що 

Цезар був щедрий, не скупився на подарунки та хабарі, переслі-

дуючи свої інтереси. Він затіває судовий процес проти прихиль-

ника Сулли Гнея Долабелли. І хоча Цезар програв справу, він 

зумів продемонструвати ораторське мистецтво і здобув попу-

лярність у народі. Пізніше, задля вдосконалення своїх навичок 

вирушив на о. Родос, до відомого ритора Аполлонія Молоні. 

Повертаючись додому, Цезар потрапив у полон до піратів. 

Останні зажадали викуп у 20 талантів. У відповідь на це моло-

дий чоловік запропонував підняти ціну до 50, оскільки вони не 

знають, з ким мають справу. Очікуючи повернення слуг з гро-

шима, Цезар ставився до піратів з презирством, обіцяючи від-
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разу ж після свого звільнення їх розіп’яти. Своє слово полко-

водець через деякий час дотримав. 

73 р. до н. е. він отримав посаду жерця-понтифіка. З цього 

моменту починається його стрімке сходження. Цезар умів при-

вернути до себе увагу простого народу, який щиро вірив у його 

добрі наміри. Завжди був чемний, ввічливий, не шкодував гро-

шей на влаштування пишних обідів і бенкетів. 68 р. до н. е. він 

стає квестором. Незабаром помирає його дружина Корнелія. По-

хоронна мова Цезаря викликала схвалення народу. Після цього 

він відправляється в Іспанію, де все частіше замислюється про 

майбутнє. За словами Светонія, Цезар журився перед статуєю 

Олександра Македонського, тому що поки нічого особливого не 

досяг... 

Просуваючись службовими сходами, полководець не гребу-

вав підкупами та інтригами. 63 р. до н. е. він обирається на по-

саду головного жерця великого понтифіка. Треба віддати належ-

не непересічному розуму Цезаря і його вмінню з честю вихо-

дити зі складних ситуацій. Коли його дружина була викрита в 

зв’язку з Клодієм, який під час свята пробрався до неї в жіно-

чому платті, і весь Рим, затамувавши подих, чекав розв’язки 

судового процесу, тільки Цезар зберігав спокій. Він розлучився 

з Помпеєю і... не виступив проти Клодія. Цим він показав, що не 

збирається копирсатися в багнюці. Клодій був виправданий і 

став відданим другом Цезаря. У цьому полягало вміння полко-

водця отримувати вигоду з будь-якої справи. 

Наприкінці претури Цезар за жеребом отримав в управління 

провінцію Іспанія. Прибувши на місце, він приступив до актив-

них дій: значно збільшив військовий контингент і почав сер-

йозно подумувати про присвоєння жителям провінцій римсько-

го громадянства. Військові операції в Іспанії принесли Цезарю 

титул імператора, а сенат призначив йому тріумф. Однак він 

відмовився від такої почесті: у той час консульство було для 

нього важливіше. З цією метою Цезар примирив двох супротив-

ників – Помпея і Красса, – умовивши їх укласти таємну угоду 

(1-й тріумвірат). Як зазначає Плутарх, під виглядом доброчести-

вого вчинку Цезар зробив справжній державний переворот. 
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На посаді консула і згідно з домовленістю про співпрацю він 
підтримав проект про нагородження ветеранів Помпея, чим 
знову-таки «убив двох зайців»: з одного боку, заручився під-
тримкою Помпея, а з іншого – симпатією і вдячністю народу. 

Варто відзначити, що жінки відіграли в житті Цезаря помітну 
роль. Він був невиправним серцеїдом. Серед його коханок були 
і цариці (Клеопатра – цариця Єгипту), і рабині. Але за допомо-
гою заміжніх жінок, а точніше, їхніх чоловіків, Цезар домагався 
своїх цілей. Так, серед його коханок були і дружина Красса – 
Тертулла, і Муція – дружина Гнея Помпея. За любовні пригоди 
злі язики прозвали Цезаря «чоловіком всіх жінок та дружиною 
всіх чоловіків». 

У Галлії в усій красі розкрився полководницький геній 
Цезаря. Завдяки йому ця країна, населена войовничими племе-
нами, перетворилася на джерело золота, рабів і солдатів для 
Риму. Крім того, Цезар з цікавістю вивчав її і пізніше описав 
свої спостереження у знаменитих «Записках про галльську вій-
ну». У своєму війську Цезар знав на ім’я кожного центуріона, з 
повагою ставився до воїнів, чим здобув собі величезну любов 
підлеглих. Під час походів він вів себе як простий солдат, спав 
на відкритому повітрі і наражався на небезпеку нарівні з усіма. 
Крім того, він міг, сидячи на коні, диктувати листа відразу де-
кільком секретарям. До скарбів, зібраних на війні, Цезар ставив-
ся дбайливо: він зберігав їх у нагороду підлеглим, чим підтри-
мував у воїнів постійну зацікавленість у перемогах. Полково-
дець вмів настроїти їх на потрібний лад вдалою короткою про-
мовою і користувався серед легіонерів надзвичайною попу-
лярністю. 

Упродовж 58–51 рр. до н. е. Цезар захопив всю Галлію, два 
рази переправлявся через Рейн і двічі висаджувався у Британії. 
Для стратегії полководця були характерні вміння визначити 
напрям головного удару, майстерне проведення швидких мар-
шів, організація спільних дій армії і флоту. Всі свої війська він 
постійно тримав разом, щоб переважаючими силами бити окре-
мі галльські племена. У результаті вдалих військових дій Цезар 
завоював небувалий політичний престиж на батьківщині, коман-
дував величезною могутньою армією і був готовий до силового 
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захоплення влади в Римі. Побоюючись влади і могутності Це-
заря, сенат зажадав від нього скласти зброю... 

12 січня 49 р. до н. е. Цезар з військом перейшов Рубікон – 
річку, що відділяла його від Італії, і захопив Рим. У ході гро-
мадянської війни Цезар виявляв великодушність і милосердя по 
відношенню до противників та закликав до цього солдатів своєї 
армії. Усіх ворогів він пробачав і допомагав тим, хто потребував 
його підтримки. Характеризуючи стратегію і тактику полко-
водця, Наполеон згодом писав: «Правила Цезаря були ті ж, 
якими керувалися Олександр і Ганнібал: тримати свої сили ра-
зом, не мати вразливих місць, швидко спрямовуватися на най-
важливіші пункти, використовувати моральний фактор, славу 
зброї, страх, а також політичні засоби для забезпечення вірності 
союзників і стримування у покорі підкорені ним народи». 44 р. 
до н. е. Цезар був проголошений довічним диктатором, отримав 
титул «батька вітчизни». Тепер він зміг повністю віддатися 
реформаторській діяльності. Серед його планів було багато чу-
дових проектів: реформа календаря, закони про римське грома-
дянство, про управління у містах. Він посилив покарання за 
кримінальні злочини, упорядкував податкову систему, встано-
вив межу для витрат на поховання для припинення показної 
розкоші. Не забув полководець про своїх солдатів-ветеранів, 
яких забезпечив землею. 

Незважаючи на всі досягнення і перетворення Цезаря, у се-
наті посилювалося невдоволення ним. Надмірні почесті, пропо-
новані підлесниками і заздрісниками, нагнітали негативне став-
лення до диктатора. Під впливом угодників Цезар став нетерп-
лячий і дратівливий. У суспільстві ходили чутки про його праг-
нення до царської влади. Виникла змова з метою вбивства 
Цезаря, на чолі якого стояли Гай Кассій і Марк Юлій Брут, 
нібито позашлюбний син диктатора. 15 березня 44 р. до н. е., 
незважаючи на вмовляння дружини та попередження друзів, 
Цезар відправився в сенат. Убивці завдали йому 23 удари меча-
ми. Як потім встановив лікар Антістій, тільки одна рана вияви-
лася смертельною... 

Цікаво, що відплата наздогнала всіх вбивць Цезаря і жоден з 

них не помер своєю смертю. Очевидно, легенда про божест-
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венне походження полководця мала серйозні підстави. Через 

7 ночей після його загибелі на небі з’явилася велика комета, яка 

яскраво засяяла і зникла. Весь рік після його смерті сонячне 

світло було блідим, сонце сходило тьмяним і давало мало тепла. 

Так боги тужили після смерті свого великого нащадка... 
Використано: Величайшие люди планеты : энциклопед. 

справочник / В. М. Скляренко, Е. К. Васильева, Т. О. Иовлева, 
В. В. Мирошникова, О. Ю. Очкурова, Ю. С. Пернатышев, 
И. А. Рудычева, Г. В. Щервак. Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-
Осипова. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 750–752. 

 

ОЛЕКСАНДР МАКЕДОНСЬКИЙ 

Видатний полководець, цар 
Македонії. Новатор військової 

справи, тактик і стратег. 
Прославився своїми походами  

до Персії та Індії. 

У середині IV ст. до н. е. малень-
ка напівварварська країна, розташо-
вана на Балканському півострові, 
пережила свій «зоряний» час. Вона 
дала світовій історії двох великих 
полководців – Філіпа II та Олек-
сандра Македонського. Батько й 
син, за переказами, вели свій рід від 
Геракла. У 23 роки Філіп зумів вря-
тувати Македонію від завоювання 
сусідніми племенами, зміцнив її 
могутність і 357 р. до н. е. був обраний царем. Він провів 
військову реформу та створив найбільшу боєздатну армію в 
Європі. Його македонська фаланга у поєднанні з важкою кава-
лерією була непереможна в умовах тодішніх методів ведення 
війни.  

Розширивши та зміцнивши своє царство, Філіп II задумав 
встановити гегемонію Македонії над грецькими полісами. Він 
не хотів робити це силою і чекав нагоди, яка незабаром підвер-

 
Олександр Македонський 

(356–323 до н. е.) 
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нулася. 355 р. до н. е. жителі Фокіде пограбували скарбницю 
Дельфійського Оракула у Фівах. Почалася «Священна війна» за 
повернення скарбів жерцям. Філіпу II вдалося захопити Фокіду і 
повернути награбоване храму. Посилення авторитету Македонії 
багатьом у Греції не подобалося, і Демосфену удалося створити 
антимакедонську коаліцію. 338 р. до н. е. у битві при Херонії, де 
вперше проявився полководницький талант Олександра, Філіп II 
розбив війська коаліції. Македонія встановила свою гегемонію 
над грецькими полісами. Корінфський конгрес обрав Філіпа II 
головнокомандувачем союзного війська та вирішив почати під-
готовку до війни із Персією. Успішна війна під благородними 
гаслами повернення статуй богів, вивезених Ксерксом 480 р. 
до н. е., і помсти за нещастя греків у греко-перських війнах 
могла зміцнити авторитет македонського царя і послабити па-
неллінску опозицію. Однак цей проект Філіпа II здійснив уже 
його син, тому що влітку 336 р. до н. е., у переддень виступу 
війська в похід Філіп II Македонський на весіллі дочки був за-
колотий Павсанієм, офіцером придворної гвардії, і помер, за пе-
реказами, на руках свого сина. Ворогів у македонського царя було 
багато. Більшість істориків вважає, що організатором вбивства 
була Олімпія, колишня дружина Філіпа II, мати Олександра. 
Будучи амбіційною та жорстокою, вона не могла пробачити 
чоловікові зради, але, мабуть, ще більше вона боялася, що він, 
вступивши в новий шлюб, позбавить сина права спадкування 
престолу. Після смерті Філіп II македонські збори воїнів прого-
лосили 20-річного Олександра царем.  

Він був народжений героєм. Від матері Олександр отримав 
такі риси характеру, як пристрасть, залізна воля, владолюбство, 
схильність до насильства і непохитність. Від батька – войовни-
чість, щедрість і великодушність. На виховання хлопчика вели-
чезний вплив зробили дві людини: батько і знаменитий грець-
кий філософ Арістотель, який став учителем майбутнього царя. 
Перший виховав у ньому воїна, другий долучив до духовної 
еліти Греції. Пророчими виявилися слова Філіпа, захопленого 
вчинком тринадцятирічного сина, який зумів осідлати непри-
борканого коня Буцефала: «Шукай, сину мій, царство по собі, бо 
Македонія для тебе занадто мала!»  
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Своє царювання Олександр почав з фізичного усунення всіх 

можливих претендентів на престол. Він хотів правити одно-

осібно. Олександр підкорив усі племена і поліси, які були втра-

чені після смерті Філіпа II. Особливо жорстокою була розправа 

над бунтівними Фівами. Олександр спалив місто, вирізав поло-

вину населення, а іншу продав у рабство. Грецькі міста були 

налякані. Афіни очікували кари, однак вихований Арістотелем у 

повазі до грецької культури, Олександр пощадив їх. Він від-

новив владу македонських царів у Греції і зайняв місце батька у 

Корінфському союзі.  

Навесні 334 р. до н. е. Олександр Македонський виступив у 

похід на Персію. «Земля належить мені, а ти, о Зевса, задоволь-

няйся Олімпом». Ці слова виражають зухвалу мрію Олександра 

про завоювання світу. В цьому він бачив своє призначення. Ве-

личезна і погано керована перська держава Дарія III занепадала. 

Постійні змови та двірцеві перевороти послабили країну. Армія 

Дарія складалася з окремих загонів-сатрапій, не мала достатньо-

го озброєння та єдиного командування. У цьому був її головний 

недолік. Важка піхота – «безсмертні», – не знаючи стройової 

організації, в рукопашному бою з македонською фалангою зав-

жди зазнавала поразки.  

Армія Олександра була невелика, однак її перевага полягала 

в хорошому вишколі регулярних військ, великому бойовому 

досвіді, єдності командування. Вона мала спеціальні загони для 

прокладання доріг, обслуговування облогових знарядь, створен-

ня проміжних баз, складів. І звичайно ж, македонська фаланга – 

комбіноване використання фаланги з важкою кіннотою та лег-

кою піхотою. Але найголовнішим був, безумовно, військовий 

талант Олександра. Він нападав, як бог війни, завжди досягав 

поставленої мети і в першому ж бою перемагав. За все своє 

коротке, але яскраве життя Олександр не програв жодної битви.  

 Так було і в першій великій битві з армією Дарія III на 

р. Граник. Війська персів були розбиті. Олександр щедро віддав 

данину своїм воїнам-героям. Їхні діти й батьки були звільнені 

від усіх податків. Шлях у серце Персії був відкритий. Але 

Олександр вирішив походом уздовж малоазійського узбережжя 
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звільнити грецькі міста від перського панування і тим самим 

створити на узбережжі проміжні бази.  
Друга велика битва цього періоду війни відбулася 333 р. до 

н. е. Дарій спробував зупинити Олександра поблизу містечка 
Ідс, але був вщент розбитий, а його родина (мати, дружина і дві 
дочки) захоплена разом з царським обозом. Олександр велико-
душно і шляхетно обходився з поваленим ворогом і нещадно 
карав тих, хто чинив опір. Джерела повідомляють про жорстоку 
розправу над жителями Тіри, єдиного фінікійського міста,  
яке чинило йому опір: 8 тис. було вбито, частина розіп’ята на 
хрестах, решта продані в рабство. У той же час він з повагою 
поставився до полоненої сім’ї Дарія. Дізнавшись про благород-
ство Олександра, Дарій вигукнув: «Боги, прихильні до мого 
роду, дайте мені відновити могутність персів, щоб, ставши 
переможцем, я міг віддячити Олександра за все, що він зробив 
для моїх близьких, коли я потрапив у біду».  

Захопивши Сирію і Фінікію, Олександр 332 р. до н. е. виру-
шив до Єгипту. Тут його зустріли як визволителя. Перський 
намісник Мазак в Мемфісі урочисто передав йому казну війська 
й управління країною. Жерці храму бога Амона проголосили 
його фараоном. За єгипетської традиції «фараон» – син бога сон-
ця Амона. Священний оракул храму Амона, який відвідав Олек-
сандр, зміцнив його віру в те, що він народжений, щоб стати 
володарем світу. Слідуючи традиції батька, полководець заклав 
у гирлі Нілу нове місто – Олександрію, якому судилося стати 
великим торговим і культурним центром імперії Олександра. 
Походом до Єгипту закінчувався перший період війни з Пер-
сією. Тепер все Середземноморське узбережжя, що колись нале-
жало їй, було завойовано. Олександру більше ніщо не загрожу-
вало, і він міг спокійно відправитися в глиб Персії для оста-
точного розгрому Дарія.  

У травні 331 р. до н. е. армія Олександра рушила з Єгипту в 
Месопотамію. Попереду була найважча вирішальна битва. Дарій 
III використовував перепочинок, який йому дав Олександр (піс-
ля битви при Іссі пройшло 2 роки), і зібрав у містечку Гавгамел 
неймовірну силу: 50 тис. піхоти, 42 тис. кінноти, 200 колісниць і 
15 слонів. Олександр міг протиставити персам тільки 40 тис. 
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піхоти і 7 тис. вершників, стомлених довгими переходами. Він 
рідко вводив у бій всю армію, частіше використовував верш-
ників, легку піхоту. Знаменита македонська фаланга лише один 
раз провела серйозний бій: це було під Іссом. І ось тепер при 
Гавгамеллах їй потрібно було підтвердити свою військову сла-
ву. Завдяки видатним військовим талантам Олександра, більш 
сучасному озброєнню і тактиці македонської армії перси зазна-
ли остаточної поразки. Македонці втратили, за різними дже-
релами, від 100 до 500 чоловік убитими, перси – більше 100 тис. 
Після цієї битви військо Дарія III припинило своє існування, 
дорога до Вавилону була відкрита. Олександр військовими 
зборами був проголошений «царем Азії». Персеполь був роз-
грабований і зруйнований. «Я хочу покарати персів за спалення 
Афін, за грабіж і наругу над еллінськими храмами; я хочу 
помститися їм за все зло, яке вони заподіяли Елладі». Закінчився 
другий етап війни, метою якого була помста. Політичною метою 
третього періоду війни стало створення Азіатського царства. Де 
силою, де підкупом, а де мудрою політикою Олександру вда-
лося підкорити Бактрію і Согдіану.  

У ході війни в Середній Азії він, зважаючи на специфіку 
країни, провів реформу армії. Оскільки ніхто вже не наважував-
ся вступати з ним у великі битви, потрібна була нова тактика. 
Він розформував головні штаби важко озброєної піхоти, кінноти 
і легкої кавалерії, організував окремі загони (Гіппарх), припинив 
поповнення війська з Македонії і створив загони грецьких най-
манців. Наступним кроком реформи Олександр припускав ввести 
іранців в армію, однак здійснити це не встиг. Усі ці починання 
були не до вподоби його македонським полководцям: у війську 
назрівав заколот. Пам’ятаючи вбивство свого батька, Олександр 
вдався до жорстокої розправи над заколотниками. Він хотів 
зламати наростаючий опір в армії.  

Дійшовши до Яксарата (нинішньої Фергани), Олександр зу-
пинився. Тут було встановлено північний кордон «Азіатського 
царства». Наступною метою великого македонця в останньому, 
четвертому періоді війни була Індія. 327 р. до н. е. армія Олек-
сандра рушила до Північної Індії. Вирішальна битва відбулася 
на річці Гідасп 326 р. до н. е. Олександр переміг, як завжди, але 
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далі йти за ним армія відмовилася навідріз. І полководцю 
довелося повернути. Однак повернутися додому Олександру 
Великому не судилося. У Вавилоні на одній з гулянок цар захво-
рів і через кілька днів помер. Йому було всього лише 33 роки, 
13 з яких він був царем, 10 – провів у походах. Про причину 
його смерті існує дві версії: чи то його отруїли, чи то цар помер 
від малярії. Це ще одна з таємниць стародавньої історії, яка 
навряд чи буде розкрита. Слава Олександра після його смерті 
досягла небувалих розмірів. Історики писали про нього праці, 
поети складали поеми, великі полководці з часів Стародавнього 
Риму вивчали його військове мистецтво, він був їхнім героєм, 
таким же, яким був для юного Олександра його предок Геракл. 

Використано: Величайшие люди планеты : энциклопед. 
справочник / В. М. Скляренко, Е. К. Васильева, Т. О. Иовлева, 
В. В. Мирошникова, О. Ю. Очкурова, Ю. С. Пернатышев, 
И. А. Рудычева, Г. В. Щервак. Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-
Осипова. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 7–9. 

 

МАРІЯ СТЮАРТ, КОРОЛЕВА ШОТЛАНДСЬКА 

Марія Стюарт була дочкою 
шотландського короля Якова V, 

який помер через кілька днів після 
народження дочки, залишивши 

спадкоємниці престол і царство. 

З першої хвилини свого наро-
дження Королева стала ставкою в 
дипломатичній грі. У країні утвори-
лися дві партії, які декларували свої 
права на царську особу та її трон. 
Одна партія домагалася шлюбного 
договору між Марією Стюарт та 
спадкоємцем англійського престолу 
Едуардом Тюдором. Друга партія, 

очолювана королевою – матір’ю Марією де Гіз, шукала під-
тримки у Франції. Для цієї країни Марія Стюарт теж представ-
ляла інтерес – англійський престол міг стати вакантним, тоді 
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спорідненість з Тюдорами забезпечила б шотландській королеві 
другу корону. Франція запропонувала укласти шлюб між Ма-
рією Стюарт і сином правлячого короля – Франциском Валуа. 
Марія де Гіз підписала договір, й 29 липня 1548 р. Марія Стюарт 
покинула свою батьківщину, щоб пристати до рясних берегів 
Франції.  

Французький королівський двір мав репутацію світського та 
естетичного центру Європи. В його культурі поєднувалися тра-
диції середньовічного лицарства з ідеалами ренесансу. Правляче 
подружжя – Генріх II і Катерина Медичі – захоплювалися ан-
тичним мистецтвом, музикою, літературою, живописом. При-
дворні приділяли увагу не тільки полюванню і лицарським тур-
нірам, а також балам і концертам, поезії й інтелектуальним бе-
сідам. У цій атмосфері зростала і виховувалася Марія Стюарт. 
Вона вивчала історію, музику, класичні та сучасні мови – ла-
тинь, грецьку, італійську, іспанську, англійську. Навчання роз-
крило природні здібності Королеви: вона грала і писала вірші, 
відрізнялася умінням граціозно рухатися і витончено танцю-
вати, вести вишукану бесіду і проявляти ораторські здібності. 
Шляхетна краса, природний розум, рівень світського виховання 
допомогли Марії Стюарт знайти популярність при французь-
кому дворі і стати об’єктом захоплення для його творчих пред-
ставників. 

Весілля Марії Стюарт з дофіном Франциском відбулося 
24 квітня 1558 р. День пишної урочистої церемонії став днем 
тріумфу для Королеви, якою захоплювалася вся Франція. Однак 
події, що послідували за весіллям, були сумні. У липні 1559 р. 
помер король Генріх II і престол перейшов до Франциска II. 
Марія Стюарт стала королевою Франції, відразу отримавши 
можливість відчути тягар царської корони. Зовсім юний Фран-
циск був слабкий здоров’ям. За вплив на молодого короля бо-
ролися родичі Марії по лінії матері, родина де Гіз, і владна 
Катерина Медичі. Для Гізів ця боротьба була вдалою – вони 
змогли проводити свої інтереси через Марію Стюарт, яка під-
порядкувала собі чоловіка. Правління Франциска II обірвалося 
несподівано через рік після коронації – в листопаді 1560 р. 
король тяжко захворів і через місяць помер. Разом з чоловіком 
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Марія Стюарт втратила французьку корону і можливість зали-
шатися в країні. Катерина Медичі наполягла на поверненні 
Марії в Шотландію. 15 серпня 1561 р. Королева була вимушена 
покинути край свого дитинства і відплисти до берегів рідного 
царства. 

Якою постала перед правителькою Шотландія? Злиденною, 
розореною війнами країною. Її похмурі замки найменше нага-
дували пишні палаци Франції, а дворяни не відрізнялися витон-
ченістю моралі. В країні панувала Реформація, очолювана про-
повідником Джоном Ноксом. Католицька релігія була заборо-
нена. У цю країну повернулася законна Королева – віруюча 
католичка, розбещена французьким двором і вихована в дусі 
ідеалів Ренесансу. Ставлення до монархині серед дворян було 
неоднозначним. Консерватори, очолювані графом Хантлі, були 
готові надати Марії Стюарт підтримку. Протестанти на чолі з 
Джоном Ноксом вимагали відмови від католицької віри і шлюбу 
з протестантом – графом Арраном. Проанглійські інтереси пред-
ставляв зведений брат Королеви, позашлюбний син Якова V – 
Джеймс Стюарт. 

У цій ситуації Марія Стюарт обрала обережну тактику. Вона 
офіційно визнала протестантизм як державну релігію, але зали-
шила за собою право сповідувати католицизм. Вона створила 
свій маленький двір, оточивши себе звичним вишуканим 
інтер’єром і освіченими людьми. Королева любила полювання і 
гольф, бали і придворний театр. У її свиті були поети та музи-
канти. Двір мав риси куртуазної культури. Цей «фривольний» 
спосіб життя постійно викликав критику Джона Нокса і про-
тестантів. Постало питання про новий шлюб Королеви. 

Вибір нового претендента на руку Марії Стюарт був тісно 
пов’язаний із зовнішньою політикою держави. Лідери уряду, 
граф Марі і радник Вільям Мейтленд, діяли в інтересах англо-
шотландського зближення. Відносини з могутнім сусідом були 
складними. Марія Стюарт як правнучка Генріха VII мала кровні 
права на англійський престол. Однак цей трон займала Єли-
завета I – дочка Генріха VIII, яку батько визнав бастардом і 
позбавив права успадкування корони. Єлизавета зуміла здобути 
владу, однак про «незаконність» її положення постійно нага-
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дувала присутність «офіційної» претендентки на англійський 
трон – Марії Стюарт. Відносини між двома королевами були 
ворожими і суперницькими. 

Марія Стюарт розглядала можливість шлюбу зі спадкоємцем 
католицької імперії, Філіпом II Іспанським. Єлизавета пропо-
нувала суперниці союз з підданим Англії – своїм фаворитом 
графом Лестером. Ця пропозиція була досить образливою для 
Марії, і вона відповіла ударом на удар: у чоловіки був обраний 
Генріх Стюарт, лорд Дарнлі, правнук англійського короля 
Генріха VII і ревний католик. Цим шлюбом Марія намагалася 
зміцнити вплив у країні і розширити свої права на англійський 
трон. Крім того, нею рухали цілком людські, жіночі почуття: 
бажання дошкулити суперниці, прагнення народити спадкоємця 
і любов до обранця. Генріх Дарнлі був молодий і красивий. У 
липні 1565 р. відбулося весілля. 

Шлюб Марії Стюарт з лордом Дарнлі ускладнив відносини з 
Англією та викликав обурення протестантської партії і від-
штовхнув від Королеви її найближчого сподвижника, графа 
Меррея. Він спробував підняти повстання проти монархині, але 
зазнав поразки і втік до Англії. Марія ж стала проводити свою 
політику, зміцнюючи зв’язки з католицизмом і оточуючи себе 
вірними підданими з числа іноземців – французів та італійців. 
Королева розраховувала на допомогу чоловіка, але помилилася. 
Генріх Дарнлі виявився пихатим, боягузливим, егоїстичним і 
віроломним. Розчарована, Марія дозволила собі показати свою 
зневагу до чоловіка. Через декілька місяців зацькований чоловік 
став на чолі змови, спрямованої проти Королеви. Королева 
зуміла вийти із ситуації, помирившись з чоловіком і цим кроком 
внісши розкол в ряди ворогів. Однак це примирення було 
тимчасовим. Королева не змогла пробачити чоловікові зради. 
19 червня 1566 р. Марія Стюарт народила спадкоємця шот-
ландської корони, Якова VI, і після цієї події остаточно відсто-
ронила від себе його батька, Генріха Дарнлі. У пошуках надій-
ної опори вона звернула увагу на сильну і віддану людину – 
Джеймса Хепберн, графа Босуелла. 

Історія стосунків Марії Стюарт і графа Босуелла – спірна сто-
рінка у біографії Королеви. Згідно з найпоширенішою версією, 
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Марія була пристрасно закохана в цього чоловіка і заради шлю-
бу з ним погодилася піти на вбивство свого чоловіка. Підтвер-
дженням цієї версії є так звані «листи зі скриньки» – листи і 
вірші, імовірно написані Марією Стюарт до Босуелла. Ця корес-
понденція дійшла до наших днів тільки в копіях, і справжність 
листування є сумнівною. Спори дослідників навколо «листів зі 
скриньки» не вщухають вже кілька століть. Факти ж такі: 
10 лютого 1567 р. Генріх Дарнлі, король-консорт Шотландії, був 
убитий у відокремленому будинку, а будівлю підірвано. 15 трав-
ня 1567 р. Марія Стюарт вийшла заміж за Джеймса Хепберн, 
графа Босуелла. Громадська думка беззастережно визнала її 
винною у смерті чоловіка, але Королева не вжила жодних дій до 
того, щоб виправдатися. Цим кроком вона позбавила себе під-
тримки в країні, чим скористалися дворяни-протестанти і при-
хильники графа Меррея. Військові сили, очолювані лордами, 
вигнали королівську пару з Единбурга. 15 червня 1567 р. у битві 
біля Керберрі Хілл війська Марії Стюарт і війська лордів зустрі-
лися. Королева програла бій. Після зречення Марію ув’язнили в 
замку Лохлівен, який розташований на острові. 

Тим часом дружний союз повстанців розпався. Регентство 
Меррея викликало невдоволення деяких лордів, і вони були 
готові перейти на сторону позбавленої влади монархині. 2 трав-
ня 1568 р. Марія Стюарт втекла з полону й отримала військову 
підтримку. Проте ця маленька армія була розбита 13 травня 
1568 р. військами Меррея в битві при Лангсайді. Марія Стюарт 
вирішила відбути до Англії і просити допомоги у королеви 
Єлизавети. 

Ледь ступивши на англійську землю, Марія стала поло-
нянкою. Єлизавета I ініціювала розслідування обставин смерті 
Генріха Дарнлі. У ході розслідування пред’явили як доказ 
провини Марії Стюарт у вбивстві чоловіка вже згадані «листи зі 
скриньки». Абсолютну достовірність цих листів не було вста-
новлено. Єлизавета винесла розпливчастий вердикт, який доз-
волив поставити владу регента в Шотландії та унеможливити 
повернення Марії Стюарт на батьківщину. В англійському по-
лоні Марія провела дев’ятнадцять років. У неї були особисті 
покої, свій штат прислуги й охорона, яка пильно стежила за 
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полонянкою. Єлизавета, як і раніше, бачила в суперниці небез-
печного претендента на англійський трон. Марія Стюарт була 
надією змовників, які посягали на владу Єлизавети і бажали 
відновлення католицтва в Англії. Було розкрито кілька змов, в 
яких фігурувало ім’я Королеви. Марія Стюарт отримала звину-
вачення в підготовці замаху на життя Єлизавети I і була засу-
джена до смерті. 8 лютого 1587 р. Марія Стюарт була страчена 
шляхом обезголовлювання в замку Фотерінгей. Свою смерть 
Королева зустріла мужньо і благородно. Вона відмовилася від-
ректися від своїх прав на англійський престол навіть в ім’я 
життя, хоча Єлизавета пропонувала їй свободу в обмін на титул. 
Марія Стюарт віддала перевагу померти Королевою. 

Використано: Краткая биография Марии Стюарт, Коро-
левы Шотландской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mari a-stuart.ru/content/facts/kratkaya-biografiya-mary-
stuart-korolevy-scots 

 
НАПОЛЕОН І БОНАПАРТ 

Видатний воєначальник, генерал-
республіканець, імператор Франції, 
організатор і учасник італійських 

походів і наполеонівських воєн, 
підкорювач Європи. 

 «Моє життя не злодійство; не 
було за все моє правління жодної 
дії, за яку я міг би відповісти на 
суді, кажу без сорому, але навіть з 
деякою для себе честю, – писав про 
себе в’язень острова Св. Олени. – 
...У житті моєму, звичайно, 
знайдуться помилки, але Арколе, 
Ріволі, Піраміди, Маренго, Аустер-
ліц, Фрід-ланд – це граніт: зуб за-
здрості, з цим нічого не вдієш».  

15 серпня 1769 р. в Аяччо, головному місті о. Корсика, 
дружина адвоката Карло Буонапарте Марія Летіція народила 

 
Наполеон I Бонапарт 

(1769–1821) 
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другого сина, якому дали ім’я Наполеон. Після цього у по-
дружжя з’явилися ще троє синів і три доньки. Хоча Буонапарте-
батько і був дворянином, жила сім’я небагато. До моменту 
народження Наполеона Корсика вже належала Франції, проте 
волелюбне населення острова чинило новим господарям шале-
ний опір. Батько був ад’ютантом генерала Паоло, ватажка пат-
ріотів, але після їх розгрому він з’явився до французів і заявив 
про капітуляцію повстанців. Ця обставина дала можливість його 
дітям вчитися в навчальних закладах для дворян за казенний 
рахунок. Так Наполеон потрапив до військового училища в 
Брієнні. Тут він провів п’ять років. Хлопчик відрізнявся замкну-
тістю і відлюдькуватістю. Однолітки не любили корсіканця, 
сміялися над його маленьким зростом, акцентом, буйною вда-
чею. Тому Наполеону доводилося утверджувати своє становище 
в бійках, де йому не було рівних. Вільний час хлопець проводив 
за книгами і вчився дуже добре. Улюбленими його предметами 
були математика, географія і історія. У жовтні 1784 р. Наполеон 
вступив у Паризьку військову школу, обравши спеціальність 
«артилерія». Але провчитися тут йому вдалося лише один рік. У 
зв’язку зі смертю батька хлопець, здавши іспит заочно за весь 
курс і отримавши звання молодшого лейтенанта, змушений був 
повернутися додому – допомагати родині. Це був час, коли 
назрівали революційні події в Парижі. Вирувало політичне 
життя і на острові: під керівництвом Паоло тривала боротьба 
корсиканців проти французів. Усі спроби Наполеона зблизитися 
з Паоло закінчилися невдачею. 1791 р. йому присвоїли звання 
лейтенанта, а через два роки через гострий конфлікт з корси-
канськими сепаратистами він з родиною змушений був тікати з 
Корсики до Франції. Мати з молодшими дітьми влаштувалася в 
Марселі, а сам Наполеон незабаром отримав призначення до 
Ніцци командиром батареї.  

Відлік його військової слави почався з облоги Тулона, захоп-
леного бунтівниками-роялістами за підтримки англійців. План 

облоги розробив капітан Бонапарт (так змінив вимову свого 
прізвища Наполеон з 1796 р.), помічник начальника артилерії 

республіканської армії. Уміло розташовані батареї дозволили 
вже на четвертий день облоги штурмувати місто і захопити 
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його. Це була перша перемога молодого полководця. У 24 роки 

він став бригадним генералом і начальником артилерії Альпій-

ської армії. 
Ще в Марселі Наполеон закохався в дочку місцевого комер-

санта Дезіре Кларі. Після його від’їзду вони довгий час листува-
лися, але потім Наполеон різко перервав відносини, вирішивши 
одружитися з Марією-Жозефіною Богарне, з якою познайомився 
в салоні мадам Тальен. Йому було 26 років, їй – 33. Але ні різ-
ниця у віці, ні те, що Жозефіна була вдовою аристократа, гене-
рала Богарне, страченого якобінцями, матір’ю двох дітей, не 
бентежили Наполеона. Прекрасна креолка з острова Мартиніка 
буквально зачарувала молодого генерала. 9 березня 1796 р. від-
булося громадянське одруження Наполеона і Жозефіни. Життя з 
Жозефіною виявилося не настільки променистим. Наполеон 
майже весь час перебував на полях битв, а вона, живучи в Па-
рижі, не відрізнялася особливою подружньою вірністю. Тоді 
вперше у нього з’явилася думка про розлучення. Жозефіна не 
радувала чоловіка спадкоємцем, думка про розлучення міцніла. 
Наполеону потрібна була дружина королівської крові, щоб ство-
рити династію. 15 грудня 1809 р. відбулося розлучення. Тепер 
Наполеон попросив руки Марії-Луїзи Австрійської і заручився 
згодою. У 1810 р. відбулося весілля. Самого нареченого на 
весіллі не було: його заміщав маршал Бертьє. Вже на наступний 
рік з’явився довгоочікуваний спадкоємець. Так Марія-Луїза зай-
няла місце на троні, але в серці Наполеона в цей час жила вже 
інша жінка – прекрасна полька Марія Валевська. Вона народила 
йому сина, який при Наполеоні III стане міністром закордонних 
справ. 

Але все це буде потім. 1796 р. генерала Бонапарта призна-
чили командувачем французької Італійської армії. Італійська 
кампанія стала серйозним досвідом битви з іноземною армією. 
У ході кампанії він перекроїв карту Італії, створивши Цизаль-
пійську республіку, сформував ряд маріонеткових урядів і 
пограбував італійські художні цінності, фінансуючи за рахунок 
цього військові операції Франції. 17 жовтня 1797 р. між Австрією 
і Францією був підписаний мирний договір, переговори вів сам 
Наполеон. 
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Повернувшись з величезною славою в Париж, генерал Бона-
парт добився від Директорії рішення про організацію походу 
для завоювання Єгипту, що відкривало можливість захоплення 
надалі Британської Індії. Єгипетська експедиція 1798–1801 рр. 
спочатку складалася вдало. 10 червня 1798 р. французи захо-
пили о. Мальту й оголосили його своїм володінням. Наполеон 
встиг ввести тут початкову освіту, скасувати інквізицію і рабів. 
У липні 35-тисячна армія Наполеона висадилася в Олександрії. 
Разом з армією до Єгипту прибули вчені, дослідники, худож-
ники. Саме з цього часу веде відлік свого існування наука єгип-
тологія. У битві біля пірамід французи розгромили мамлюків, і 
Наполеон став фактичним правителем Єгипту. З притаманною 
йому мудрістю він ґарантував збереження ісламських законів. 

Прибувши до Парижа, він взяв участь у перевороті 18 брю-
мера (9 жовтня) 1799 р. проти Директорії і як командувач Па-
ризьким гарнізоном був призначений одним із консулів у но-
вому уряді (консульстві). З лютого 1800 р. Наполеон уже Пер-
ший консул. Влада його все більше була схожа на диктаторську. 
В цей же час Наполеон почав перетворення у внутрішній і еко-
номічній політиці країни. Був прийнятий звід законів цивільних, 
відомий як Кодекс Наполеона; укладено конкордат з папою 
Пієм VII, за яким католицизм став державною релігією; прове-
дена адміністративна реформа з установою підзвітних уряду 
префектів департаментів і призначенням у міста і села мерів; 
створена система середніх шкіл-ліцеїв і вищі навчальні заклади; 
заснований державний французький банк для зберігання золо-
того запасу й емісії паперових грошей; реформована система 
збору податків. Економічна політика була спрямована на забез-
печення першості французької промислової буржуазії на євро-
пейському ринку. Для цього ж вводилася континентальна бло-
када Англії, до якої повинні були приєднатися всі залежні від 
Наполеона держави. Через два роки вдячна Франція зробила 
Наполеона довічним консулом, а 2 грудня 1804 р. за рішенням 
сенату він був проголошений імператором. 

Упродовж 1796–1809 р. спостерігався найбільший розквіт 
фізичних і духовних сил Наполеона, дивовижної енергії і сили 
творчості, величезної працездатності. Він один робив те, що 
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навряд чи було під силу сотні людей. Це виявлялося і на війні, і 
в мирний час. Наполеон міг задовольнятися двома–трьома го-
динами сну на добу, міг навіть не спати по три доби. Для того, 
щоб займатися внутрішніми справами держави, йому залиша-
лися нічні години і час, проведений в кареті. І все-таки він всти-
гав посилати інструкції в Париж про все, включаючи театральні 
дрібниці. 

Тим часом військові дії тривали, і Наполеон завжди діяв не-
сподівано для противника, захоплював ініціативу в свої руки, 
прагнув панувати над його волею: 20 жовтня 1805 р. – розгром 
австрійців при Ульмі, 2 грудня – розгром російсько-австрійських 
військ при Аустерліці. Це була одна з найбільших світових битв: 
після неї Наполеон отримав повну свободу дій в італійських і 
німецьких державах та величезну контрибуцію. Після підписан-
ня в Тільзіті 1807 р. договору між Францією і Росією Наполеон 
став фактичним володарем майже всієї Європи, незважаючи на 
невдачі його військ в Іспанії та Португалії. 25 червня 1812 р. 
французькі війська перейшли російський кордон. А далі було 
Бородіно, втеча з Москви, згубна переправа через Березину, 
майже півмільйона солдатів і офіцерів загинули в Росії. 

1813 р. Наполеон воював з усією Європою. У травні він наніс 
несподіваний удар по силах союзників біля Лютцена, і ті змуше-
ні були відступити до Дрездену. У жовтні відбулася знаменита 
«битва народів» під Лейпцигом. Вона носила завзятий крово-
пролитний характер. Тільки коли на бік коаліції перейшла сак-
сонська армія, яка воювала за Наполеона, французи почали від-
ступати. Проте битви при Сен-Дізьє, у Брієнні, при Шам-Побер 
знову доводили військовий талант Наполеона: він розбивав армії і 
брав у полон генералів. Але нова зрада позначилася на всій кам-
панії: за порадою наполеонівського міністра Талейрана Олек-
сандр I послав війська на Париж. 31 березня 1814 р. столиця Фран-
ції капітулювала. Під тиском своїх маршалів Наполеон відрікся 
влади спочатку на користь свого трирічного сина, а потім, 6 квіт-
ня 1814 р. – на користь короля Людовика XVIII. Однак за ним 
зберігся імператорський титул і о. Ельба як довічне володіння. 

Але не пройшло й року, як стало відомо, що Наполеон здій-
снив втечу з Ельби. 20 березня 1815 р. він урочисто вступив у 
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Париж. Однак друге правління тривало лише сто днів. 18 липня 
в битві при Ватерлоо війська Веллінгтона і фон Блюхера пов-
ністю розбили французьку армію. Спроба Наполеона прорва-
тися через Атлантичний океан у США закінчилася невдачею. За 
порадою Веллінгтона Наполеона оголосили «бранцем Європи» і 
відправили в довічне заслання на о. Св. Олени. Йому дозволили 
взяти з собою 15 чоловік. 

Через шість років, 1821 р. Наполеон помер. Існують різні 
версії з приводу його смерті. Через 16 років його прах перевезли 
до Парижа. Але урочисте перепоховання відбулося лише 1861 р. 
у соборі паризького Будинку Інвалідів. Прах Наполеона спочи-
ває в гробниці з червоного граніту, подарованого російським 
імператором Миколою I. 

Використано: Величайшие люди планеты : энциклопед. 
справочник / В. М. Скляренко, Е. К. Васильева, Т. О. Иовлева, 
В. В. Мирошникова, О. Ю. Очкурова, Ю. С. Пернатышев, 
И. А. Рудычева, Г. В. Щервак. Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-
Осипова. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 524–526. 

 
ФРАНКЛІН РУЗВЕЛЬТ 

32-й Президент США. Демократ. 
Єдиний із усіх американських 

президентів обирався на цей пост 
4 рази – в 1932, 1936, 1940 і 

1944 роках. 

На думку багатьох істориків, 
Франклін Делано Рузвельт є найви-
датнішим і результативним прези-
дентом США в XX ст. Він зумів ви-
вести свою країну зі світової еконо-
мічної кризи і найбільшої в історії 
війни. Крім того, він був одним  
із найбільших політиків-гуманістів 
XX ст., і хто знає, яким був би піс-

лявоєнний світ, якби він прожив трохи довше.  
32-й Президент Сполучених Штатів народився 30 січня 1882 р. 

 
Рузвельт Д. Франклін 

(1882–1945) 
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у маєтку, розташованому в Гайд-Парку на березі річки Гудзон 

між Нью-Йорком і Олбені. Він був єдиною дитиною в аристо-

кратичній, за американськими мірками, родині, коріння якої ся-

гало до американських першопоселенців. Його батько, демократ 

Джеймс Рузвельт, вів розмірене життя багатого поміщика і 

світського джентльмена. Мати майбутнього президента – розум-

на світська красуня Сара Делано, з якою познайомився Джеймс 

на рауті у свого родича президента Т. Рузвельта. 
Освітою хлопчика займалася мати. Вона хотіла «спрямувати 

розум Франкліна до прекрасного і високого та зробити це таким 
чином, щоб він думав, що це його власний вибір». Батько ж 
вчив сина плавання, верхової їзди, ходіння під вітрилом, катання 
на ковзанах, риболовлі, вирощування рослин. Рузвельт-старший 
і його дружина відрізнялися космополітичними поглядами і 
високо цінували європейський життєвий уклад. Починаючи з 
трирічного віку, Франклін бував у Європі, що, безсумнівно, 
справило значний вплив на його світовідчуття. 

До 14-ти років хлопчик отримував домашню освіту. Але 
1896 р. батьки були змушені відправити його в привілейовану 
школу Е. Пібоді в Гротона, яка дала країні цілий ряд відомих 
політичних діячів. Завдяки рівню знань, Франклін був призна-
чений відразу в третій клас. 1899 р., коли він закінчив цей на-
вчальний заклад, його керівник в атестаті записав: «Він був чес-
ним учнем і дуже задовільним членом колективу протягом 
всього навчання». Це означало, що Франклін нічим не виділявся 
на фоні інших учнів. 

Юний Рузвельт хотів пов’язати свою долю з військово-
морським флотом, але батьки вирішили інакше. 1900 р. вступив 
у найпрестижніший навчальний заклад Америки – Гарвардський 
університет. Новий студент акцентував свою увагу на історії й 
теорії управління, прагнув наслідувати Теодора Рузвельта, але 
так ні в чому і не досяг успіху. Проте у своїй курсовій роботі 
«Сім’я Рузвельтів в Новому Амстердамі» він зазначив, що 
«життєвою силою Рузвельтів є їхній відверто виражений демо-
кратичний дух». Стереотипну для більшості студентів ступінь 
магістра мистецтв він так і не отримав і восени 1904 року всту-
пив в юридичну школу Колумбійського університету в Нью-
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Йорку. У ці роки Франклін не стільки думав про політику та 
навчання, скільки прагнув влаштувати своє особисте життя. 

Його мати належала до того типу жінок, які прагнуть пану-
вати над синами, заперечуючи їх право на власне життя. Проте 
Франклін зумів домогтися свого і зачарував далеку родичку 
Елеонору Холл. Молоді люди почали зустрічатися. Через рік 
Сара Рузвельт дізналася про їхню спорідненість. На її думку, 
син був занадто молодий для вступу в шлюб. Але завжди покір-
ний Франклін, давно навчився маніпулювати матір’ю, наполіг 
на своєму. У березні 1905 р. за сприяння дядька обох закоханих, 
президента Теодора Рузвельта, молоді люди одружилися. Рік 
потому у них народилася дочка Анна, а в наступні 10 років – 
п’ятеро синів, один з яких помер у грудному віці. Франклін пал-
ко кохав дружину і дітей, але ненавидів нудьгу сімейного життя. 
Для Елеонори це означало тривалі періоди депресії, з якими 
вона боролася активною участю в політичному і громадському 
житті країни. 

Рузвельт був привабливим чоловіком. У нього було безліч 
прихильниць, але він віддавав перевагу гарним, високим жінкам 
зі строгими правилами. Така була Елеонора. Але це не завадило 
Франкліну мати романтичні стосунки на стороні. Серед його 
перемог – секретарка Елеонори, Люсі Мерсер, і його секретарка 
Маргарет Леханд. Зв’язок з Люсі мало не коштував Рузвельту 
втрати сім’ї. Елеонора, дізнавшись про зраду, зібрала сімейну 
раду й оголосила про своє рішення надати чоловікові повну сво-
боду. Мабуть, з політичних мотивів її намір так і не здійснився. 

Вперше на політичну арену 32-й Президент вийшов 1910 р. 
Демократи запропонували висунути його кандидатуру на виборах 
у штаті Нью-Йорк. Молодому кандидату, в якого не було ора-
торських талантів, сильно заважала тінь «дядька Тедді», 26-го 
Президента США республіканця Теодора Рузвельта. Проте не-
серйозне ставлення до нього республіканців, які не встигли спа-
плюжити нового кандидата демократів, у кінцевому підсумку 
зіграло йому на руку, він переміг на виборах. Політичні терени 
припали до смаку молодому депутату. У березні 1913 р. його при-
значили державним секретарем Міністерства військово-морсько-
го флоту, функції якого він виконував протягом семи років. 
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Подальшому просуванню на політичній ниві (демократи го-
тували його на пост віце-президента) завадила тяжка хвороба. В 
результаті поліоміеліту Франклін назавжди виявився прикутим 
до інвалідного візка. Без нього він міг пересуватися лише на 
милицях, та й то дуже повільно. Здавалося, його політичній 
кар’єрі прийшов кінець. Але Рузвельт мав неабияку силу волі і 
зумів подолати обставини. Це вимагало наполегливої праці. 
Незважаючи на інвалідність, Рузвельт 1928 р. вступив у перед-
виборну кампанію на посаду губернатора штату Нью-Йорк і пе-
реміг, пообіцявши «допомогти забутій простій людині, що 
стоїть в самому низу економічної піраміди». Чотири роки потому 
під час важкої економічної кризи, відомої під назвою «Велика 
депресія», Франклін, після запеклої боротьби, 8 листопада 1932 ро-
ку був обраний Президентом США і зумів подолати кризу 
шляхом реалізації економічної програми, що увійшла в історію 
як «новий курс». Як писали газети, «він здавався американсько-
му народу людиною, яка осідлала ураган і приборкала бурю». 

У той час економіка країни перебувала на межі повного роз-
валу. Половина промислових підприємств не працювала. Люди 
забирали свої гроші з банків, банківській системі загрожував 
крах. Безробіття досягло небачених розмірів. Були випадки 
голодної смерті при величезному надлишку продуктів, які гнили 
або знищувалися, тому що населення не могло їх купити. Зро-
стала кількість самогубств. Країні загрожувала революція, в 
суспільстві ширилися симпатії до комунізму. 

Перші «100 днів» нового президента були ознаменовані ро-
ботою зі створення законодавчих актів, спрямованих на поси-
лення ролі держави в економічних сферах. Насамперед, Руз-
вельт наказав закрити на чотири дні всі банки. Був заборонений 
вивіз золота і срібла. Непослух карався штрафом у 10 тис. дола-
рів і десятьма роками позбавлення волі. Спішно був прийнятий 
«Акт про діяльність банків в надзвичайних умовах». Коли 
призначений термін пройшов, свої двері відкрили тільки кілька 
найбільших банків. Для подолання безробіття створювалися 
спеціальні робочі місця, оплачувані невеликими сумами з бюд-
жету держави. Були створені Адміністрація цивільних робіт та 
Корпус цивільної консервації. Члени цієї організації по всій 
країні саджали дерева. Вони отримували житло, їжу і грошову 
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допомогу близько 50 доларів на місяць. Подібна система вря-
тувала від голодної смерті від 25 до 30 млн осіб. А країна отри-
мала 122 тис. громадських будівель, 664 тис. миль нових доріг, 
77 тис. мостів і 285 аеропортів. Підприємці повинні були підпи-
сувати знаменитий «Акт про відновлення національної промис-
ловості». У разі відмови вони не могли звертатися до державних 
установ, що в принципі було неможливо. Робітники отримали 
можливість погоджувати тарифи. Був визначений максимальний 
робочий день і мінімальний рівень зарплати, заборонена праця 
дітей до 16 років. Прийнятий в ті роки закон про соціальне стра-
хування до цього часу є основою соціальних гарантій громадян 
Америки. 

Все це – тільки мала частина антикризових заходів, успішно 
виконаних новим президентом за короткий період в 10 років. 
Американці були приголомшені. Все, що відбувалось після жа-
хів 1929–1933 рр. виглядало дивом. Авторитет лідера так виріс, 
що в США з’явилося щось подібне до культу його особистості. 
Люди в прямому сенсі вірили, що він «може бачити в темряві» і 
готові були надати президентові навіть диктаторські повнова-
ження. Він же називав себе «президентом, який переконував 
молитвами». 

Тим часом після приходу до влади Гітлера світ впевнено 
рухався до війни. Антифашист Рузвельт вважав, що Сполучені 
Штати повинні взяти в ній участь. Однак багато американців 
традиційно стояли на ізоляціоністських позиціях і не хотіли 
втручатися в європейські справи. Президент, за своїм звичаєм, 
особливо не наполягав, але поволі готував країну як у матері-
альному, так і в психологічному відношенні до участі у військо-
вих діях. 

У жовтні 1941 р. Рузвельт поширив на Радянський Союз умо-
ви допомоги по ленд-лізу. Цей крок потребував великої муж-
ності. У цей же момент на нього посипався шквал звинувачень. 
Але Рузвельт вистояв. Керуючись політичними і стратегічними 
інтересами США, він вважав Німеччину більш небезпечним 
противником, ніж СРСР, і зробив заяву про те, що Америка 
«збирається надати будь-яку можливу допомогу Росії». 

Упевненість Рузвельта у перемозі була непохитна. Ще за два 
дні до Перл-Харбора він заявляв: «Ми виграємо війну, і ми 
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виграємо світ». Також твердо він був переконаний у тому, що 
«...сила повинна поєднуватися з відповідальністю і служити для 
захисту загального блага, і тільки це може виправдати її засто-
сування». Але Рузвельту не судилося дожити до миру. Війна 
згубно позначилася на стані його здоров’я. 12 квітня 1945 р. 
президент позував художнику в Пейн Маунтін і раптово втратив 
свідомість. Він помер через дві години, не приходячи до тями, 
від крововиливу в мозок. 16 квітня газета «Нью-Йорк пост» у 
регулярному списку загиблих за останні дні американських війсь-
ковослужбовців надрукувала повідомлення: «Рузвельт Франклін Д. 
Головнокомандувач збройними силами. Дружина – пані Елео-
нора Рузвельт. Білий дім». 

Використано: Величайшие люди планеты : энциклопед. 
справочник / В. М. Скляренко, Е. К. Васильева, Т. О. Иовлева, 
В. В. Мирошникова, О. Ю. Очкурова, Ю. С. Пернатышев, 
И. А. Рудычева, Г. В. Щервак. Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-
Осипова. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 625–627. 

 
МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР  

Прем’єр-міністр Великобританії 
(1979–1990). Побила рекорд 

безперервного перебування на цій 
посаді в XX столітті. З 1975 р. – 

лідер консервативної партії. У 1975–
1979 рр. – лідер опозиції. Її філософія 

і практика неоконсерватизму в 
політичному словнику світу 

отримала назву «тетчеризм». 

Її ім’я – Маргарет Тетчер стало 
синонімом діяльної, енергійної і не-
зламної особистості, символом люди-
ни, яка зробила саму себе. 

Маргарет Тетчер, уроджена Мар-
гарет Хілд Робертс, з’явилася на світ 
13 жовтня 1925 р. у маленькому мі-
стечку Грента в графстві Лінконшір. 
Її сім’я належала до середнього класу і жила досить скромно. 

 
Маргарет Тетчер 

(1925) 
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Батько, Альфред Робертс, був процвітаючим власником бака-
лійної крамниці. Вирішальну роль у формуванні «залізного» ха-
рактеру Маргарет зіграв її батько, людина жорстка й енергійна. 
Він активно займався справами міської ради, був одним із за-
ступників мера, а потім і мером містечка. 

Ровесниці поважали Маргарет, але не любили за самовпевне-
ність. Під час навчання в Оксфордському університеті Маргарет 
стала членом Консервативної асоціації університету, а 1946 р. – 
її президентом. Варто відзначити, що інші члени асоціації не-
долюблювали Маргарет Робертс. Вони цінували її ділові якості, 
енергійність, напористість, але вважали незговірливою і жорсто-
косердною. 1946 р., склавши іспити, Маргарет отримала ступінь 
бакалавра наук і близько трьох років працювала хіміком-до-
слідником у галузі харчових технологій. 1950 р. молода жінка 
вперше вирішила висунути свою кандидатуру в парламент, але 
програла. Свою поразку кандидат від консерваторів прийняла 
абсолютно спокійно. Вона розглядала цю спробу лише як репе-
тицію до майбутніх передвиборчих баталій. 

Слід зауважити, що шлях Маргарет Тетчер до вершин влади 
був довгий і тернистий. 1957 р. вона здобула перемогу на вибо-
рах від округу Фінчлі й увійшла до палати громад британського 
парламенту. 1964 р., після поразки торі, залишилася в парла-
менті. 1967 р. стала першою жінкою, яка ввійшла в тіньовий ка-
бінет консервативної партії. І нарешті, 1970 р., після повернення 
до влади торі, отримала пост Міністра освіти і науки. 

Маргарет почала з припинення реформ, розпочатих лейбо-
ристським урядом. Це зробило її «найбільш непопулярною 
жінкою Великобританії». Під час її виступу на вчительській кон-
ференції 1972 р. сотні вчителів покинули зал на знак протесту 
проти дій міністра. Ще більше обурення викликало рішення 
уряду про скорочення державних витрат на освіту. Була збіль-
шена вартість шкільних сніданків і введена плата за молоко. 
Лейбористи оголосили Тетчер реакціонеркою, а преса охрестила 
її «викрадачкою молока». Спроба ввести контроль за фондами 
студентських спілок з боку адміністрації викликала обурення 
студентів. У країні почали організовувати демонстрації. Однак 
Маргарет зберегла свій портфель. 
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Різке погіршення економічного становища в країні змусило 
консерваторів призначити нові вибори, які вони програли. 
Тетчер знову зберегла своє місце в парламенті і була призначена 
споуксменом (оратором) партії з податкових питань. На новій 
посаді вона не змогла змінити свій імідж жорсткого політика з 
реакційними поглядами. При такій непопулярності та рівневі 
розчарування у ній колег по партії, вона могла розраховувати 
хіба що на периферійні посади. Але її упертість, честолюбство і 
впевненість у собі не знали меж. На виборах лідера консерва-
торів 1975 р. Маргарет висуває свою кандидатуру, і виграє. За 
всю історію Європи та англійського парламенту жінка жодного 
разу не очолювала партію. Її гасло «Соціалізм і Британія несу-
місні» на довгі роки забезпечив торі панівне становище в су-
спільстві. На нових виборах перемогли консерватори. Маргарет 
Тетчер зайняла резиденцію прем’єр-міністра. 

Головним завданням уряду Маргарет Тетчер стало здій-
снення суворого контролю за грошовою масою, щоб приборкати 
інфляцію. Зменшувалися прибуткові, але збільшувалися непрямі 
податки. Націоналізовані галузі промисловості передбачалося 
приватизувати. Підприємствам надавалася повна самостійність, 
але було відмовлено в допомозі з боку держави. Кожен грома-
дянин країни міг розвивати будь-яку справу. «Економічна рево-
люція», як дуже скоро стали називати реформи газетярі, роз-
вивалася з великими труднощами. Значне зниження рівня життя 
загострило міжнаціональні та етнічні конфлікти. Кілька моло-
дих прихильників Ірландської республіканської армії, які були 
кинуті у в’язницю, почали голодування, вимагаючи, щоб з ними 
поводилися як з політичними ув’язненими. У дозволі на носіння 
власного одягу, побачення з рідними, отримання посилок їм 
було відмовлено, а далі уряд спокійно спостерігав, як молоді 
люди почали один за іншим вмирати від голоду. Загинуло де-
сять осіб. Тетчер не пішла на поступки, заявивши, що «зло-
чинці» самі вибрали свою долю. 

Можливо, Тетчер довелося б подати у відставку, але тут ста-
лися події, які докорінно змінили ситуацію. Розпочався кон-
флікт через Фолклендські острови, що належали Великобри-
танії, на які претендувала Аргентина. Однак сама Маргарет 
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Тетчер буквально змусила підтримати рішення про початок вій-
ни. Це давало шанс торі повернути авторитет, що похитнувся. 
Члени військового кабінету дивувалися її войовничості та нежі-
ночій рішучості. 2 травня аргентинський військовий крейсер 
«Белграно», за особистим розпорядженням Тетчер, був торпе-
дований англійським підводним човном. Загинуло 368 членів 
команди. Про свій наказ вона не повідомила військового мі-
ністра і міністра закордонних справ. Англійці дивилися на неї як 
на героїню. «Велика Британія знову стала великою». Тільки в 
1980-х рр. у країні почали усвідомлювати, що конфлікт можна 
було вирішити мирним шляхом. «Фолклендський фактор» зму-
сив консерваторів поквапитися з виборами. Безперечною заслу-
гою Тетчер стала блискуче організована виборча кампанія. За-
соби масової інформації не скупилися на похвали: «Вона під-
няла країну до величі докризового періоду», «Вона несла прапор 
простих людей». У результаті рейтинг Маргарет Тетчер і її пар-
тії відчутно зріс. «Найсильніша прем’єр за ціле століття» при-
ступила до роботи. 

Насамперед, Тетчер зосередилася на ліквідації ряду муніци-
палітетів та органів місцевого самоврядування, в яких вона 
бачила загрозу своєму уряду. У суспільстві це викликало осуд. 
Вона взялася за виконання наступного пункту своєї програми – 
приборкання профспілок. У березні 1984 рр. у країні почався 
найпотужніший страйк шахтарів. Подейкували, що її кабінет 
сам його спровокував. Було заявлено про швидке закриття ці-
лого ряду нерентабельних шахт. Тетчер заздалегідь намітила 
стратегію поведінки. Були накопичені значні запаси вугілля для 
електростанцій, створені умови для додаткового імпорту палива. 
Скотленд-Ярд став центром боротьби зі страйкарями. Для ство-
рення громадської думки підкреслювалося, що профспілкові 
лідери прагнуть зберегти збиткові шахти за рахунок платників 
податків. 

У результаті страйковий рух пішов на спад. 5 березня 1985 р. 
Національна профспілка гірників прийняла рішення про припи-
нення страйку. Уряд святкував. Вперше за 20 років державі 
вдалося взяти гору у боротьбі з тред-юніонами. Маргарет Тетчер 
зуміла усунути основні перешкоди для здійснення своєї еконо-
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мічної програми. Державна політика, спрямована на розвиток 
приватного бізнесу, сприяла збільшенню числа дрібних власни-
ків. За правління Тетчер вдалося домогтися значних економіч-
них зрушень. Особливо посилили позиції дрібні і середні фірми, 
яким прем’єр-міністр приділяла велику увагу. У три рази змен-
шилася інфляція. Майже зійшла нанівець слабка ланка її полі-
тики під час першого прем’єрства – безробіття. 

У зовнішній політиці Тетчер чітко проглядалися дві тенден-
ції. З одного боку – різкі антирадянські настрої змінились дея-
ким потеплінням після смерті Брежнєва, особливо з приходом 
до влади Горбачова. З іншого – яскраво виражена проамери-
канська позиція. При ній Англія стала першою європейською 
країною, що розмістила на своїй території американські крилаті 
ракети. 

Але далеко не все населення Великобританії, навіть у періоди 
її найвищих злетів, позитивно оцінювало діяльність прем’єр-мі-
ністра. Особливо характерно це було для інтелігенції. Її вважали 
реакціонеркою, а в політиці тетчеризму бачили утиск науки, 
культури та освіти в результаті зменшення державних асигну-
вань на ці галузі. На час третього прем’єрства негативні тен-
денції в економіці посилилися. А з 1990 р. почався економічний 
спад. Кар’єра прем’єр-міністра Маргарет Тетчер підійшла до 
кінця. Після відходу з політичної арени Тетчер отримала титул 
баронеси. У березні 2001 року їй була вручена одна з найбільш 
престижних нагород «Золота медаль Чесні» за заслуги у 
військовій справі. До неї кавалером цієї медалі серед прем’єр-
міністрів був тільки Уїнстон Черчилль. 

Знаменита жорсткість «залізної леді» змушувала деяких зі 
злістю жартувати про те, що вона «єдиний чоловік у парла-
менті». Відомо, що Тетчер тримала навколо себе тільки людей, у 
лояльності яких була абсолютно переконана. При найменшому 
сумніві слідувала відставка. Недарма одна з англійських газет 
писала: «Число жертв серед кабінету Тетчер нагадує число 
жертв у піхотному батальйоні часів першої світової війни. На 
людях вона може, скорботно схиливши голову, говорити, що з 
неї «поганий кат», на практиці ж вона виявляє до чоловіків, від 
послуг яких хоче позбутися, не більшу сентиментальність, ніж 
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«чорна вдова». Зі сторінок багатьох газет вона постає дамою, 
яка захоплюється спиртними напоями, «схибленої» на грошах і 
готової заробляти мільйони навіть консультантом американської 
сигаретної компанії. Не залишаються без уваги і її особисті 
проблеми. Всупереч твердженням «ручних» журналістів за часів 
прем’єрства, стало відомо, що сімейне життя леді Тетчер не вда-
лося. Деніс завжди був у неї під каблуком. Позбавлені мате-
ринської ласки діти були нещасні. Марк, який став бізнесменом, 
потрапив під суд за розтрату бюджетних коштів, а потім спився. 
У своїх мемуарах Керол писала про те, що мати нею зовсім не 
цікавилася. 

1993 р. вийшла її книга «Роки на Даунінг-стріт», корисна для 

майбутніх поколінь. Безсумнівно, її наступник Дж. Мейджер 

правий, стверджуючи, що «прийде час, і період Тетчер буде роз-

глядатися як одна з найбільш чудових сторінок в історії Вели-

кобританії». При ній Англії вдалося з «хворої людини Європи» 

перетворитися на країну зі стабільною економікою і зайняти 

міцні позиції в п’ятірці найбільш розвинених країн світу, а 

також значно підвищити свій міжнародний авторитет. 
Використано: Величайшие люди планеты : энциклопед. 

справочник / В. М. Скляренко, Е. К. Васильева, Т. О. Иовлева, 
В. В. Мирошникова, О. Ю. Очкурова, Ю. С. Пернатышев, 

И. А. Рудычева, Г. В. Щервак. Худож.-оформитель Л. Д. Киркач-

Осипова. – Харьков : Фолио, 2008. – С. 696–699. 

 

«ЦІННІСНЕ ЛІДЕРСТВО» 

Мета: тренуватися у визначенні цінностей лідерства, вислов-

лювати своє бачення лідерських цінностей, порівнювати, чи 

співвідносяться вони із загальноприйнятими, прагнути до гар-

монізації цінностей для підвищення ефективності лідерського 

процесу, взяти участь у рольовій грі, працювати в команді. 

Час: 25–30 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група розбивається на 8 невеликих підгруп, 

можливо навіть від 1 до 3 осіб. Кожна підгрупа пригадує мате-

ріал лекції або самопідготовки про ціннісну теорію лідерства 



 417 

С. Кучмарські та Т. Кучмарські (якщо матеріал призабуто, ниж-

че дається короткий виклад змісту суті ціннісної теорії).  

Модератор роздає стікери з цифрами 1, 2, 3, ..., 8, або кожна 

група сама витягає стікер із цифрою. Завдання підгрупи полягає 

в тому, щоб змоделювати один із восьми показників ціннісного 

лідерства в організації, який випав групі за цифрою. Коментар 

цінностей наведено нижче за текстом. Форма, якою група пред-

ставить саме свій показник ціннісного лідерства, може бути 

вибрана нею самостійно: від рольової гри до цікавого обґрунту-

вання з прикладом. У ході роботи підгрупа записує на кольо-

ровий стікер, або звичайний білий папір, кольоровим маркером 

ту цінність, яку демонструє групі. 

На початку демонстрації хтось із підгрупи кріпить цей 

кольоровий стікер до дошки магнітом, чи в будь-який інший 

спосіб, а тоді підгрупа починає свою презентацію. Після завер-

шення виступів усіх підгруп на дошці прикріплені вісім показ-

ників ціннісного лідерства в організації. 

Наукова довідка: 

Стейкхолдер – від англ. stakeholder, буквально – «власник 

частки (одержувач відсотка); тримач застави», спочатку – роз-

порядник (довірчий власник) спірного, закладеного або підопіч-

ного майна, пайовик) – у вузькому сенсі слова: те ж, що і 

shareholder (акціонер, учасник), тобто особа, яка має частку в 

статутному (складеному) капіталі підприємства; в широкому 

сенсі: одна з фізичних або юридичних осіб, зацікавлених у фі-

нансових та інших результатах діяльності компанії: акціонерів, 

кредиторів, власників облігацій, членів органів управління, спів-

робітників компанії, клієнтів (контрагентів), суспільства в ці-

лому. Найчастіше під терміном «стейкхолдери» розуміють гру-

пи впливу, що існують всередині або за межами компанії, які 

треба враховувати при здійсненні діяльності. Інтереси стейкхол-

дерів можуть вступати в протиріччя один з одним. Стейкхол-

дерів можна розглядати як єдине суперечливе ціле, рівнодіюча 

інтересів частин якого визначатиме траєкторію еволюції орга-

нізації. 
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Обговорення: 

1. Ціннісну теорію лідерства Сюзан і Томас Кучмарські, що 

отримала поширення в 1990-х рр. ще називають концепцією 

«стейкхолдерства» (stakeholder). Чому? 

2. Яку роль у лідерському процесі ціннісного лідерства віді-

грають послідовники? 

Матеріал для ознайомлення: 

ЦІННІСНА ТЕОРІЯ ЛІДЕРСТВА С. КУЧМАРСЬКІ  

ТА Т. КУЧМАРСЬКІ 

Сьюзан і Томас Кучмарські у 1990 р. розробили ціннісну 

теорію, в основі якої лежить ідея, що люди готові іти за лю-

диною, в якої є чому повчитися (лідерській поведінці та світо-

гляду, ефективній взаємодії з оточуючими і т. д.). Деякі нази-

вають цю концепцію «стейкхолдерством», що в перекладі з 

англійської означає власник частки капіталу, підприємства. Ідея 

стейкхолдерства будується на основі двох базових положень. 
 

1. Лідер, як окремо взятий 

індивід, справляє величезний 

влив на розвиток цінностей і 

норм окремих членів і організації 

загалом. Все, що роблять лідери, 

з зацікавленістю спостерігаєть-

ся, обговорюється та інтерпре-

тується суб’єктами організа-

ційно-лідерського процесу. Від 

лідерського впливу не можна 

ухилитися, або відкинути його. 

Він є сутністю лідера, який має 

правильно використовувати його 

для запровадження відповідних 

організаційних цінностей 

2. Лідерству, заснованому на 

цінностях, можна і, більше 

того, потрібно навчатися в 

процесі діяльності. Лідерами не 

стають раптом. Лідерство 

розвивається в процесі накопи-

чення досвіду, причому процес 

накопичення досвіду і навчання 

йому безперервний. Ніхто не 

може досягти досконалості і 

сказати: «я ідеальний керів-

ник». Ні президент країни, ні 

директор фірми, ні керівник 

підприємства не мають права 

зупинятися у своєму вдоскона-

ленні та навчанні ефективному 

лідерству. 
 

Ідея стейкхолдерства змінює суть послідовництва, яка роз-

глядається на трьох етапах: 
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І. Лідер – «відомі» (від слова «вести»), коли на першому етапі 

ті, які йдуть за лідером, спершу займають пасивну споглядальну 

позицію, аналізують. 

ІІ. Лідер – «послідовники», відіграють активну роль;. 

ІІІ. Лідер – «стейкхолдери». Беруть активну участь у лідер-

ському процесі, формуючи певні цінності та розвиваючи лідер-

ські якості. 

Показники ціннісного лідерства в організації 

1. Створення 

позитивних 

міжособистісних 

стосунків 

Позитивні стосунки не складаються самі 

собою, лідеру необхідно докладати зусиль для 

їх формування і підтримки. Перший крок – 

бажання самого лідера вступати у спілкування 

і будувати взаємовідносини з іншими. Другий 

крок – готовність лідера виділити для цього 

особистий і службовий час. Третій крок – 

навчання послідовників таким взаємовідно-

синам. Результат – більш злагоджена робота 

колективу 

2. Знання 

особистих цілей 

кожного 

суб’єкта 

лідерського 

процесу 

Послідовники з більшою охотою беруть на 

себе індивідуальну та колективну відповідаль-

ність, якщо їх потреби і бажання, як мінімум 

визнаються, а ще краще задовольняються. 

Тому лідеру треба знати цілі послідовників, 

щоб управляти їх мотивацією 

3. Формування 

почуття 

належності до 

соціуму 

Людині притаманно співвідносити себе з гру-

пою, і чим успішніша ця група, тим людині 

приємніше себе з нею асоціювати (японці – я – 

Toshiba, я – Panasonic, я – українець) 

4. Вирішення 

міжсуб’єктних 

конфліктів  

Конфлікт – це природна складова соціальної 

взаємодії. Організаційний лідер, як правило, 

буде прагнути попередити конфлікти. Цінніс-

ний лідер може сприяти його появі та надати 

послідовникам допомогу у його конструктив-

ному вирішенні, бо конфлікт може виступати 

каталізатором розвитку як кожного члена, так і 

організації в цілому. Вольове вирішення кон-

флікту корисне лише у крайніх випадках 
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5. Навчання 
послідовників 
лідерській 
поведінці й 
управлінським 
взаємовідносинам 

На думку авторів теорії, лідер має сприяти 
розвитку лідерської поведінки послідовників, 
причому в цьому процесі ключовою фігурою 
виступає не лідер-учитель, а учень-послідов-
ник. Навчання передбачає три стадії. Перша. 
Відкриття-пізнавання, лідер дізнається, що вже 
знає послідовник і що йому потрібно. Друга. 
Власне – етап навчання, нова інформація на-
дається такою, яка найбільш прийнятна його 
рівню. Третя – закріплення. Послідовнику на-
дається можливість перевірити нові знання, а 
лідер переконується, наскільки послідовно 
пройшов процес навчання 

6. Заохочення 
ініціативності 
та розділення 
відповідальності 

Надається можливість прояву ініціативи 

7. Формування 
команди 

Навчання злагодженій роботі в команді 

8. Діалогічність 
спілкування 

Відкритість і можливість отримання достовір-
ної інформації сприяє створенню більш точ-
ного уявлення реальності 

 

Отже, ціннісна теорія Кучмарські представляє лідерство ди-
намічним процесом, який проявляється у взаємодії «лідер-послі-
довники», і полягає у професійно-особистісному навчанні разом. 

Використано: Евтихов О. В. Стратегии и приемы лідерства: 
теорія и практика. – СПб. : Речь, 2007. – С. 44–47. 

 
«ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ» 

Мета: розібратися із сутністю концепції «обслуговуючого 
лідерства», висловити свою думку з приводу лідерства-служін-
ня. Ознайомитися з особливостями японського стилю лідерства, 
зокрема засновника компанії Matsushita Electric. Тренуватися у 
командній роботі. Замислитися над питаннями, запропоновани-
ми для обговорення.  

Час: 30–40 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група розбивається на команди по 3–4 особи. 

Команди знайомляться з запропонованими матеріалами і вис-
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ловлюють свою думку з приводу прочитаного матеріалу: «Чи 
можна назвати лідерство Мацусіти – лідерством – служінням»? 
Чи віднаходимо ми в типі лідерства Мацусіти загальні характе-
ристики «обслуговуючого лідерства», запропоновані Грінліфом 
у книзі «Рефлексія на лідерство»? (див. нижче за текстом). Ко-
манда записує на окремий листок ту характеристику із дев’яти 
запропонованих, підтвердження якої знаходить у тексті.  

Запис треба зробити так, щоб у будь-яку хвилину, на будь-
яке прохання одразу знайти за текстом приклад-підтвердження. 
Коли текст опрацьовано повністю і всі характеристики виписані 
на окремих листках, команда має набір характеристик, які вона 
викладає для ознайомлення іншим командам. Далі дві команди 
міняються місцями і знайомляться з характеристиками, віднай-
деними іншою командою. Команда аналізує і порівнює, чи всі 
характеристики, віднайдені протилежною командою, є в їхньо-
му переліку. Після знайомства з роботою команди колег, кожна 
команда коментує не свої результати, а ті, які представлені ін-
шою командою і вона щойно з ними ознайомилась. На прохання 
команди колег, кожна команда має швидко підтвердити характе-
ристику прикладом. 

Обговорення: 
1. Чому японські компанії рішуче перемагають конкурентів? 

Як їм вдається випускати суперякісну продукцію? 
2. Чому японські компанії після кожної кризи стають ще 

сильнішими? 
3. Як країна, в якої немає ні нафти, ні газу, ні металу, ство-

рила другу в світі економіку після США? 
Матеріал для ознайомлення: 

 
Загальні характеристики «обслуговуючого лідерства» 

Р. Грінліфа у праці «Рефлексія на лідерство»: 

1. Вміння уважно слухати і розуміти співрозмовника. 

2. Почуття емпатії (розуміння внутрішнього світу інших, 
бачення їх унікальності та несхожості). 

3. Надання іншим допомоги у вирішенні емоційних проблем 
(делікатно, складно). 

4. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. 
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5. Використання методів переконання (опора не на автори-
тет, а на переконання). 

6. Здатність до концептуального мислення і бачення май-
бутнього. 

7. Управління через задоволення потреб інших (методи мо-
тивації і заохочення). 

8. Створення умов для постійного розвитку людей (кожна 
людина цінна і робить свій реальний внесок в організаційну 
діяльність). 

9. Формування ефективно працюючої спільноти (спільнота 
однодумців із числа тих, хто працює в організації). 

 «Зараз мені вже вісімдесят дев’ять років. Я втратив бать-
ків і старших братів у ранньому віці. Крім того я страждав 
хронічним захворюванням легенів. За станом здоров’я мені час-
то доводилось довго залишатися вдома, в ліжку, і навіть в 
доволі молодому віці я був змушений керувати моїми співро-
бітниками і помічниками з лікарняного ліжка. Тим не менше, я 
вижив і дуже радий, що мені було дано так багато років улюб-
леної роботи. Старіючи фізично, глибоко в душі, я відчуваю 
себе таким же молодим, як і раніше. Я продовжую розвивати 
своє уявлення про істинний шлях лідера». 

Коносуке Мацусіта, травень 1984 р. 

 «Пройшло цілих вісімдесят ро-
ків з того часу, як я в 19-річному 
віці залишив своє рідне містечко і 
почав працювати підмайстром. Уп-
родовж усіх цих років у центрі мого 
життя завжди залишався бізнес. Я 
довго спостерігав за тим, як швидко 
і сильно змінюється світ, це дозво-
лило мені накопичити значний ді-
ловий досвід. Життя переконало 
мене, що незалежно від того, на-
скільки лякаючим і хаотичним мо-
же здаватися все навкруги, кожен 
може покращити свої методи мене-
джменту і досягти успіху в бізнесі. 

 
оносуке Мацусіта  

(1894–1989) 
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Теперішній час часто називають «часом переворотів», або «пе-
рехідним періодом». Керівники компаній наштовхуються на 
складні проблеми, однак я вірю, що для вирішення цих проблем 
існує необмежена кількість способів. Для того, щоб визначити 
правильний метод і знати, як приступати до вирішення складної 
проблеми, кожен із нас має чітко уяснити для себе основи 
бізнесу і зрозуміти секрети успішного управління. Крім того, ми 
повинні повністю присвятити своє серце роботі. Якщо людина 
щира, свідома, вона зможе подолати кризу та будь-яку іншу 
проблему, що стоїть перед нею, і закласти фундамент нового 
зростання. Приймаємо за данність, що управління бізнесом – річ 
складна. Не важливо, скільки років ви займаєтесь своєю спра-
вою. Ви завжди знайдете в ній те нове, чому варто навчитися. 
Однак з іншого боку, менеджмент – дуже простий. Якщо ви 
вірите, що ваш бізнес існує тому, що він необхідний суспіль-
ству, тому, що він відповідає потребам людей, – ви осягнете 
основне правило менеджменту: вивчайте, чого хочуть люди, і 
правильно реагуйте на це. Безперечно ви повинні надавати по-
слуги добросовісно і робити все необхідне для того, щоб задо-
вольнити потреби клієнтів. Саме це я і зробив основним принци-
пом ще шістдесят років тому, коли заснував «Matsushita Electric». 

Коносуке Мацусіта народився 27 листопада 1894 р. у сіль-
ській місцевості префектури Вакаяма, сільськогосподарському 
районі, що розташований на південний схід від Осаки. Він був 
третім сином Масакусу – фермера, який вирощував рис. Його 
батько був членом місцевих зборів і деякий час займався адмі-
ністративними питаннями в муніципалітеті. Кілька поколінь ро-
дини Мацусіта володіли значними земельними наділами і ро-
дина вважалася доволі добробутною. Раннє дитинство Коносуке 
було щасливим і безтурботним. Однак 1899 р. родині довелося 
пройти через важкі випробування. Одразу за китайсько-япон-
ською війною 1894–1895 рр. розпочався період економічного 
зростання. По всій країні почали виникати товарні та економічні 
біржі, що були покликані стимулювати розвиток вітчизняної 
промисловості. Багато японців, серед них і батько Коносуке, 
захопилися біржовими спекуляціями. Згодом сталась катастрофа 
і біржовий ринок рухнув. Мацусіта втратив все: і землі, і буди-
нок, що залишались в спадок від предків. 
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Два старших брати померли і Коносуке став спадкоємцем 
родини Мацусіта в 4 роки власне без будь-якого спадку. В 
дев’ять років закінчив початкову школу і сам поїхав в Осаку, де 
влаштувався підмайстром в лавку мідника. З 1905 р. впродовж 
шести років він працював підмайстром в оптового продавця 
велосипедами. В ті часи робота підмайстра була вкрай важкою, 
Коносуке часто думав про те, щоб її залишити, але всякий раз 
його зупиняла мрія відновити статки батьківської родини. 1906 р., 
після тяжкої хвороби помер батько, так і не дочекавшись здій-
снення своєї мрії сином. 

Упродовж кількох років після перемоги Японії в Російсько-
японській війні 1905 р., Коносуке став свідком багатьох глибо-
ких змін, що відбулися в Осаці. Старі газові ліхтарі змінились 
електричними, на вулицях з’являлися будинки європейського 
стилю, а головними магістралями поїхали трамваї. Спостерігаю-
чи за трамваями, молодий Мацусіта захопився світом електрики 
і вирішив присвятити себе праці у новій багатообіцяючій галузі, 
пов’язаній з електричною енергією. 

Нове життя розпочалося в 1910 р., коли в 15-річному віці 
вступив на роботу в «Osaka Elektric Light Company» на посаді 
техніка з монтажу проводки. Він працював ще настирніше з 
часу, коли був підмайстром і швидко просувався кар’єрною 
драбиною. Усього за п’ять років він зміг досягти бажаної посади 
інспектора. І хоча його нове становище передбачало велику від-
повідальність, він цього не боявся. Коносуке – яскрава молода 
особистість двадцяти двох років, прекрасно уявляв собі величез-
ний потенціал електричної енергії, почав стомлюватись від ру-
тини нової роботи. Крім того за станом здоров’я йому доводи-
лось часто залишатись вдома. Пошуки більш цікавої роботи, 
якою він міг би займатися вдома, привели його до думки розпо-
чати власний бізнес. Упродовж деякого часу він займався роз-
робкою нової форми електричного патрона, і коли ідея про ма-
сове виготовлення запропонованого ним винаходу була відкинута 
компанією, він вирішив звільнитися і розпочати власний бізнес. 

1917 р. Мацусіті було всього 22 роки. Він почав розробляти 
плани з виробництва свого патрона, на реалізацію якого пішли 
всі власні збереження, частка майна в родині. Але цих грошей 



 425 

було недостатньо. Виробництво патронів йшло не так добре, як 
він очікував. І ось за допомогою займу, отриманого від товари-
ша, який взяла його дружина від застави кімоно, що їй належа-
ли, та не очікувано отриманого в кінці року замовлення на 
виробництво ізоляційних пластин для вентиляторів, справи на-
лагодились і підприємство змогло показати перший прибуток. 
7 березня наступного, 1918 р., була офіційно відкрита компанія 
Matsushita Electric Appliance Factory. Сам Мацусіта був влас-
ником компанії, а співробітниками стали його дружина Мумено 
і зять Тосіо Іуе, якому тоді було всього 15 років. 

Мацусіта продовжував виготовляти пластини для електрич-
них вентиляторів, а також почав виробництво адапторів для 
електричних патронів. У перші роки електричної ери будинки 
зазвичай оздоблювались єдиною електричною лампою, що роз-
міщувалась на стелі головної кімнати. Мацусіта передбачав по-
пит на свою продукцію, що дозволила б кожній родині підклю-
чати два електроприлади. Його наступний продукт – велосипед-
на фара з батарейкою – отримала розповсюдження по всій 
країні. Компанія змогла встати на ноги і просунутися вперед на 
шляху успіху. Мацусіта поєднував у собі талант винахідника і 
ділову інтуїцію. В суворі роки після першої світової війни, коли 
кредит отримати було складно і більшість компаній скорочу-
вали витрати, Коносуке вирішив побудувати нову фабрику. Цей 
вирішальний крок наскільки надихнув його співробітників, що 
вони працювали з подвійною енергією. Це був типовий приклад 
того, що Мацусіта називає «позитивним менеджментом», і він 
сам вперше застосував цей метод. 

1925 р. Мацусіта зареєстрував торгову марку «National», а два 
роки поспіль на ринок вийшов перший продукт під цим ім’ям – 
квадратний ліхтарик на батарейках. Будучи переконаним в 
успіху, Мацусіта використав оригінальну маркетингову тактику, 
безкоштовно передавши в роздрібні магазини 10 тис. ліхтариків. 
Цей новаторський підхід не тільки виявився вдалим, але й при-
ніс репутацію нового якісного бренда. В наші дні «Matsushita 
Electric» виробляє продукти також під брендами («Panasonic», 
«Technics», «Quasar»). Друга світова війна принесла Японії хаос 
і сум’яття, для «Matsushita Electric» настали найтяжчі часи. На 
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наступний день після капітуляції Японії Мацусіта зібрав керів-
ників компанії і оголосив про свої плани перебудови компанії. 
«Виробництво, – сказав він, – є основою національної відбудо-
ви, тому компанія і її співробітники мають присвятити всі сили 
відродженню країни». Він закликав мобілізувати для цієї мети 
всі ресурси. 

Однак командування окупаційних військ почало проводити 
політику, спрямовану на розпорошення великих концернів. Ра-
зом з іншими японськими компаніями «Matsushita Electric» 
стала однією із перших жертв цієї політики. Всі директори ком-
паній, які підпорядковувались Мацусіті, були відсторонені від 
роботи, активи компанії заморожені. Однак дякуючи напо-
легливій праці співробітників компанії, вона змогла здолати всі 
труднощі і впродовж наступних двадцяти років окріпла та пере-
творилась у величезну корпорацію з одним із найвищих в Японії 
показником об’єму продажів. У серпні 1983 р. журнал Fortune 
включив компанію в число найбільших світових промислових 
корпорацій під номером 39. 

У часи відродження свого бізнесу в післявоєнні роки Коно-
суке Мацусіта повсюди спостерігав у який хаос поглинулось 
японське суспільство. Він почав роздумувати про шляхи, які б 
дозволили людству звільнитися від болю страждань, досягти 
щастя і вибудувати мирне гармонійне людське суспільство. 
3 листопада 1946 р. він заснував «PHP Institute», його назва роз-
шифровується як «мир і щастя шляхом процвітання» (peace and 
happiness through prosperity). Мета інституту – у створенні миро-
любного суспільства, що володіє як матеріальним, так і духов-
ним багатством. 1980 р. була відкрита Школа управління Мацу-
сіти, діяльність якої була спрямована на пошук ідей, що сприя-
ють прогресу і розвитку як Японії, так і всього світу в ХХІ ст. у 
галузі освіти, економіки, політики та інших сфер життя. Основ-
на мета Школи – у навчанні і вихованні потенційних лідерів 
майбутнього, здатних вирішити безліч проблем, які стоять перед 
Японією. Ще через три роки, в травні 1983 р., Мацусіта запустив 
новий унікальний проект – Кіотський колоквіум по глобальних 
змінах. Мета проекту – в обговоренні ідеальних шляхів розвитку 
суспільства як в Японїі, так і в усьому світі в ХХІ ст. та у від-
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даленому майбутньому. Учасники проекту планують ділитися 
результатами з жителями Японії та інших країн, а також пропо-
нувати світовим лідерам конкретні ідеї з удосконалення люд-
ського суспільства на сучасному перехідному етапі розвитку. 

Використано: 
1. Мацусита Коносуке. Миссия бизнеса / Мацусита Коно-

суке. – М. : Альпина Паблишерз, 2009. – 194 с. 
2. Мацусита К. Принципы успеха – Коносуке Мацусита ; 

пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 126 с. 
 

ОСОБИСТІСНИЙ БЛОК 

Цей блок спрямований на формування в учасників тренінгу 
лідерського світогляду, визначення власного потенціалу й 

налаштування на постійний саморозвиток і самовдосконалення. 
Володіння комунікативною майстерністю та налагодження 

взаємозв’язків із представниками будь-яких вікових, професій-
них і статусних груп. Вміння гармонізувати потреби індивідів, 

потреби колективу та потреби завдань організації для досяг-
нення ефективності та успіху справи. Формування потреби та 

мотивації до лідерства. До цього модуля включені тренінгові 
вправи на розвиток і вдосконалення якостей лідера, комуніка-

тивних навичок та майстерності лідера, а також вправи на 
стресостійкість, попередження і подолання конфліктних си-

туацій, управління емоційною сферою особистості лідера. 
Група тренінгових вправ даного розділу підібрана із завдань 

різної складності. Одні дуже прості і тривають 5–7 хв, інші 
мають складну структуру і можуть тривати до 40 хв. 

Змістовне навантаження вправ цього розділу має на меті реа-

лізацію основних компонентів сучасної парадигми освіти – 
аксіологічну складову, або оцінну, що вводить студента у світ 

загальноприйнятих цінностей, ставить завдання замислитися 
над власним лідерським потенціалом, порівняти рівень своїх 

досягнень певних якостей із бажаним. Відтак, налаштовує сту-
дента на постійну роботу над розвитком та вдосконаленням 

якостей лідера, тобто постійне самовдосконалення, навчання 
впродовж усього життя. 
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Вправи даного розділу також мають налаштувати осо-

бистість на усвідомлення того, що не всі лідери народилися із 

багажем лідерських якостей, багато хто з них став таким 
завдяки постійній кропіткій роботі над розвитком когнітивних 

і поведінкових складових свого характеру. 

 

«САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ» 

Мета: вчитися коротко презентувати себе з позитивної точки 

зору, зазначивши головні свої досягнення на сьогоднішній день, 
коротко проаналізувавши свій потенціал та бачення власного 

майбутнього. Тренуватися говорити на аудиторію. 
Час: 1–2 хвилини на кожного. 

Кількість учасників: довільна 

Хід вправи: кожен учасник групи виходить перед аудито-

рією і за короткий термін часу презентує свої досягнення, свої 
найкращі якості, що є перевагами, свій потенціал і бачення влас-

ного майбутнього. Це не має бути похвальна промова, а реальна 
самооцінка з позитивної точки зору. У ході презентацій кожен 

учасник слухаючи інших, заповнює табличку у своєму зошиті, 

де визначає, до якої групи можна віднести того чи іншого висту-
паючого.  

Обговорення: кілька волонтерів зачитують прізвища своїх 
колег, яких вони віднесли до тієї чи іншої групи.  

1.  Що найважче було у самопрезентації? 
 

1 2 3 

«Все, що відбува-

ється, залежить 
від мене, оскільки я 

весь час гарно 
вчився в школі, хо-

див на заняття 
гуртка, вчився в 

університеті, бага-
то читав, заводив 

знайомства» 

«Все, що відбувається 

залежить від інших. Те, 
що я став розумним, за-

слуга, в основному, моїх 
батьків, котрі приму-

шували мене вчитися, 
купляли цікаві книжки, 

водили в театр, брали у 
цікаві подорожі, вибра-

ли мені спеціальність» 

«Це просто так 

вийшло, доля по-
дарувала мені 

такий подарунок 
(хороша школа, 

талановиті 
вчителі, розумні 

друзі) і т. д.» 
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«ЯКОСТІ ЛІДЕРА» 

Мета: вчитися аналізувати якості, якими має володіти 

справжній лідер, визначати особисті пріоритети. 

Час: 5–6 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: кожному учаснику пропонується розмістити за-

пропоновані нижче у таблиці цінності лідера у порядку власних 

пріоритетів і записати в зошиті, присвоюючи кожній рисі поряд-

ковий номер від 1 до 20.  
 

 Бути амбітним 

 Бути творчим 

 Бути рішучим 

 Перспективно мислити 

 Уміти володіти собою 

 Мати широке бачення 

 Бути натхненником 

 Бути інтелігентним 

 Бути безпосереднім 

 Бути лояльним 

 Бути незалежним 

 Уміти підтримати інших 

 Бути турботливим 

 Бути зрілим 

 Уміти співпрацювати з іншими 

 
Бути справедливим, діяти 

згідно з правилами 

 Бути компетентним 

 Бути відважним 

 Бути порядним 

 Бути надійним 

 

Обговорення: чи набагато різняться ваші пріоритети в 

якостях для лідера із експертною оцінкою професіоналів? (див. 

список літератури – Джон Адаир «Эффективное лидерство»). 
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«ПАМ’ЯТНА ОСОБИСТІСТЬ» 

Мета: концентрувати увагу на лідерських якостях, аналі-
зувати, порівнювати, наводити приклади, тренувати пам’ять і 
розвивати світогляд. 

Час: 10–15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: Кожен учасник виконує завдання самостійно. 

Завдання виконується в зошиті або на листочку паперу. Таблич-
ку лідерських якостей доповніть даними колонки, внесіть в ко-
лонку «Пам’ятна особистість», дописавши в неї прізвище чи ім’я 
кого-небудь із минулого, хто б відзначився конкретною якістю.  

 

Якість лідера Пам’ятна особистість 
Харизма  

Знання  

Довіра  

Чесність  

Високий рівень  

Рішучість  

Твердість  

Оптимізм  

Результативність  

Передбачення  

Відповідність образу керівника  
 

Обговорення:  
1. Чи є у виконаній вправі прізвища, що співпадають? 
2. Про що можуть свідчити такі співпадіння? 
3. Чиї прізвища хтось у групі почув вперше? 
4. Розкажіть колегам коротко про тих особистостей, прізви-

ща яких були незнайомі іншим.  

 

«НОВИЙ ЮЛІЙ ЦЕЗАР» 

Мета: 

 ефективно тренувати взаємодію з партнером при макси-
мальній концентрації і швидкій реакції; 
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 дати можливість учасникам тренінгу перевірити свою го-
товність виступати в якості лідера; 

 розвивати вміння ефективно працювати в кількох напря-
мах діяльності; 

 навчитися діяти в умовах стресу, не втрачаючи здатності 
концентрувати увагу на проблемі. 

Час: 5–10 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Ресурси: простір, два стільці, листи для записів експертів. 
Хід вправи: ця вправа повертає нас до розповідей про часи 

Юлія Цезаря, який володів вразливою здатністю одночасно і 
якісно виконувати декілька різних дій. 

У кожному раунді гри буде брати участь четверо гравців. 
Один сідає на стілець проти іншого, двоє стають за спинкою 
стільця першого. Перший має повторювати всі вправи, рухи, які 
мовчки робить другий (можна вставати і ходити). У цей час двоє 
позаду по черзі задають запитання першому, він, виконуючи 
вправи, має давати відповіді на запитання, не використовуючи 
слова: «Так», «Ні», «Не знаю». 

Експерти слідкують за першим гравцем, виставляючи бали за 
правильне повторення рухів та відповідей і зменшуючи бали за 
пропуски та помилки. Вправа триває кілька хвилин, після чого 
змінюється група гравців. 

Обговорення: 
1. Які дії було важче виконувати: повторювати рухи, чи від-

повідати на питання? 
2. Чи траплялися у вас кризові ситуації і ви розуміли, що 

втрачаєте контроль над ситуацією? 
3. Що ви думаєте про сильні і слабкі сторони своєї поведінки 

в кризових ситуаціях? 
 

Історична довідка: 
При вторгненні в Африку військо Юлія Цезаря з самого 

початку переслідували невдачі. Сильні шторми розсіяли кораблі 
в Середземному морі, і до африканських берегів Цезар прибув 
тільки з одним легіоном. Сходячи з корабля, полководець спіт-
кнувся і впав обличчям вниз, що було вагомим знаком повер-
нутися назад для його забобонних солдатів. 
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Проте Цезар не розгубився і, схопивши пригорщі піску, ви-

гукнув: «Я тримаю тебе в своїх руках, Африко!». Пізніше він зі 

своїм військом тріумфально завоював Єгипет. 
 

«ГЕТЬ РУЙНАЦІЮ В СОБІ» 

Мета: тренуватися у виробленні позитивного погляду на 

світ, заряджатися оптимізмом, впевненістю, бути переконливим 
і наполегливим. 

Час: 10–15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: спочатку прочитайте запропоновані інформацій-
ні матеріали. 

Матеріали для ознайомлення: 
«Руйнація відбувається не десь навкруги, а в людських 

головах!». Так, або приблизно так звучать слова професора Пре-
ображенського у відомому творі М. Булгакова «Собаче серце». 
Отже, перш ніж змінювати обставини навколо, варто сісти і 
глибоко заглянути в середину себе. Зараз ми всі перетворились у 
продавців свого товару (своїх здібностей, розуму, робочої сили). 
Подобається нам це чи ні, але це – факт. До якого продавця ви 
швидше за все звернетесь на ринку? До похмурого небритого 
чолов’яги. Чи до веселого, усміхненого, відкритого молодика. 
Неважко здогадатись. 

Так само й оточуючі дивляться на вас. Чим гірше ми вигля-

даємо, чим більше жаліємося, чим частіше вантажимо ближніх 

своїми проблемами, тим менше людей до себе привертаємо, тим 
менше у когось виникне бажання нас підтримати. Тому не варто 

чекати милостині від природи (тим більше після того, що з нею 
зробили), а варто докласти усіх зусиль, щоб виглядати при-

вабливо. Прийняти душ, поголитися, ввійти в хороший настрій – 
відчути внутрішнє розкріпачення. Наступна вправа допоможе це 

зробити. 
Суть вправи: спочатку випряміться за партою, підніміть го-

лову, розправте плечі, дивіться вперед впевнено. Усміхайтесь. 
За пропозицією модератора вийдіть зі свого місця, знайдіть 

центр аудиторії, або те місце, яке, на вашу думку, є найбільш 
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центральним. З високо піднятою головою, впевнено, але не 

зверхньо, пройдіть до цього місця. Поверніться до аудиторії 

обличчям. Подивіться на усіх привітно, усміхнено, доброзич-
ливо. Промовте вголос три фрази з натхненням, щирістю і впев-

неністю (ще раз, не зверхністю): 
«Я дарую свій розум, свою енергію, свою працелюбність, 

словом, себе світові»; 
«Я готовий(а) з радістю прийняти те, що світ подарує мені»; 
«Моє життя буде змістовним і щасливим, бо я зроблю все, 

щоб цього заслужити». 
Якщо ви ще не готові зробити це на аудиторію, не поспішай-

те, потренуйтеся з цією вправою вдома, перед дзеркалом, ба-
жано кожного дня зранку. Коли будете готові сказати це на 
аудиторію, не соромтеся, попросіть дозволу це зробити. І ви 
відчуєте, які зміни відбудуться у вашому житті. Будьте щирими 
та наполегливими. 

Обговорення: 
1. Чи легко змінювати свій внутрішній світ? 
2. Чому оптимістичним людям вдається досягти більшого у 

житті? 

 «ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІДЕРІВ» 

Мета: отримати інформацію про практику сучасних україн-
ських бізнес-лідерів, удосконалюватися у вмінні аналізувати 
інформаційний матеріал, виділяти головне, бачити переваги 
практичної діяльності реальних українських особистостей, ви-
значати пріоритетні риси кожного лідера, вчитися на життєвому 
досвіді вітчизняних лідерів. 

Час проведення: 25–35 хвилин (залежно від структури групи). 
Кількість учасників: довільна 
Хід вправи: група ділиться на невеликі підгрупи по 3–4 пред-

ставники. Залежно від кількості утворених підгруп, кожній парі 
підгруп пропонується однаковий матеріал. Наприклад: двом 
підгрупам матеріали з фрагменту 1, іншим двом – з фрагменту 2 
і т. д. За 10–15 хв група має ознайомитися із запропонованим 
матеріалом, проаналізувати його і знайти ті переваги конкретної 
діяльності особи лідера, які допомагають не просто вирішувати 
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складні проблеми, а йти випереджаючими темпами серед кон-
курентів у своїй галузі. Група повинна придумати символ, слово 
чи малюнок, яким зобразити кожну окрему перевагу на листку. 
Після закінчення аналізу кожна пара груп інформує аудиторію 
про отримані результати у довільній варіації. При інформуванні 
аудиторії підгрупа розміщає постери із символами, словами чи 
малюнками на дошці (за допомогою магніту чи клейкої стрічки). 
Презентація аргументів може носити будь-яку форму на вибір 
групи. З презентації аудиторія має дізнатися якомога більше про 
особу лідера, над якою працювала підгрупа. У кожній парі під-
груп перемагає та, яка запропонувала більшу кількість цікавих 
переваг і арґументів, зобразила їх символами чи малюнками 
якомога креативніше, та інформація якої була найвичерпнішою. 

Обговорення: 

1. Які якості допомагають лідерам просуватися вперед? 

2. Як діють лідери в кризових ситуаціях? 

Інформаційні джерела: журнал «Forbes» Україна. Адапто-

вано: Сюжет 1 – за матеріалами статті Бориса Давиденка, 

журнал FORBES Україна, 2011, травень, С. 48–49; Сюжет 2 – 

за матеріалами статті Катерини Глазкової, журнал FORBES 

Україна, квітень, 2011, С. 114–117; Сюжет 3 – за матеріалами 

статті Бориса Давиденко, журнал FORBES Україна, 2011, кві-

тень, С. 52–53. 

Сюжети: Нестуля С. І., Нестуля О. О., Карманенко В. В. 

Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: 

навч. посіб. К. : Знання, 2013. 358 с. 

 

«КОРОЛЕВИ ДІЛОВОГО СВІТУ» 

Мета: познайомитися з успішною діяльністю представниць 

ділового світу України, проаналізувати фактори, які сприяють 

їхньому успіху, співставити можливості власного потенціалу та 

можливості його розвитку на основі професійних практичних 

ситуацій, навчаючись на досвіді інших, отримати інформацію 

про досвід подолання труднощів успішними людьми. З’ясувати, 

які лідерські риси допомагають героїням наших сюжетів у 

досягненні поставлених цілей. 
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Час: 10–15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група розбивається на невеликі підгрупи, кож-

ній із яких пропонуються сюжети завдань 1, або 2, 3, 4. Підгруп 
відповідно має бути чотири. Якщо кількість підгруп більша, то 
дві з них можуть працювати над однаковими сюжетами, але са-
мостійно кожна. За відведений час підгрупа знайомиться з ін-
формаційним матеріалом і складає розповідь про свою героїню, 
відповідаючи на запитання, запропоновані в розділі обговорен-
ня. Підготувавши матеріал, кожна підгрупа представляє свою 
«Королеву ділового світу». Якщо кілька підгруп готували од-
наковий матеріал, перевагу матиме та, яка презентує свій проект 
цікавіше. 

Обговорення: 
1. Якою сферою діяльності займається героїня вашого сюжету? 
2. Яких вершин їй вдалося досягти? 
3. На вашу думку, які риси допомагають бізнес-леді у про-

суванні сходинками до вершин? 
4. Чи викликає у вас захоплення професійна діяльність ге-

роїні матеріалу? 
5. Чи існують труднощі, що доводиться долати вашій герої-

ні, чи вона просувається без них? 
6. Які із тих рис, які допомагають рухатися вперед вашій ге-

роїні, ви маєте, чому б хотіли повчитися з її досвіду? 
Джерела інформаційних матеріалів: підготовлено за розді-

лом «Особливий погляд», автор статті Станіслав Мірошниченко, 
журнал «Власть денег», березень 2011 р., № 299. Forbes Woman 
/ Весна 2012, с. 46–47. 

Сюжети: Нестуля С. І., Нестуля О. О., Карманенко В. В. 
Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: 
навч. посіб. К. : Знання, 2013. 358 с. 

 
«КЕРІВНИК ІЗ ТИСЯЧЕЮ ОБЛИЧ» 

Мета: розібратися у складових формування іміджу лідера, 
працювати в команді. 

Час: 30–35 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
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Хід вправи: група ділиться на невеликі команди 3–5 осіб. 
Командам пропонується скласти основні складові іміджу лідера. 
Їм можуть прислужитися матеріали, які допоможуть уникнути 
помилок у процесі формування іміджу лідера (текст запропоно-
вано нижче). Команда оформляє свою роботу у творчий спосіб 
на ватмані А3. Знайомить аудиторію з результатами своєї праці. 

Для роботи над цією вправою знадобляться аркуші паперу 
формату А3, маркери у разі потреби. 

Інформаційне джерело: адаптовано за матеріалами статті: 
Науменко Н. Руководитель с тысячей лиц / Науменко Н. // 
Власть денег. – 2011 р. – № 20 (308). 

Матеріали для ознайомлення: 
Для того щоб «обличчя» компанії було відкритим, при-

вабливим і викликало лише симпатію, топ-менеджерові варто 
подумати про свій імідж. Можна задумливо сидіти в далекому, 
як туманність Андромеди, недосяжному для простих смертних 
кабінеті з видом на вечірнє місто і будувати глобальні плани. А 
можна, витираючи модною краваткою піт з чола, працювати на 
навантажувачі. Можна надихати, можна заохочувати, можна 
роздавати накази. Можна розкидати каміння, а можна збирати 
врожай. Можна бути різним... 

Однак те, яким побачать лідера його співробітники, залежить 
як від нього самого, так і від зусиль багатьох людей. Їх завдання – 
інтерпретувати дії керівника відповідно до очікувань підлеглих. 
Адже чим однозначніші й зрозуміліші виявляються дії людини, 
тим легше їх пояснити і, відповідно, дати позитивну оцінку цим 
діям. Тому не тільки піарники, але і самі лідери змушені осягати 
сенс таких малозрозумілих слів, як проекції, стереотипізації, 
ідентифікації, які пояснюють всього лише одне – що, як і чому 
будуть думати підлеглі про свого лідера. Втім, нерідко навіть 
глибокі теоретичні знання не рятують від банальних помилок, 
які виникають тоді, коли раціональні докази наштовхуються на 
емоційний опір, небажання докладати навіть мінімальні зусилля 
до формування іміджу, і завершуються традиційним «може, і 
так пройде». 

ПОМИЛКА № 1. ВСЬОМУ – ГОЛОВА! 
 «Здебільшого вітчизняні власники впевнені в тому, що в усіх 

питаннях розбираються краще за будь-якого зі своїх підлеглих. 
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Нібито статус наділяє надлюдськими здібностями. Тому в 
наших компаніях такі рідкісні поважні партнерські відносини, 
засновані на розумінні того, що підлеглому платять за роботу 
його мозку, час і руки», – вважає Оксана Рудько, організаційний 
психолог. За її словами, це призводить до того, що лідер 
намагається позиціонувати себе як фахівець у всіх областях. Це 
загрожує прикрими непорозуміннями. Адже, як відомо, ніщо так 
не радує злобливих підлеглих, як відверті промахи керівника, 
який намагається продемонструвати свою компетентність у 
всьому. Тому Оксана Рудько радить при формуванні іміджу 
лідера «залишити» можливість бути неідеальним. 

Часто помилки в комунікації зі співробітниками виникають 
через те, що керівник створює собі ідеальну модель корпоратив-
ної поведінки, яку йому хотілося б бачити у себе в компанії. 
«Але часто через ряд причин, у тому числі і суто психологічних, 
сам керівник не здатний цю модель підтримати. Якщо цей ке-
рівник – сильна особистість, а розрив між ідеальною і реальною 
моделлю великий, то виникає «дуальна» культура в компанії. 
Тоді всі формальні процедури прописані згідно з ідеальною мо-
деллю. Але правила спілкування зі співробітниками, внутрішні 
регламенти та принципи оцінки персоналу не працюють», – 
розповіла Ганна Адом, керівник компанії XR communicаtions 
(стратегічний PR та IR, корпоративна культура та внутрішні 
комунікації, PR staff leasing). 

ПОМИЛКА № 2. НЕ КОНГРУЕНТНІСТЬ 
«Імідж повинен бути несуперечливим», – стверджує Юрій 

Власенко, бізнес-тренер, фахівець в області корпоративних ко-
мунікацій. На його думку, зовнішні прояви іміджу повинні від-

повідати внутрішньому стану людини (докладніше про само-
брендинг див. «Хто на світі всіх миліший, популярніший і 

розумніший», «ВД» № 50, 2010 р.). Коли цього не відбувається, 
у кожного, хто з цим стикається, виникає когнітивний дисонанс, 

що, у свою чергу, спричиняє роздратування. 
«Імідж заснований на стереотипах сприйняття. Приміром, 

навіть професійна спрямованість може впливати на наше сприй-
няття людини, якщо вона «технар» чи «гуманітарій». І якщо 

імідж не вкладається в цей стереотип, якщо невербальні сигна-
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ли, які ми отримуємо, йому не відповідають, люди починають 

створювати інший образ, який може значно відрізнятися від 

того, який нам хотілося б сформувати», – розповідає пан Вла-
сенко. При цьому, за словами наших експертів, дуже важливо 

всі зусилля спрямовувати на формування позитивного особис-
тісного іміджу керівника і тільки потім – розробляти профе-

сійний імідж. За даними численних соціологічних досліджень, 
«хороша людина» набагато частіше сприймається як хороший 

професіонал, всупереч відомому прислів’ю. 

ПОМИЛКА № 3. ОДИН ДЛЯ ВСІХ 
Спроба постати в «єдиному образі», не враховуючи ауди-

торію, здатна зіграти злий жарт з важливою персоною. Тому до 
самореклами можна підходити з тими ж мірками, що й до 
реклами автомобілів або зубної пасти. Деякі з них рекламуються 
як кращий засіб від карієсу, інші – як лікарський засіб для ясен. 
Volvo позиціонують як найбезпечніші автомобілі, а Lexus – як 
дорогі, що підкреслюють статус власника. 

«Позиціонувати себе треба по-різному, для різної цільової 
аудиторії. Під час зустрічі в цехах будуть недоречні лакові 
черевики і дорогі аксесуари, а на зборах акціонерів – грубуваті 
жарти», – розповідає Зоряна Стемеш, директор з персоналу вели-
кого торгово-промислового холдингу (штат – близько 2 000 чол.). 

ПОМИЛКА № 4. ДЕСЬ ДАЛЕКО 
У тих випадках, коли топ-менеджер вважає себе мешканцем 

Олімпу, співробітники проводять велику частину часу, розмір-
ковуючи над тим, як приховати від такого високого начальства 
ті чи інші негаразди. А також практикуються в успішному 
впровадженні плодів цих роздумів. «Так буває, коли топ-ме-
неджер поміщає себе в касту обраних у реальному житті, але 
декларує свою демократичність у повсякденному. «Наприклад, 
директор великої компанії, який говорив про те, що «почує 
кожного», зажадав звільнити рядового співробітника за те, що 
той безпосередньо звернувся до нього з робочих питань», – 
повідала пані Адом. 

Не менш важливо, щоб образ топ-менеджера-небожителя мав 
людську оболонку. Адже добре відомо, що за відсутності інфор-
мації про «прості людські слабкості» масова свідомість створює 
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їх довільно. Про це добре знають фахівці, що працюють над 
іміджем політиків. Так, у працях відомого фахівця у сфері масо-
вих комунікацій Георгія Почепцова виділяються такі компо-
ненти змісту іміджу, як: минуле, сім’я, спорт, домашні тварини, 
хобі, слабкості. Всі вони дуже важливі, оскільки їх наявність 
робить імідж топ-персони більш живим і зрозумілим. 

ПОМИЛКА № 5. ЗАНАДТО БЛИЗЬКО 
Не менш сумно виглядають ситуації, коли топ-менеджер пе-

реступає тонку межу, перетворюючись на «свого хлопця». «Це 
виглядає неприродно і знижує авторитет керівника. Мені відомі 
випадки, коли топ-менеджери опускалися до дуже неформаль-
ного спілкування зі співробітниками в барах і клубах. У резуль-
таті колектив ставав некерованим», – пояснює пані Адом. 

Особливо помітним, і від цього більш незрозумілим, таке па-
нібратство стає, коли «дружнє» ставлення нічим не обумовлене. 
Наприклад, на прийом до керівника великої вітчизняної компа-
нії повинні були записуватися заздалегідь навіть його заступ-
ники. При цьому управлінцю середньої ланки, який прийшов на 
відбірковий етап співбесіди, директор довго і мрійливо розпо-
відав, як «ми з тобою будемо відпочивати на Балі». Чим дуже 
здивував співробітника, який не очікував підступу. Як вияви-
лося згодом, керівник мав погану славу і щоразу сподівався от-
римати справжнього «соратника». Але як тільки мова заходила 
про підвищення зарплати після випробувального терміну, на 
прийом до директора, новачок, котрий не виправдав надій, міг 
потрапити, як і всі інші співробітники, тільки за попереднім 
записом. 

ПОМИЛКА № 6. ПІД ВЛАДОЮ СТИХІЇ 
Найбільш поширеною помилкою є повне ігнорування про-

грам формування іміджу. «Топ-менеджер віддаляється від ко-
лективу, формування його авторитету відбувається стихійно і 
часто кардинально відрізняється від того, яким він бачить сам 
себе в ролі керівника. Це призводить до того, що з’являються 
спотворення у виконанні рішень, знижується мотивація співро-
бітників, тому керівник стає менш ефективним», – вважає Ганна 
Адом. За її словами, існує декілька типів комунікаційних кана-
лів, які необхідно використовувати для того, щоб імідж керів-
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ника відповідав бажаному. Це можуть бути як опосередковані 
комунікації (через корпоративні газети, журнали, внутрішні 
блоги, інтернет-сайти, відеозвернення), так і прямі комунікації – 
тематичні корпоративні сесії, навчальні семінари та тренінги, 
(де топ-менеджер виступає в разі тренера), корпоративні свята і 
неформальні зустрічі з працівниками. 

Усі ці заходи можуть бути прописані у вигляді річного ко-
мунікаційного плану, з прив’язкою до основних виробничих або 
організаційних подій. «Основний принцип побудови таких 
програм полягає в тому, що корпоративна інформація повинна 
персоніфікуватися – транслюється думка, позиція топ-менедже-
ра як особистості і керівника», – радить пані Адом. Такий осо-
бистий погляд дозволяє «перекласти» на просту зрозумілу мову 
складні стратегічні завдання і отримати розуміння, лояльність і 
залучення співробітників. Крім того, в ході безпосередніх зуст-
річей із співробітниками топ-менеджер демонструє прийнятні 
для нього і для компанії моделі корпоративної поведінки, таким 
чином роблячи внесок у розвиток корпоративної культури. 

Активне формування іміджу топ-менеджера необхідно, якщо: 

 керівник призначений управляти компанією «зі сторони»; 

 новий керівник не має солідного досвіду управлінської ді-
яльності; 

 організація має широку мережу філій або дуже велика; 

 є необхідність зміцнити імідж компанії. 

Обговорення: 
1. Що таке імідж лідера? 
2. Наскільки важливим є імідж лідера? 
3. Чи можете ви навести приклад невідповідності іміджу лі-

дера його діяльності? 
4. Яких помилок треба уникати у процесі формування іміджу 

лідера? 

«10 ЖИТТЄВИХ УРОКІВ» 

Мета: познайомитися з досвідом визнаних лідерів сучасно-
сті, їх порадами, життєвими уроками; спробувати запропонувати 
власні життєві уроки, тренуватися в ефективності командної 
роботи. 
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Час: 25–30 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: Група розбивається попарно. Пари знайом-

ляться з матеріалами, аналізують, обговорюють, висловлюючи 

думку про прочитане і пропонують хоч один, але свій урок, 

яким можна було б доповнити запропоновані, і які, з погляду 

пари є актуальними для лідера і послідовників. 

Інформаційне джерело: 10 жизненных уроков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.djoen.ru/business-guru/10-

zhiznennyx-urokov-stiva-dzhobsa.html. – Название с экрана. 

Інформаційна довідка 

Коли Джобс став виконавчим директором Apple, то призу-

пинив усі благодійні програми компанії. Він сказав: «Почекає-

мо, поки не станемо рентабельними». Зараз вони рентабельні, 

але благодійності у них до сих пір не передбачено. Однак, Джобс, 

імовірно, був щедрим хлопцем на планеті. Замість того, щоб 

полювати на комарів в Африці (цим вже зайнятий Білл Гейтс, 

Джобс направив свою енергію на масове поліпшення якості 

життя за допомогою своїх винаходів. Люди вважають, що в 

один прекрасний день підприємцям доведеться повертати «бор-

ги». Це не так. Вони вже повернуті. Погляньте на екосистеми 

ipod/Mac/Іphone/Disney і дайте відповідь на питання, скільком 

людям вони принесли користь – безпосередньо (бо у них є ця 

робота) або опосередковано (бо у них є продукти, які покра-

щують якість життя). Джобс ніколи не коментував свої погляди 

на благодійність. Але одного разу, коли він хотів зробити внесок 

на благодійному сайті, один із (нинішніх) управлінців 10 ком-

паній Fortune сказав мені: «До біса подачки!» 

Матеріали для ознайомлення: 

10 ЖИТТЄВИХ УРОКІВ  
 

Я думаю, що ми отримуємо задоволення. Я думаю, що 

нашим клієнтам дійсно подобаються наші продукти. І ми 

завжди намагаємося зробити їх ще краще. 

Стів Джобс 
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Його успіхи і репутація допомагають визначати епоху і змі-
нювати світ. Він – співзасновник фантастичної компанії під 
назвою Apple Computers. Він змінює уявлення про комп’ютери, 
пропонує нам вичинене залізо і програмне забезпечення, яке змі-
нює нас. Ця людина з безмежною енергією і харизмою також є 
спецом з пускання пилу в очі, перебільшень і привертає увагу 
фразами. І навіть коли він намагається розмовляти, зазвичай, з 
нього сипляться блискучі висловлювання. Тут я представляю 
вам вибірку декількох найбільш цікавих його висловів, які вам 
допоможуть досягти успіху в житті: 

1.  Стів Джобс говорить: «Інновація відрізняє лідера від 
наздоганяючого». Нові ідеї не мають межі. Все залежить лише 
від вашої фантазії. Настав час почати думати по-новому. Якщо 
ви пов’язані зі зростаючою індустрією, подумайте над шляхами, 
що дають більший результат, більш приємних клієнтів, більш 
просту роботу з ними. Якщо ж ви пов’язані з індустрією, що 
згасає, – швидко кидайте і міняйте її до того, як втратите ро-
боту. І пам’ятайте, що зволікання тут недоречне. Почніть запро-
ваджувати нововведення зараз! 

2.  Стів Джобс говорить: «Будь еталоном якості. Деякі 
люди не були в оточенні, де новаторство було головним 
козирем». Це не швидкий шлях до переваги. Ви обов’язково 
повинні зробити перевагу своїм пріоритетом. Використовуйте 
свої таланти, можливості і вміння кращим доступним способом і 
перестрибніть конкурентів, додавши чогось особливого, того, 
що у них відсутнє. Живіть за вищими стандартами, звертайте 
увагу на деталі, які можуть змінити ситуацію на краще. Мати 
перевагу нескладно – просто зважтеся саме зараз запропонувати 
вашу новаторську ідею – надалі ви будете вражені тим, як ця 
заслуга буде вам допомагати в житті. 

3.  Стів Джобс говорить: «Є тільки один спосіб виконати 

велику роботу – полюбити її. Якщо ви до цього не дійшли, 

почекайте. Не кидайтеся за справу. Як і з усім іншим, 
підказати цікаву справу вам допоможе власне серце». Я б цю 
фразу скоротив до чотирьох слів: «Роби те, що любиш.» Шу-
кайте заняття, яке дасть вам відчуття сенсу, цілеспрямованості і 
задоволення в житті. Наявність мети і прагнення до її реалізації 
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надає життю сенс, мету та задоволення. Це сприяє не лише 
покращенню здоров’я і довголіття, але також дає вам крапельку 
оптимізму у важкий час. Ви з задоволенням встаєте в понеділок 
вранці з ліжка і чекаєте початку нового робочого тижня? Якщо 
ви відповіли «ні», то пошукайте нове заняття. 

4.  Стів Джобс каже: «Ви знаєте, що ми їмо їжу, яку 
вирощують інші люди. Ми носимо одяг, який зшили інші 
люди. Ми говоримо на мовах, які були придумані іншими 

людьми. Ми використовуємо математику, але її теж 
розвивали інші люди... Я думаю, ми всі постійно це говоримо. 
Це прекрасний привід створити що-небудь таке, що могло б 
стати корисним людству». Спробуйте зробити зміни у світі і 
зробити корисний внесок. Ви знайдете в цьому більший сенс 
життя, а ще це хороший засіб від нудьги. Завжди можна щось 
зробити. І говоріть іншим про те, що ви зробили. Однак не треба 
нав’язувати це, бути самовдоволеним, або фанатіти від цього – 
це лише відлякує людей. Але водночас не варто соромитися в 
потрібний момент повідомити іншим про те, що ви зробили. 

5.  Стів Джобс говорить: «Ця фраза з Буддизму: Думка 
новачка. Чудово мати думку новачка». Це вид думки, який 
дозволяє побачити речі такими, якими вони є, який постійно і в 
одну мить може усвідомити вихідну сутність всього. Думка 
новачка – практика Дзен у дії. Це думка, яка є невинною і неза-
ангажованою на очікуваний результат, оцінки та упередження. 
Думайте про думку новачка як про думку маленької дитини, яка 
дивиться на життя з цікавістю та подивом. 

6.  Стів Джобс говорить: «Ми думаємо, що здебільшого ми 

дивимося телевізор для того, щоб мозок відпочив і ми 

працюємо за комп’ютером, коли хочемо включити звивини». 
Безліч наукових досліджень протягом десятиліть наочно під-
тверджували, що телебачення згубно впливає на психіку і зви-
чаї. І більшість дивляться телевізор знають про те, що їхня 
шкідлива звичка їх отупляє і вбиває багато часу, але вони все 
одно продовжують витрачати величезну частину часу на пере-
гляд «ящика». Вимкніть свій телевізор і ви збережете кілька 
клітин вашого мозку. Проте будьте обережні – отупіти можна і 
за комп’ютером. Спробуйте поговорити на серйозні теми з ким-
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небудь, хто грає в стрілялки по 8 годин на день. Ну або в пе-
регони... або рольові ігри – загалом неважливо. 

7.  Стів Джобс говорить: «Я єдина людина, яка знає, що 
таке втратити чверть мільярда доларів за рік. Це дуже 
добре формує особистість». Не ототожнюйте словосполучення 
«робити помилки» і «бути помилкою». Немає такого поняття, як 
успішна людина, яка жодного разу не оступилася і / або не до-
пустила помилки – є тільки успішні люди, які допустили по-
милки, але потім змінили своє життя і свої плани, ґрунтуючись 
на допущених раніше помилках (не допускаючи їх надалі). Вони 
вважають помилки як попередження, а не як ознаки своєї без-
надії. Не допустити помилок – значить прожити неповноцінне 
життя. 

8.  Стів Джобс говорить: «Я б обміняв усі свої технології 
на зустріч з Сократом». За минуле десятиліття на полицях 
книжкових магазинів усього світу з’явилася безліч книг, які 
показують уроки історичних осіб. І Сократ нарівні з Леонардо 
да-Вінчі, Миколою Коперником, Чарльзом Дарвіном і Альбер-
том Ейнштейном є джерелом натхнення для самостійних мисли-
телів. Але Сократ був першим. 

9.  Стів Джобс говорить: «Ми знаходимось тут, щоб 
зробити свій внесок у цей світ. А інакше навіщо ми тут?» Чи 
знаєте ви, що у вас є хороші думки для втілення їх у життя. І чи 
знаєте ви, що ці хороші думки були закинуті, поки ви наливали 
собі ще один кухоль кави, і прийняли рішення просто про неї не 
думати, замість того, щоб втілити її в реальність? Ми всі наро-
джуємося з даром, щоб дати йому певне життя. Цей дар, або ця 
думка – ваше покликання, ваша мета. І вам не потрібен наказ, 
щоб втілити її в життя. Ні ваш керівник, ні викладач, ні батьки, 
ніхто не може вирішити це за вас. Тільки знайдіть свою мету. 

10. Стів Джобс говорить: «Ваш час обмежений, не 

витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадай-

тесь на гачок віровчення, яке існує в думках інших людей. Не 

дозволяйте поглядам інших заглушити ваш власний внут-

рішній голос. І дуже важливо мати мужність прислухатися 

до свого серця та інтуїції. Вони так чи інакше вже знають, 
що ви дійсно хочете зробити. Все інше – другорядне». Ви 
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стомилися жити чужою мрією? Безперечно це ваше життя і ви 
маєте право проводити його так як захочете без будь яких 
перешкод з боку інших. Дайте собі можливість розвивати свої 
творчі таланти у вільній від страху і тиску атмосфері. Живіть 
життям, котре ви обираєте самі і де ви є господарем власної долі. 

Висновки: Кожен урок може спочатку важко вливатися у 
ваше життя, але, якщо ви будете дотримуватися їх по черзі, то 

ви помітите невідкладне покращення вашої загальної продук-
тивності. Словом, рухайтесь вперед, спробуйте це. 

Обговорення: 
1. Які висновки має робити лідер із помилок? 

2. Що, на думку автора, найкраще формує особистість? 
3. Навіщо кожен із нас знаходиться тут, на цій Землі? 

 

«БІНГО» 

Мета: вчитися швидко налагоджувати контакти. 

Час: 5–8 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: кожен учасник має знайти в аудиторії людину, 

якій відповідає вказана інформація і вписати її ім’я у квадрат. 

Для цього всім пропонуються картки із заданими питаннями. 

Тема може бути будь-якою: про улюблені заняття, про подо-

рожі, про країни, про конкретну країну, про ваші знання з фаху, 

про гумор і т. ін. 

Обговорення: не потребує. 
 

Народився(лась) і 
проживає в Україні 

Знає рік 
хрещення Русі 

Може намалювати 
герб України 

Знає, хто такий 
Біл Гейтс 

Може назвати 
ім’я другого 
Президента 

України 

Може 
продекламувати 

вірш Т. Г. Шевченка 

Може назвати рік 
проголошення 
незалежності 

України 

Знає скільки букв 
в українській 

абетці 

Знає кількість 
областей в Україні 
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«МАЮ ПРАВО НА ЗАПИТАННЯ» 

Мета: Розвивати навичку ставити запитання. Почуватися не-
вимушено і природно. 

Час: 10–25 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: гуляє в народі притча «Про пана і двох селян» 
«Запитав якось селянин Іван свого пана: «А чого це ви, пане, 

платите по 10 карбованців. Василю, а мені лишень по п’ять. Я 
ж так само як і Василь працюю у вас уже 10 років?» «Буде 

якось нагода, я тобі розкажу», – відповів пан. Ось їдуть на 
ярмарок пан з двома селянами Василем та Іваном. Каже пан: 

«Іване, аж ген, бачиш, в далині щось рухається? Поїдь-но ді-
знайся, що там.» Поскакав Іван. Повернувся та й мовить: «А 

то якийсь пан Оберемок їдуть на ярмарок». «І все?» – мовить 
пан. «Так ви просили дізнатися, що то рухається, я й дізнався», – 

відповів Іван. Раптом в далині закушпелилося, і з’явилася ще 
одна чорна пляма. Далеко не розбереш. «А дізнайся, Василю, ти, 

що то за чорна пляма з’явилась на горизонті?» – мовить пан. 
Поскакав Василь. Повернувся та й каже: «По праву сторону від 

нас, то той-таки пан Оберемок, що із сусіднього села Зачепи-
лівка. Їде на ярмарок з ним дружина та донька. Дівка вже на 

виданні. Так вони їдуть продати гарбузи, мед, олію, борошно, 

макуху, свиней двійко. А думають справити дружині саф’янові 
чоботи, а донці намиста та тканини, бо до весілля треба 

готуватися. А по ліву сторону закушпелило в далені, так-то із 
седа Бородівки женуть двох гарних коней на продаж. Козу 

хочуть продати або обміняти на пару овець для розводу. Дві 
ринви топленого сала, молоко та сир, то на продаж. Господар 

Надбайло зі своїм селянином Петром уже змовилися й за ціну на 
макуху у пана Оберемка. Так я запитав, чи не хочуть вони 

купити наші вівці, бо дуже таки вони в нас гарні, по всій окрузі 
славніших овець немає.» «А чи зрозумів ти, Іване, чому я Василю 

плачу 10 карбованців, а тобі лишень п’ять?» – запитав пан. 
Подумайте над тим, звідки береться інформація кожного дня, 

яку ми можемо чути по телебаченню, або читати в газетах чи 
журналах. Звісно, із «достовірних джерел», як їх називають жур-
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налісти. Як, на вашу думку, журналісту легко чи важко здобути 

цю інформацію? Але вони це роблять, використовуючи метод 

запитань. І у кожного із нас є таке право: «докопатися до суті». 
Нехай майстерність задавати запитання стане для вас звичною 

справою. Якщо вам потрібна інформація, зайдіть в універси-
тетську бібліотеку, найближчий дослідницький центр, найкращу 

фірму в тій галузі, інформація про яку вас цікавить. Дійдіть до 
суті справи, задаючи запитання. Вчіться задавати запитання. 

Завдання: група розбивається по парах. Кожен у парі про-
думує і записує собі на листочку питання, які поставити своєму 

колезі, щоб отримати інформацію із конкретної теми. Тему 
можу визначати модератор із будь-якої галузі професійної сфе-

ри чи суспільного життя, а також сама пара. Після п’яти хвилин 
обдумування запитань кожна пара озвучує перед аудиторією 

свої запитання до колеги з метою отримання максимуму ін-
формації. 

Обговорення: 
1. Які складнощі виникали у вас під час постановки запитань? 

2. Як правильно ставити запитання, щоб отримати відповідь? 

 

«КОМУНІКАТИВНИЙ СТИЛЬ»  

Мета: виробити комунікативні вміння в групі і оволодіти 
навичками певного стилю. 

Час: 7–10 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група розбивається на підгрупи по чотири 

особи. Кожен учасник групи вибирає один стиль і бере участь у 
дискусії з указаної проблеми, дотримуючись певного стилю, 
тобто граючи роль за обраним стилем. 

1. Миротворець, людина, яка з усім погоджується і намага-
ється догодити, постійно вибачається і за будь-яку ціну нама-
гається не викликати хвилювання. Він відчуває свою непотріб-
ність, виглядає безпорадним. 

2. Звинувачувач – антипод миротворця. Докоряє, провокує, 
вважає інших винними. Говорить голосно. Владно, м’язи облич-
чя і тіла напружені. 
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3. Людина-комп’ютер занадто розсудлива, спокійна, холод-
на і зібрана. Намагається уникати виражати почуття. Говорить 
монотонно, абстрактно, виглядає негнучкою, скутою. 

4. Людина-відволікач. Людина, яка своїми судженнями від-
волікає від суті питання і спричиняє непорозуміння. Рухи тіла 
здаються незграбними, інтонації можуть не відповідати словам, 
тобто збиває всіх з теми. 

Проблеми для обговорення можуть бути запропоновані до-
вільні. Наприклад, проблеми молоді. Кожній групі пропонується 
для обговорення одна із проблем: 

 Сучасна молодь талановита й креативна. 

 Сучасна молодь занадто меркантильна. 

 Сучасна молодь лінива і бездіяльна. 

 Сучасна молодь духовно бідна. 
Проблема, запропонована групі, не означає, що група має 

таку думку, але в дискусії кожен учасник має зіграти саме ту 
роль, яка йому дістанеться, аргументуючи якомога перекон-
ливіше, використовуючи факти і приклади. 

Обговорення: 
1. Кому із учасників групи вдалося найбільш переконливо 

відтворити свою роль? 
2. Чи були непорозуміння при розподілі ролей? 
3. У чому полягали складнощі відтворення вказаної ролі? 

 

«ВЧИМОСЯ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ» 

Мета: долати страхи у спілкуванні, вчитися усувати бар’єрні 
перешкоди у процесі інтеракції, практикуватися у виробленні 
проактивних комунікативних навичок. 

Час: 6–10 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: прочитайте вступ. 

Вступ 

За результатами проведених наукових досліджень, кожна 

четверта людина проявляє ознаки невиправданої сором’язливості, 

скутості під час спілкування. У багатьох випадках сором’язли-
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вість – це результат невпевненості в собі. В чому причина не-

впевненості, сором’язливості, скутості? Одні спеціалісти вважа-

ють, що невпевненість пов’язана з підвищеною чутливістю нер-

вової системи, деякі вважають, що сором’язливість передається 

у спадок. Інші вважають, що в розряд сором’язливих потрап-

ляють люди, які погано володіють навиками спілкування або 

виховання. Якщо одного разу спілкування з кимось принесло 

негатив, то з’являється страх. Чим частіше людину наздоганя-

ють невдачі, тим невпевненішою у собі вона стає. 

Психолог Т. О. Ареф’єва наводить приклад про досвідченого, 

але невпевненого співробітника, дружина якого і здоровий глузд 

кілька разів спонукали на візит до шефа. Одного разу, коли 

співробітник уже набрався сміливості, шеф на хвильку раніше 

пішов на обід у їдальню, працівник знову не наважився потурбу-

вати шефа. (Хоча спеціалісти стверджують, що людина з навич-

ками лідера, навпаки, використала б неформальну обстановку, 

щоб досягти поставлених цілей). Другого разу у начальника був 

відвідувач і працівник знову посоромився постукати (лідер 

поцікавився б у третіх осіб, що за візитер і можливо його візит 

сприятливо вплине на стан шефа і, навпаки, був би слушний мо-

мент звернутися у своїй справі). В третій раз секретарка попро-

сила не турбувати її шефа, доки вона не буде подавати папери 

на підпис. Працівник і цього разу увійшов у становище і не на-

брався сміливості потурбувати керівника. Зрозуміло, що досвід-

чений працівник відзначається гіпертрофованою сором’язливістю. 

Якщо ви відчуваєте складнощі у спілкуванні, спробуйте 

позбавитися своїх страхів через елементарне тренування, вико-

нуючи завдання наступної вправи. 

Завдання: група ділиться на пари. Кожен у парі має замис-

литися над тим, у яких випадках контакт із людиною його лякає, 

до якої категорії людей ця особа належить. Подумайте, на якому 

ґрунті можуть виростати ці страхи. Потім попарно один одному 

задайте афермації, на які ваш колега має відповісти, позба-

вившись заперечення «не можу», «не вмію», «не готовий» і т. д. 

Використайте запропоновані варіанти і придумайте 2–3 свої си-

туації. 
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Наприклад: 

Я не впевнений, що 
виглядаю привабливо 

Я впевнений, що виглядаю 
привабливо 

Я не впевнений, що скажу 
саме те, що треба 

Я впевнений, що скажу  
саме те, що потрібно 

Я не знаю, чи підберу  
потрібні слова, якщо  

завчасно приготовані 
варіанти не знадобляться 

Я знаю, що знайду  
потрібні слова, мені 

знадобляться завчасно 
приготовані варіанти 

Я не звик починати першим Я завжди починаю першим 

Мене вчили: хай краще мене 
помітять інші, аніж я 

проявлю ініціативу 

Мене вчили: варто про себе 
нагадати, аніж чекати, 

поки мене помітять 
випадково 

Я вважаю, що я дрібна персона 
і йому не до мене, я не цікавий 

для нього співрозмовник 
 

Мене підводить моя 
зовнішність: я пітнію, 

червонію, в мене бурчить у 
животі 

 

 

Обговорення: 
1.  Що саме викликає найбільше занепокоєння? 

а) невміння триматися; 
б) невміння вчасно підібрати потрібні слова; 
в) невміння говорити; 
д) сама особа шефа, його манера давати відповіді. 

 

«РЕФРЕЙМІНГ» 

Завдання не носить критичного характеру. За допомогою 
його виконання ми можемо переосмислювати і дивитися на речі, 
які здаються нам негативними з іншого боку. 

Мета: 

 засвоїти на практиці методику «рефреймінгу» (зміни дум-
ку, або погляду на ситуацію для надання їй іншого значення); 



 451 

 допомогти здолати внутрішні бар’єри, страх і невпевне-

ність перед іншими людьми; 

 продемонструвати на практиці різницю підходу людей до 

однієї і тієї ж ситуації; 

 розвивати емфатичні здібності учасників як лідерів. 

Час: 10–15 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на підгрупи. В підгрупі 3–4 осо-

би, обмінюючись думками знаходять волонтера і одну його 

рису, яку він особисто сприймає як негативну. Підгрупа має по-

дивитися на цю рису зі зворотного боку, з позитивної. І пред-

ставити цей позитив у певному жанрі: пісні, римованих рядків, 

театральної сценки, малюнку, коміксу, – у тій формі, яка макси-

мально відображає переосмислену якість. Волонтер може бути 

присутнім при процесі творчого пошуку. 

Наприклад: 

 повільність представляється як вдумливість і вміння не 

поспішаючи, ґрунтовно засвоювати життєвий матеріал; 

 неохайність як якість творчої натури, не помічаючи по-

буту, бути творцем чогось ідеального; 

 недостатність хоробрості як гарний природний самоза-

хист, відсутність авантюризму.  

Наприклад: 

Марченко – надія фірми, 

Гарячковості тут – зазь. 

Він подумає три тижні. 

В авантюру нас не здасть. 

Обговорення: Волонтерам задають ряд питань: 

 Наскільки новим вам видався погляд на проблему? 

 Чи замислювались ви раніше про можливі варіанти само-

оцінки? 

 Як ми ставимося до набутого досвіду? 

 Чим сподобалося завдання? 

 Що ви відкрили в собі під час роботи з групою? 

 Обмін думками про найбільш вдалі приклади. 
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Наукова довідка 

Рефреймінг (англ. frame-рамка) – термін, який широко вико-

ристовують у нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) для 
опису використовуваних ним процедур переосмислення і 

перебудови механізмів сприйняття, мислення, поведінки з по-
збавлення від невдалих (можливо навіть патогенних) психічних 

шаблонів. Рамка навколо малюнка є хорошою метафорою, що 
дозволяє зрозуміти суть і механізм рефреймінга. Залежно від 

того, що саме потрапляє в рамку, змінюється інформація про 
зміст картини, а отже, і сприйняття того, що на ній зображено. 

Слово «рефреймінг» – віддієслівний іменник від дієслова 
«reframe», що означає «вставити в нову рамку (ту ж картину)», 

«вставити в ту ж рамку (нову картину)», «заново пристосувати». 
Багато метафор, казок, анекдотів можна розглядати як приклади 

рефреймінга, де події поміщають у певну «рамку». 
Технологію рефреймінгу розробили Річард Бендлер і Джон 

Гриндер у 80-х рр. ХХ ст., що стало результатом їх ретельного і 
систематичного спостереження за роботою Мілтона Еріксона та 

інших психотерапевтів. 

Прихильники НЛП описують рефреймінг як принцип, що «в 
будь-якій ситуації є позитивний ресурс», тільки його потрібно 

побачити і постаратися використовувати. Рефреймінг, на їхню 
думку, це зміна контексту або цінності даного явища. 

 

РОЛЬОВА ГРА «ГЕНІЙ МАРКЕТИНГУ» 

Мета: потренуватися в методах переконання, як лідерських 
навичках; розвивати творче мислення, вміння бачити різнома-
нітні підходи до вирішення проблем; розібратися в собі, зрозу-
міти природу своїх лідерських якостей, потренуватися в прак-
тиці вести переговори. 

Час: 10–15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: модератор готує до гри непрозорий мішок, в 

який будуть покладені різного роду предмети. Кожен учасник 

дістає із мішка один предмет. Завдання продати групі цей пред-
мет, запропонувавши не менше п’яти його реальних переваг 
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найбільш ефективним способом. Дається 5–7 хв для підготовки 

аргументів. 

Обговорення: 

 Чому навчила гра? 

 Чий досвід виявився найбільш вдалим? 

 Кому із колег ви би запропонували змінити стратегію мар-

кетингу і чому? 

 Чиї ідеї вам найбільш запам’ятались і чому? 

 

«МАЛИЙ СКАРБ, АЛЕ ДОРОГИЙ» 

Мета: усвідомити свої цінності; ранжувати пріоритети серед 

своїх цінностей; усвідомити, що у кожної людини можуть бути 

свої цінності, своя система ранжування, і, діючи згідно зі своїми 

цінностями, людина стає індивідуальністю. 

Кожен має визначити, що для нього є важливим у кожній 

сфері, і записати в зошит: 

 особиста; 

 сімейна; 

 ділова; 

 професійна. 

Завдання: у старому місті вибирають найавторитетнішого 

громадянина. І ви вирішили взяти участь у виборах. Чому ви 

можете перемогти? Виписати по 3–5 цінностей на сферу діяль-

ності. Описати себе як людину гідну довіри, тому що ваші цін-

ності такі… 

«КОЛО ТА Я» 

Мета: 

 дати можливість учасникам тренінгу проявити лідерські 

якості; 

 навчати вмінню розпізнавати характер ситуації, діяти аде-

кватно до існуючих умов; 

 потренуватися у вмінні переконувати як навичці необхід-

ній для лідера; 

 вивчати вплив суперництва на групову взаємодію. 
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Час: 20 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: потрібно одного сміливця готового першим 

вступити в гру. Учасники створюють тісне коло, яке буде уся-
кими засобами перешкоджати потраплянню в нього доблесного 
героя. Йому відведено лише три хвилини, щоб силою переко-
нання (умовинами, обіцянками, погрозами), ловкістю (пронир-
нути, прослизнути, прорватися), хитрістю (компліменти) щи-
рістю переконати все коло і окремих його представників про-
пустити в центр кола. 

Обговорення: обговорюємо стратегію учасників. Як вони 
вели себе тут, а як у звичайних життєвих обставинах. Чи є різ-
ниця? Якщо так, то в чому? Кожен, хто вирішив зіграти проти 
кола, зобов’язаний продемонструвати абсолютно не притаманну 
йому поведінку. Наприклад, сором’язливому зіграти роль само-
впевненого, навіть нахабного, пихатому бити на жалість, агре-
сивному переконувати коло тихо і абсолютно інтелігентно. 

 
«ВІДСТОЮВАННЯ СВОЇХ ПРАВ» 

Мета: вчитися проявляти асертивність. 
Час: 7–10 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група розбирається попарно. Кожній парі про-

понується один приклад життєвої ситуації, які відрізняються за 
характером і емоційним навантаженням. Кожна пара має змо-
делювати свою поведінку в конкретній ситуації (попередньо оз-
найомившись з інформаційними матеріалами). 

Інформаційне джерело: Стивен Дж. Стейн. Преимущества 

EQ. Эмоциональный интеллект и ваш успех / Стейн Стивен Дж., 

Бук Говард И. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 
384 с. (С. 63–76). 

Матеріали для ознайомлення: 
«Асертивність» передбачає вміння спілкуватися з людьми 

ясно, коректно і недвозначно. Водночас беручи до уваги їхні по-
треби і реакцію в конкретних обставинах. 

Пасивні люди не здатні озвучити свої бажання, або, нама-
гаючись це зробити, вони висловлюються незрозуміло і нечітко. 
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Їм властиво відступати і погоджуватися з позицією когось ін-
шого. В результаті, вони постійно відчувають себе нещасними і 
переможеними. Пасивно-агресивна поведінка так само не веде 
ні до чого доброго. Вона нагадує груду замаслених віхтів у ко-
тельні, яка рано чи пізно спалахує – начебто сама собою. Люди, 
що поводяться себе таким чином, здаються слабкими, вони ма-
ють здатність зациклюватись на своїх образах, а потім виношу-
ють плани помсти. Вони раптово зриваються, а оскільки вони 
занадто давно тримали в собі незадоволеність, їхня реакція бу-
ває зовсім не співвідносна з подіями, які її спровокували. 

Останнім часом багато уваги приділяється перевагам, які 
дають можливість захисту своєї позиції, росту самоповаги, від-
стоювання своїх власних почуттів і законних переконань. Це 
справедливо. Але часто манера, в якій ми висловлюємо впевне-
ність у своїй правоті, стає джерелом чергових ускладнень взає-
мовідносин з іншими людьми. Досягти визнання своїх принци-
пів або отримати бажане – це лише половина справи. Зосередив-
шись на цій половині, ми отримуємо агресивність. 

Асертивність же – спроба досягти задоволення своїх бажань 
законними засобами, що співвідносяться з увагою до пріорите-
тів інших людей. 

Агресія, як правило, непродуктивна, вона спустошує. Асер-
тивність має свої переваги. Вона надає справжню свободу, як 
помітили ті, хто в минулому були пасивними. З її допомогою 
можна відкрити для себе безліч нових можливостей і насправді 
«завоювати друзів і впливати на інших людей», спілкуватися на 
більш близькому і щирому рівні з тими, з ким ви зустрічаєтесь. 
Це одна із головних відмінностей між самоствердженням і 
агресивністю. Коли ви поводитесь себе асертивно, то навіть у 
непривітній ситуації інша людина буде відчувати, що її пова-
жають, до її думки прислуховуються, а не намагаються приму-
сити замовкнути. Бути асертивною людиною означає постійно 
думати про інших людей і їхню реакцію. Зоровий контакт, 
міміка, жести, інтонація, підбір слів мають таке ж значення, як і 
певний ступінь тактовності, оволодівши якими, ви можете опи-
нитись на дипломатичній роботі. 

Успіх означає досягнення поставлених перед собою цілей. 
Наполегливі та впевнені в собі люди досягають своїх цілей в 



456 

останню чергу, дякуючи тому, що вони говорять іншим про свої 
бажання, свої переконання або свої відчуття у ясній недвознач-
ній формі, беручи до уваги позиції інших і віддаючи їм данину 
поваги. Вони відстоюють свої позиції і тоді, коли стикаються зі 
спротивом. Подібне поєднання, коли чітко висловлюються ба-
жання і при цьому поважаються потреби інших людей, збіль-
шують вірогідність того, що ці бажання будуть задоволені. 

Ситуації: 
1. Ви прийшли в банк для щомісячної сплати за кредитом, 

простояли чергу, оформили всі документи, тепер ваша черга 
здавати гроші в касу. Ви підходите до віконця касира, віддаєте 
гроші, вона, перерахувавши їх, повідомляє вам, що не вистачає 
ще 200 грн до вказаної суми. Ви вчора увечері і сьогодні вранці 
перерахували гроші, які маєте внести в касу і не можете зро-
зуміти, як так може бути. Ваші слова і дії… 

2. До вас приїхала мама, погостювала і ви їдете на вокзал 
брати їй квиток на зворотну дорогу додому. Довідавшись про 
необхідний рейс у довідковому бюро, ви підійшли до каси 
продажу квитків і замовляєте одне місце, вам називають суму, 
ви подаєте у віконце гроші, але у шухлядці гроші перемина-
ються і касир, беручи їх, грубо лається, що ви не так подали 
гроші. Ваші дії… 

3. У ресторані ви запрошуєте офіціанта і розпитуєте його 
про значення назви якоїсь страви, способу її приготування. 
Після того, як ви вислухаєте пояснення, ви говорите, що це вам 
не підходить, але ви голодні і хочете поїсти. 

4. Ваш шеф уже кілька разів просив вас виконати для нього 
нескладні приватні завдання в робочий час (купити квіти або 
заплатити за комунальні послуги…). На цей раз ви обґрунтовано 
відмовляєтесь виконати його послугу. Як ви це робите? 

5. У маршрутці, в якій ви їдете, двоє чоловіків лузгать на-
сіння і нецензурно висловлюються. Вам це неприємно і ви 
прагнете це припинити. Як ви це робите? 

6. Сьогодні вранці в магазині ви придбали сорочку в упа-
ковці. Вдома ви побачили, що на спині дві затяжки доволі грубі 
і неліквідовні. Ви приходите в магазин, і, незважаючи на спро-
тив продавця, прагнете добитися повернення грошей. 
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7. У приміщенні, де ви працюєте, один із співробітників 
постійно палить біля вікна. Це вже стало його звичкою, хоча 
більшість співробітників не палить. Тютюновий дим вам дуже 
шкодить і ви настійливо просите колегу припинити палити зараз 
і більше цього не робити в приміщенні, де працюєте. 

8. У сусідній квартирі о другій годині ночі гримить музика. 
Ви не можете заснути, а у вас завтра складний день.  

9. У магазині на здачу вам дають порвані гроші – 100 грн. 
Для вас це велика сума. Ви наполягаєте на тому, щоб касир за-
мінив гроші, незважаючи на його небажання це робити і пояс-
нення, що ці гроші їй щойно так само хтось дав. 

10. Ваш начальник має звичку критикувати вашу роботу в 
присутності інших. Це вас зачіпає. І одного разу ви спеціально 
йдете до нього в кабінет, щоб він висловив вам усі свої критичні 
зауваження. 

11. Вас запрошує начальник і просить на місяць підмінити 
співробітника, який іде у відпустку (наприклад вахтера), хтось 
має видавати ключі і закривати двері. Ваша реакція. 

Обговорення: 

 Чи важко бути стриманим у ситуації, яка виводить вас із 
рівноваги? 

 Чи варто відповідати грубістю на грубість? 

 Як поводитися, щоб ваша поведінка у таких ситуаціях 
була толерантною і ефективною? 

 Поясніть переваги асертивності перед агресивністю. 
 

«КОНТАКТ ІЗ ГРУПОЮ» 

Мета: розвиваємо навичку привертати увагу коротким пові-
домленням. 

Час: 5–7 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: із групи запрошується по одному волонтеру по 

черзі. Його завдання полягає в тому, щоб звернутися до присут-
ніх із коротким повідомленням про себе. В цьому повідомленні 
розповісти про свої вподобання, про своє хобі, актуальні інте-
реси чи заняття. І зробити це так, щоби зацікавити аудиторію. 
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Спочатку волонтер має привітатися, зробити групі один спіль-
ний комплімент, а потім починати говорити по суті завдання. 
Якщо будете відчувати, що слів не вистачає, зробіть іще один 
комплімент групі. Намагайтеся вести себе так, як поводить себе 
людина з близькими знайомими. Усміхайтеся і час від часу 
дивіться в очі кому-небудь із групи. 

Обговорення: 

 Що в повідомленні, яке прозвучало було цікавим? (слу-
хачам). 

 У який момент повідомлення привернуло увагу? 

 Як ви відчували себе, коли зверталися до групи? 

 У який момент ви відчули на собі увагу групи? 

 Чим, на вашу думку, була викликана увага групи?  
 

«ВИКЛИКАТИ СИМПАТІЮ» 

Мета: розвивати навичку викликати симпатію. 
Час: 5–8 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: у вас немає ніякої особливої мети, крім однієї – 

викликати симпатію до вас. Група ділиться на пари. Кожна пара 
за 3–4 хвилини має продумати ситуацію, в якій одна сторона 
відчуває несприйняття іншої. Але інша особа має знайти таке 
вирішення ситуації, щоб викликати симпатію. За бажанням кіль-
ка пар волонтерів можуть озвучити свої ситуації на загал. 

Обговорення: 

 Які прийоми були застосовані? 

 Що сприяло симпатії, а що знижувало її? 

 В який момент ви відчули, що вам вдалося досягти мети? 
 

«ВИРОБИТИ НАВИЧКУ» 

Дуже часто людині у житті доводиться спілкуватися з людь-
ми, які їй неприємні (людина може бути хорошим працівником, 
але неохайною чи неакуратною в житті). 

Мета: виробити навичку спілкування з неприємними вам 
людьми. 

Час: 5–7 хвилин. 
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Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: уявіть, що ви близький родич, чи друг неприєм-

ної для вас людини. Спостерігайте за її поведінкою, поясніть її 
вчинки, намагаючись виправдати їх. Візьміть до уваги кілька 
простих варіантів початку розмови. В громадському місці най-
краща тема, проблема, що всіх поєднує. Наприклад, у черзі: 

 «Яка довга черга, може краще приходити в інший час». В 
магазині: «Ви вже купляли раніше це печиво? Воно смачне?» 
Комплімент: «Як добре укладене волосся. Ви робите зачіску 
самі, чи в перукарні?» 

Обговорення: як позбавитися почуття неприємності під час 
спілкування з людьми? 

 
«ПРОХАННЯ – ВІДМОВА» 

Мета: вміти відмовити так, щоб не образити учасника бесіди. 
Час: 5–7 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на пари. Один із вас буде про-

сити у іншого що-небудь, причому прохання мають бути різно-
манітними: від дуже легких до майже нездійснених. Другий має 
відмовити, не вживаючи слова «ні». Причому він має зробити це 
так, щоб не образити. 

Обговорення: 

 Як ви відчували себе, отримуючи відмову на своє прохання? 

 Як ви відчували себе, коли відмовляєте людині? 

 На які прохання було важче за все відмовити? 

 Чи легко відмовляти без слова «ні»? 
 

«УСЕ ПІЗНАЄТЬСЯ У ГРІ» 

Мета: ознайомитися з оригінальною світовою методикою, 
яку застосовують під час підбору персоналу, спробувати свої 
сили як роботодавця, який намагається підібрати персонал, так і 
рекрутованого, якому ставляться незручні питання. Вийти 
толерантно із обох ситуацій. 

Час: 25–30 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 



460 

Хід вправи: група розбивається на пари. Кожній парі про-
понується ознайомитися з інформаційними матеріалами. Обго-
ворити прочитане між собою, висловивши власну думку. Взяти 
участь у рольовій грі наступного характеру: уявіть себе робото-
давцем, продумайте, які оригінальні методики ви б застосували 
при прийомі персоналу на роботу. Попередньо сформулюйте ле-
генду: яку фірму ви очолюєте, чим займається ваша фірма, якого 
працівника на даний момент потребує ваша фірма. Намагайтеся 
розвивати свою уяву. Кожен учасник пари має зіграти або роль 
роботодавця, або роль рекрутованого. Одна або дві оригінальні 
методики можуть бути озвучені на загал для всієї групи. Кожна 
пара готується також взяти участь в обговоренні рольової гри за 
наступними питаннями, запропонованими в обговоренні. 

Обговорення: 

 В чому переваги використання ігрової співбесіди? 

 Які ви бачите труднощі використання оригінальної мето-
дики при рекрутуванні працівників? 

 Які вимоги до роботодавця ставить ця оригінальна мето-
дика? 

 Чи схвалюєте ви її використання з боку роботодавця і з 
боку рекрутованого працівника? 

Інформаційне джерело: адаптовано за матеріалами статті: 
Науменко Н. Все познается в игре // Власть денег. – 2011. – № 8 
(298). 

Матеріали для ознайомлення: 
Одного разу в компанії «Flinckstile» між директором, мене-

джером з персоналу та начальником відділу розгорілася супе-
речка – кому з двох кандидатів на посаду менеджера проектів, 
цілком придатних за кваліфікацією, віддати перевагу. Незва-
жаючи на суттєву перевагу одного з претендентів, менеджер з 
персоналу наполіг на додатковому етапі співбесіди, який оста-
точно мав допомогти визначити найкращого. «Я навіть собі не 
міг пояснити, що мене насторожило у другому кандидаті. Інтуї-
тивно відчув щось невловиме, але аргументувати свій вибір не 
міг. Тоді я вибрав ігрове інтерв’ю, – розповів Валерій Шигула, 
менеджер з персоналу, ТОВ «Flinckstile» (торгова компанія, 
штат – близько 100 чол.). – З одного боку, це дозволяло не 



 461 

відлякувати людей, з іншого – перевірити їх адекватність. І це 
спрацювало. Під час відповідей на головоломки один кандидат 
нормально впорався з частиною завдань, а на питання, на які не 
зміг знайти логічного рішення, досить дотепно пожартував. 
Другий же, якому керівництво надало перевагу з самого почат-
ку, був роздратований, тому що вважав себе вже працевлашто-
ваним, але намагався придумати відповіді на завдання. Посту-
пово я став помічати, що він сильно втомився і на цьому тлі 
перестав мислити логічно. Потім ця незв’язність стала проявля-
тися навіть у мовленні. Зрозуміло, довірити цій людині серйозне 
і відповідальне завдання було б занадто ризиковано». Втім, ігро-
ва співбесіда дозволяє і в більш «легких випадках» визначити, 
як веде себе людина в стресовій ситуації. А це на сьогоднішні є 
дуже важливим показником його здатності ефективно працю-
вати в команді. Адже періодичні зриви й істерики змушують 
оточуючих докладати додаткові зусилля, щоб заспокоїти «кри-
куна», замість того, щоб сконцентруватися на вирішенні пробле-
ми, що виникла. У тих сферах, де позаштатні ситуації виника-
ють досить часто, здатність зберігати спокій є однією з най-
більш важливих якостей. 

 

З ЧИМ ЙОГО ЇДЯТЬ? 
Виявити, що людина схильна до негативних реакцій у ситуа-

ціях фрустрації (коли на шляху до досягнення бажаного виника-
ють серйозні перешкоди), можна, використовуючи «тупикові» 
питання. До них відносяться широко відомі питання, напри-
клад, про те, «чому люки круглі?», «Скільки тенісних м’ячиків 
може поміститися в тролейбус?» або «як зважити хмарочос?». 

«Подібні «ідіотські» питання ми зазвичай припасаємо для 
фахівців, що претендують на посади в техпідтримці. Наприклад, 
на співбесіді ми просимо уявити, що восьмирічній дитині по-
трібно пояснити, як працює мікрохвильова піч, або щось по-
дібне. Цей підхід виправданий, оскільки таким співробітникам 
за родом діяльності постійно доводиться стикатися з некорект-
ними питаннями, людьми, які не завжди здатні зрозуміти пояс-
нення з першого або навіть з другого і третього разу...», – каже 
Віталій Шаповалов, заступник директора одного з київських 
провайдерів. 
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Крім «перевірки» реакції, розв’язання головоломок може ба-
гато розповісти про претендента. За допомогою такого підходу 
кваліфікований фахівець кадрової служби зможе оцінити особ-
ливості мислення співробітника, орієнтуючись на такі критерії, 
як швидкість, оригінальність, логічність, простота і зрозумілість 
рішення, а також гнучкість, емоційну стійкість, ціннісні орієнта-
ції, комунікативні навички, особливості мислення та інші важ-
ливі для хорошого співробітника якості. Все це робить ігрове 
інтерв’ю зручним і універсальним інструментом, яке, за словами 
наших експертів, дозволяє убити відразу двох зайців – виявити 
людей конфліктних, занадто самовпевнених і не стриманих, а 
також оцінити особливості мислення кандидатів. При цьому 
гральна співбесіда відрізняється «несерйозністю» і жартівли-
вістю гіпотетичних ситуацій, що дозволяє виявити особливості 
мислення кандидата у нестандартній ситуації. 

Однак, щоб досягти поставленої мети, за словами Жанни 
Бузко, менеджера з персоналу ТОВ «Прай» (торгова компанія, 
штат – 96 чол.). Готувати питання слід з урахуванням того, які 
першочергові завдання співбесіди. «Якщо в першу чергу потріб-
но перевірити комунікативні навички, можна запитати про те, 
чим людина зайнялася б, якщо б їй залишалося жити півроку, 
або як він витратить свою першу, отриману на новій роботі, 
зарплату. Якщо потрібно з’ясувати, як кандидат підходить до 
вирішення тих чи інших завдань, – потрібно інший, більш тон-
кий підхід. Для цього головоломки слід розробляти спільно з 
фахівцями того відділу, куди прямує кандидат, і в такому випад-
ку вони можуть бути пов’язані з професійною діяльністю», – 
радить пані Бузко. 

Наприклад, гуру і «філософ» програмування Брюс Еккель 
просив описати за допомогою мови програмування блюдо «цып-
ленок табака», а корпорація Google, що славиться на весь світ 
своїми загадками-задачками, розмістила на рекламних плакатах 
поряд з шосе математичну задачу, в якій була зашифрована 
адреса сайту, на якому була ще одна головоломка. Ті люди, які 
вирішили її, могли взяти участь у конкурсі на вакансії знамени-
тої компанії. 

Інга Росс, менеджер з персоналу AHM Soft (розробка ПЗ), 
радить також і інтерв’юерам проявити винахідливість і не вико-
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ристовувати «стандартні» – нестандартні питання, знайдені в 
Інтернеті. «Якщо використовувати такі питання, в кращому ви-
падку, вдасться відібрати найздібніших з професійних робіт-
ників кар’єри». Це просто безглуздо – намагатися оцінювати 
здібності кандидатів до креативного мислення, використовуючи 
широко відомі задачки. До того ж, у цьому випадку роботода-
вець буде виглядати не в кращому світлі в очах свого потенцій-
ного співробітника», – вважає пані Росс. Тому проявити креа-
тивність доведеться і самим представникам роботодавця. 

Підбираючи питання для ігрового інтерв’ю, важливо не пере-
гнути палицю. Не можна, наприклад, скидати з рахунків такі 
фактори, як вік і заслуги потенційного кандидата. «У всьому 
необхідно дотримуватися золотої середини, і це особливо сто-
сується ігрового інтерв’ю. Можна з посмішкою поставити одне 
таке питання здобувачеві, який претендує, наприклад, на посаду 
начальника відділу у вашій компанії, і заради співбесіди виму-
шений був відпроситися зі своєю нинішньої, не менш відпові-
дальної роботи. Але змушувати його дві години розгадувати 
кросворди – як мінімум некоректно й нешанобливо», – вважає 
Світлана Федоренко, спеціаліст рекрутингового агентства 
Best Service (штат – 10 чол.). 

 

ТАКИХ НЕ БЕРУТЬ У КОСМОНАВТИ 
Напевно, кожному, хто читає про ігрове інтерв’ю, згадуються 

сюжети старовинних казок, у яких претендентові на руку 
царської доньки – в обмін на молодильні яблука та інші важливі 
й корисні речі – ще слід було відповісти на пару каверзних 
питань або загадок. Продемонструвавши небувалу кмітливість, 
герой відповідав на питання, ставив свою загадку і залишав 
чергове страховисько в глибокій задумі. А потім отримував ба-
жану винагороду, на відміну від суперника, який намагався ви-
рішити цю проблему за допомогою грубої сили. Так і під час 
проведення ігрового інтерв’ю схильні до конфронтації здобувачі 
не здатні проявити толерантність і гнучкість у спілкуванні зі 
співрозмовником, як правило, починають гнівно коментувати 
ситуацію або роздратовано запитувати про те, навіщо власне їх 
про це запитують. 
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«Набір реакцій шукачів дуже великий. Це і розсерджене 

ляскання дверима, і спроби запропонувати хабар, і мовчазне 

роздратування, і навіть сльози. Така поведінка, яку можна назва-

ти неадекватною, зустрічається як мінімум в 20 % випадків. А 

це немало. Адже кожен такий співробітник, прийнятий на 

роботу, швидко стане великим головним болем для керівництва 

та колег. Тому такі люди відсіваються відразу», – повідала 

Світлана Федоренко. Зрозуміло, подібна поведінка дасть зро-

зуміти, що, швидше за все, така людина поведе себе аналогіч-

ним чином і в будь-якій іншій ситуації, що вимагає проявити 

витримку і толерантність під час спілкування. 

 

ЯБЛУКО СФІНКСА 
«Проведення ігрової співбесіди або включення частини таких 

питань у традиційне інтерв’ю може значно допомогти під час 

підбору торгових представників, співробітників сервісних цент-

рів, піарників, адміністраторів торгових залів (можна перевіри-

ти, наскільки людина вміло здатна вийти зі скрутних ситуацій), 

креативних співробітників рекламних агентств (виявляються 

особливості дивергентного мислення), а також усіх, хто повинен 

працювати в команді», – вважає НR-консультант Віктор Сапсир. 

Ще однією сферою застосування ігрового інтерв’ю може стати 

відбір учорашніх випускників вузів, у першу чергу тих, які пре-

тендують на позиції, де потрібні такі якості, як спритність, кміт-

ливість, ерудиція. «Молоді фахівці зазвичай легко відгукуються 

на подібні завдання. І саме в підборі таких співробітників це 

може бути найбільш актуально – адже у них зазвичай немає 

достатнього досвіду роботи, щоб виявити кваліфікацію, немає 

достатнього життєвого досвіду, щоб покладатися на їхні мірку-

вання про те, як би вони повели себе в тій чи іншій ситуації», – 

розповів Віталій Шаповалов. 

Однак проводити ігрове інтерв’ю, а тим більше інтерпрету-

вати одержувану з його допомогою інформацію, можна лише за 

умови наявності великих теоретичних і практичних знань в об-

ласті психодіагностики у фахівця, який користується цим незви-

чайним і оригінальним методом. 
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ІГРОВА СПІВБЕСІДА «ЗА І ПРОТИ» 
 Дозволяє виявити стійкість у стресових ситуаціях, не 

вдаючись до грубощів. 

 При вмілому проведенні не викликає неприязні у претен-

дентів. 

 Дозволяє отримати відразу багато важливих відомостей 

про кандидата. 

 Елементи ігрового інтерв’ю можуть бути включені до 

структури стандартної співбесіди. 

 Висуває дуже високі вимоги до кваліфікації інтерв’юера. 

 Потребує додаткової підготовки під час проведення (роз-

робки завдань, вибору питань). 

 Не має стандартизованої процедури оцінювання резуль-

татів. 

 «ВІДЧУЙТЕ УСПІХ» 

Мета: вчитися ділитися радістю, щиро радіти за інших, від-

чувати себе успішним і щасливим. 

Час проведення: 4–7 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група вибирає волонтера, який має залишити 

аудиторію на кілька хвилин. Тим часом група розбивається на 

підгрупи по 4–5 осіб. Підгрупи мають уявити, що волонтер – це 

їхній шеф, і вони мають привітати його з успіхом, якого він 

щойно досяг. Це має бути привітання від колективу. Кожен 

може сказати вітальне слово, усі разом заспівати хвалу, або 

будь-яким чином дати відчути шефу, що на нього «напав» успіх. 

Волонтер запрошується в аудиторію і кожна група по черзі 

висловлює привітання з успіхом. Можна повторити гру з іншим 

волонтером. Вправу взагалі варто практикувати від заняття до 

заняття, щоб кожен у групі зміг відчути на собі привітання з 

успіхом. 

Обговорення: 

1. Чи приємно відчувати успіх? 

2. Які емоції переповнювали вас у хвилини привітання? 
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«ПОБОРОТИ АГРЕСІЮ» 

Мета: тренуватися говорити слово «вибачте». 
Час проведення: 7–10 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: умовно агресивній людині зав’язують очі, після 

чого вона має сказати все, що накопичилось негативого на ад-
ресу того, на кого вказав модератор. Після того, як очі розв’язані, 
«агресивний» вибачається: «Я зовсім не вас мав на увазі, вибачте». 

Обговорення:  
1. Є така думка, що агресія руйнує не ту людину на яку звер-

нена, а ту, яка її виявляє. Як вважаєте особисто ви? 
2. Чому важливо навчитися вибачатися? 
3. Наскільки вам легко чи важко сказати слово «вибачте»? 

 
«ЩО ТРЕБА ДЛЯ ЩАСТЯ?» 

Мета: знайомитися з досвідом отримання проактивного по-
гляду на життя, вчитися сприймати повсякденність через призму 
позитивної психології, вчитися створювати умови для 
послідовників, щоб останні працювали енергійно та мотивовано, 
вчитися отримувати задоволення від спільної діяльності як з 
боку лідера, так і з боку послідовників. Командна співпраця. 

Час проведення: 20–25 хвилин. 
Кількість учасників: Група ділиться на команди. Кожна 

команда впродовж 5–6 хвилин знайомиться з інформаційними 
матеріалами. На основі цих матеріалів команда складає перелік 
умов, які має створити лідер для того, щоб його підлеглі отри-
мували радість від роботи і працювали з азартом, тобто запро-
понувати щоденну позитивістську психологію діяльності. Кіль-
кість команд може бути довільною. Перевага буде на боці тієї 
команди, яка швидше зорієнтується, творчо і правильно виконає 
завдання. 

Інформаційне джерело: адаптовано за матеріалами статті: 
Євграфова О. Что нужно для счастья? / Євграфова О. // Forbes 
Україна. – 2011. – С. 28. 

Матеріали для ознайомлення: 
Нещодавно ми з подругою говорили про йогу. Я – початкі-

вець у цій справі, сказала, що не повністю зорієнтувалася і лише 
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намагаюся знайти спосіб отримувати задоволення від занять. 
Вона заперечила, що за три роки практики задоволення не отри-
мала жодного разу, і продовжує тренуватися завдяки силі волі, 
оскільки завдяки заняттям йогою їй вдається уникати багатьох 
проблем зі здоров’ям. Я зрозуміла, ми дотримуємось двох 
різних підходів до справи. Для неї мета вище за все, процес не 
має жодного значення. Для мене процес дуже важливий. Якщо 
він нестерпний, то мета втрачає свою ціну. Ніхто не буде запе-
речувати пріоритету мети над процесом. Інша справа, що досяг-
нення мети – це миттєвість, а процес заповнює все наше життя. 
В радянські часи дітей виховували на прикладі Павки Корчагіна, 
еталонним вважалось життя-служіння, подолання, а то і жертов-
ність. І до цього часу побутує думка, що корисне не може бути 
приємним. Особливим вважається досягти свого за допомогою 
концентрації волі, нелюдських зусиль, через «не можу». Якщо ж 
процес надає задоволення то в цьому бачиться щось підозріле. 
Але відомий психолог-позитивіст Михай Чиксентмихайї 
стверджує, що результат будь-якої діяльності часто виходить 
кращим, якщо процес захоплює людину, дарує їй радість, при-
носить задоволення. Стан, коли людина так захоплена своєю 
діяльністю, поглинута в неї, що не помічає часу, забуває про 
їжу, сон, психолог називає потоком. Якщо потік захоплює під 
час роботи, то це приносить кайф. 

Позитивісти взагалі відрізняються тим, що вважають щасли-
ве життя нормою, впевнені, що людина – сама коваль свого 
щастя. У книзі «Потік: психологія оптимального відчуття» 
Чиксентмихайї стверджує, що практично будь-яка людина може 
перетворити всі аспекти життя, включаючи роботу, в джерело 
позитивних переживань. Недосяжно це лише для шизофреників, 
що страждають синдромом ангедонії, для людей, занадто закло-
потаних тим, що про них думають оточуючі, та егоцентриків, 
для яких цінністю є лише те, що можна використовувати для 
задоволення власних бажань. Але перш ніж розпочати виковува-
ти щастя, треба спочатку зрозуміти, що це таке. Чиксентмихайї 
опитав багато людей і виявив, що, оглядаючись назад, вони 
згадують як найщасливіші не ті моменти, коли отримали най-
більше задоволення, а ті, коли змогли зробити те, що здавалось 
не під силу, досягли результатів, які вважали неможливими, 
здійснили щось таке, від чого зросли у власних очах. 
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Ми відчуваємо себе щасливими, коли наше життя змістовне, 
наповнене емоціями, коли напруга змінюється розслабленням, 
коли ми можемо пишатися результатами, коли відчуваємо, що 
розвиваємося, а наша діяльність заповнена сенсом. Щоб досягти 
цього, треба зрозуміти самого себе і привести своє життя у від-
повідність зі своїми бажаннями і натурою. Треба навчитися 
ставити цілі важкі, але досяжні, а головне – власні, не нав’язані 
ззовні. Далі варто оволодіти вмінням максимально концент-
рувати увагу на меті взагалі і на діяльності «тут і зараз» зокрема, 
повністю віддаватися тому, що робиш. 

На думку позитивістів, щастя – це багато в чому результат 
роботи над собою. Інше питання полягає в тому, чи можна до-
сягти того, щоб і підлеглі працювали з азартом, щоб вони теж 
відчували кайф від роботи. Проаналізувавши враження людей, 
Чиксентмихайї прийшов до висновку, що радість від роботи 
виникає за таких умов: по-перше, задача така важка, що людина 
не впевнена до кінця, що справиться; по-друге, людина скон-
центрована на тому, що робить; по-третє і по-четверте, може 
сфокусувати свої зусилля, оскільки задача ясно сформульована, 
а результат помітний одразу; по-п’яте, так сильно людина зосе-
реджена на діяльності, що забуває про щоденні проблеми і три-
воги; по-шосте, людина відчуває, що сама контролює процес; 
по-сьоме, відчуває як замість сумнівів з’являється впевненість у 
собі, яка залишається і після того, як справу зроблено. 

Влада лідерів може забезпечити багато із цих умов, а може 
зробити і так, щоб задоволення від роботи було неможливим 
апріорі. Якщо правила розмиті, ситуація непередбачувана, 
система оцінок не дає чіткого уявлення, що гідне заохочення, а 
що – покарання, то радість від роботи отримати майже немож-
ливо. Той же ефект отримується і в протилежній ситуації, коли 
людина зажата в лещата і змушена робити те, що суперечить її 
цілям, виконувати тупу роботу, проводити час в бездумному 
очікуванні. 

Обговорення: 
1. Що таке реактивний і проактивний фокус у погляді лідера 

на життя? 
2. Висловіть свою думку з приводу тез: 

 «Мета вище за все, процес не має значення». 
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 «Досягнення мети – це миттєвість, а процес – це все наше 
життя». 

3. Чи згоджуєтесь ви з позитивною психологією Михая 
Чиксентмихайї, «що результат будь-якої діяльності виходить 
краще, якщо сам процес захоплює людину»? 

4. Якщо ви лідер, ви будете наполягати на виконанні завдань 
для досягнення результату, чи спробуєте організувати діяльність 
підлеглих, щоб усі отримували задоволення? Чи завжди це 
можливо? 

 
КОМАНДНО-ЛІДЕРСЬКИЙ БЛОК 

Цей блок спрямований на розвиток вмінь лідера формувати 
та управляти командою, а також досягнення найвищого рівня 
лідерства – діяльність саморегульованих команд. А тому в 
цьому блоці модуля підібрані тренінгові вправи на розвиток ко-
мандної діяльності, визначення командних ролей і згуртування 
та єдності команди 

Лідер – це особистість, за якою всі інші члени групи визна-
ють право брати на себе найбільш відповідальні рішення, що 
зачіпають їхні інтереси і визначають напрям і характер діяль-
ності всієї групи. Він може бути призначений офіційно, а може 
і не займати ніякого офіційного положення, але фактично 
керувати колективом в силу своїх організаторських здібностей. 
Керівник призначений офіційно, ззовні, а лідер висувається 
«знизу». Дослідження показують, що знання і здібності лідера 
люди завжди оцінюють значно вище, ніж відповідні якості реш-
ти членів групи. Однак аналіз реальних груп показав, що часом 
лідером стає людина, що не володіє перерахованими якостями, 
і, з іншого боку, людина може мати дані якості, але не бути 
лідером. Лідером групи може стати тільки та людина, яка 
здатна привести групу до вирішення тих чи інших групових 
ситуацій, проблем, завдань, яка несе в собі найбільш важливі 
для цієї групи особистісні риси, яка несе в собі і розділяє ті 
цінності, які притаманні групі. Людина, яка є лідером в одній 
групі, зовсім не обов’язково стане знову лідером в іншій групі 
(інша група, цінності, інші очікування і вимоги до лідера). 
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Лідер з організаторськими здібностями в змозі швидко і пра-
вильно оцінювати ситуацію, виділяти завдання, що потребу-
ють першочергової реалізації, відрізняти здійсненне від без-
плідного прожектерства, досить точно розрахувати терміни 
вирішення завдань. Думка про те, що головна відмінна риса 
здатного організатора полягає в умінні швидко знаходити 
ефективні способи та засоби вирішення завдань, підтверджу-
ється на кожному кроці. Талант керівництва людьми ґрунту-
ється на цілому комплексі соціально-психологічних якостей і 
властивостей. Велику роль відіграє довіра і любов мас до свого 
лідера. Довіра до лідера – це визнання його високих достоїнств, 
заслуг і повноважень, визнання необхідності, правильності та 
результативності його дій. Це внутрішня згода з носієм авто-
ритету, готовність діяти відповідно до його установок. Адже 
змусити йти за собою за відсутності засобів примусу можна 
лише на основі довіри. А довіра означає, що люди перебувають у 
внутрішній злагоді і єднанні з лідером. 

 
«ЛІДЕР-МЕНЕДЖЕР» 

Мета: вчитися розрізняти дії лідера та дії менеджера. Робота 
в команді. 

Час проведення: 20–25 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: на початку вправи до столу модератора за-

прошуються волонтери за кількістю груп, які будуть утворені 
для участі у тренінгу. Волонтери будуть виконувати роль екс-
пертів відповідно до дії групи. Група розбивається на команди 
по 4–5 осіб. Команди отримують по конверту із картками. На 
картках написано, що буде робити лідер, а що – менеджер. Гру-
па за певний час має правильно скласти таблицю дій, які харак-
теризують лише лідера, і тих дій, які характеризують позицію 
менеджера. Після закінчення роботи експерти доповідають про 
результати групи, характеризуючи участь кожного члена ко-
манди у досягненні. 

Обговорення: 
1. Що допомагає уникати помилок у спільній роботі? 
2. Чому сьогодні недостатньо бути лише хорошим менеджером? 
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«ТИГР І МАВПЕНЯ» 

Мета: об’єднати членів команди у спільному пошуку, задати 

атмосферу доброзичливості. Налаштувати на розкутість і ком-

фортну обстановку у спільній діяльності. 

Час: 5–7 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на дві підгрупи, кожна з яких має 

підібрати якомога більше аргументів щодо отриманого завдан-

ня. Перша група: знайдіть якомога більше подібностей між 

тигреням і мавпеням. Друга група: знайдіть якомога більше різ-

ного у цих двох істот. Запишіть. Після закінчення пошуку, пред-

ставники кожної групи пропонують підібрані аргументи. Пере-

магає та підгрупа, яка знайшла більшу кількість аргументів. 

Обговорення: не потребує. 

 

«НАШІ ЯКОСТІ» 

Мета: навчитися визначати свої сильні сторони та сильні 

сторони колег, швидко формувати команду. 

Час: 15 хвилин. 

Кількість учасників: кратна чотирьом. 

Хід вправи: кожному учаснику групи роздаються по 4 куль-

ки різних кольорів: червона, синя, зелена, жовта. Кожен учасник 

має вибрати свої вісім найбільш яскраво виражених здібностей з 

наведеної нижче таблички. Після цього кожен учасник має на-

дути всі чотири кульки пропорційно до своїх найсильніших 

якостей. Якщо ви вибрали всі чотири таланти у червоному сек-

торі й лише одну в синьому, дві в жовтому і одну в зеленому, ви 

маєте надути кульки відповідного розміру: червона велика, 

жовта – дві частини від червоної, синя та зелена відповідно одна 

четверта від червоної. А тепер, будь-ласка, самостійно, без до-

помоги модератора згрупуйтеся таким чином, щоб у вашій 

четвірці було по одній людині з найяскравішою якістю кожного 

кольору. Можна проводити гру з кольоровими стікерами, якщо 

немає кульок. Отже, ваша команда має складатися з людей, 

сильних у кожному напрямку. 
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Творчість ( червоний) 
Широкий світогляд 

Горизонтальне мислення 
Мозковий штурм 

Вміння уявляти майбутнє 

Спілкування ( синій) 
Пише 

Виступає 
Слухає 

Візуалізує 
Адміністрування (жовтий) 

Фінансові здібності 
Структурованість 

Логіка 
Послідовність 

Організація (зелений) 
Лідерство 

Доступність 
Делегування 
Людина дії 

 

Обговорення: 
1. Що було найважче у виконанні вправи? 

 

«ЗБЕРИ СВОЮ КОМАНДУ» 

Мета: навчитися швидко налагоджувати комунікації та 
швидко об’єднуватися в команду. 

Час: 5–7 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: кожен учасник, записавши на листочку відповіді 

на запропоновані питання, спочатку має знайти і записати яко-
мога більше імен спільників, у яких так само співпадають 
заповнені позиції. Потім швидко згуртуватись у команду за 
трьома спільними позиціями. 

 

№ 
з/п 

Питання Ім’я 

1. Проживаю у тій країні, де і народився (лась)  

2. 
Вірю в те, що давній товариш, краще двох 
нових  

 

3. Очі в мене ... кольору  

4. Говорю більше, ніж на двох мовах  

5. Закінчив (ла) середню загальноосвітню школу  

6. Знаю напам’ять 3 вірші Т. Г. Шевченка  

7. Відвідую клуб «Лідер»  

8. Люблю проводити багато часу з друзями  

9. Вкрай рідко пропускаю заняття  

10. Не люблю брехати  

Обговорення: не потребує. 
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«ДІЛОВА ГРА «МОЯ КОМАНДА» 

Мета: усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до 
проблеми функціонування команди. 

Час: 15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на команди. Кожна має обдумати 

аргументовані докази заданої позиції, щоб відстояти її при об-
говоренні. Різні команди можуть обрати тему гри на свій розсуд 
із пропонованих нижче варіантів. 

Аргументи першої команди: 
1. Одна людина не може нічого зробити, вона слаба. 
2. Людині потрібна група, щоб відчувати себе потрібною. 
3. Потрібно спеціально створювати групи людей, щоб вони 

могли підтримувати один одного і захищати свої інтереси. 
4. Групи можна створювати будь-яким способом. 

Аргументи другої команди: 
1. Людина сама вибирає спосіб своїх дій. 
2. Людина сама вибирає собі групу або команду, до якої вона 

може належати. 
3. Людина може шукати свою команду. 
Обговорення: не потребує. 

 
«МОЯ РОБОТА» 

Мета: усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до 
проблеми функціонування команди. 

Час: 15 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на команди. Кожна має обдумати 

аргументовані докази заданої позиції, щоб відстояти її при об-
говоренні. Різні команди можуть обрати тему гри на свій розсуд 
із пропонованих нижче варіантів. 

Аргументи першої групи: 
1. Людині треба давати одну роботу на все життя, щоб вона 

досягла в ній досконалості. 
2. Чоловіки сильніші за жінок і виконують більший обсяг ро-

боти, а тому вони повинні отримувати більше. 
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3. Тільки корисні люди можуть отримувати високу зарплату, 

інші повинні мати фіксований мінімум і не заважати роботі 

корисних людей. 

Аргументи другої групи: 

1. Людина може вільно вибирати роботу, отримувати зар-

плату, яка забезпечить їй гідне життя і утримування сім’ї. 

2. Роботу необхідно оплачувати згідно з кваліфікацією лю-

дини. 

3. За однакову роботу чоловіки і жінки отримують однакову 

зарплату. 

4. Працюючі можуть об’єднуватися для захисту своїх інте-

ресів. 

 

«МІЙ ВІДПОЧИНОК» 

Мета: усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до 

проблеми функціонування команди. 

Час: 15 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група ділиться на команди. Кожна має обдумати 

аргументовані докази заданої позиції, щоб відстояти її під час 

обговорення. Різні команди можуть обрати тему гри на свій 

розсуд із пропонованих нижче варіантів. 

Аргументи першої групи: 

1. Людина відпочиває, коли змінює вид роботи. 

2. Людина повинна працювати стільки, скільки потрібно. 

3. Відпочивати треба лише старим людям, вони втомлюють-

ся, а молоді не мають відпочивати, оскільки у них багато сил. 

4. Про відпочинок мріють тільки ліниві. 

Аргументи другої групи: 

1. Робочий день мусить бути нормованим. 

2. Людина повинна відпочивати від роботи. 

3. Людина мусить мати відпустку з гарантованим повернен-

ням на роботу. 

Обговорення:  

В чому виявлялася найбільша складність командної роботи? 
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«ЦІЛІ ГРУПИ» 

Мета: чітко усвідомити власні цілі та звірити як вони 
співпадають з цілями групи, з’ясувати об’єднавчі фактори. 

Час: 30 хвилин. 
Кількість учасників: кратна чотирьом. 
Хід вправи: 

І етап 
Виберіть собі партнера, з яким вважаєте за можливе обго-

ворити цілі групи. Обґрунтуйте, чому ви хочете працювати з 
цим партнером. Партнер має право відхилити вашу пропозицію, 
але лише за умови обґрунтованих аргументів (2 спроби). 

ІІ етап 
Обговоріть із обраним партнером, чому прийшли на заняття, 

чого від них чекаєте. 
Разом з партнером обговоріть питання: що ми можемо при-

думати, щоб інша пара захотіла з нами планувати свою спільну 
роботу? Кожна пара має коротко презентувати свій проект і 
пояснити його переваги. Не вказуєте іншу пару, з якою хотіли 
би працювати. Тільки представляєте проект. Після цього пари 
домовляються одна з одною про співпрацю. Пара може відмови-
тися від неї, якщо наведе аргументи своєї відмови. 

ІІІ етап 
Четвірка має 15 хвилин, щоб сформулювати спільні цілі, над 

якими хоче працювати ціла група. Запишіть результати ваших 
зусиль на окремому листку, який презентуєте для спільного об-
говорення. 

Обговорення: 
1. Наскільки широким виявився спектр представлених цілей? 
2. Як вони відповідають темі групи? 
3. Наскільки ви впевнені, що цілі мікрогрупи можуть бути 

реалізовані? 
4. Коли група стає командою? 

 

«СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ» 

Мета: вчитися розрізняти стадії формування команд і визна-
чати в чому полягає роль лідера на кожній стадії. 
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Час: 15–20 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: серед учасників групи вибирається лідер-

волонтер. Він залишає аудиторію. Далі група ділиться на чотири 
команди. Кожна команда (за визначенням модератора) має про-
демонструвати один із етапів формування команди. Інформація 
про змістовність кожного етапу пропонується нижче в матеріа-
лах для ознайомлення. Дається 3–5 хвилин на моделювання си-
туації, після чого лідера запрошують в аудиторію. Команди до-
вільно демонструють свою стадію формування, лідер має від-
гадати, на якій саме стадії знаходиться кожна група і визначити, 
яку роль має здійснювати лідер на цій конкретній стадії. 

Матеріали для ознайомлення: 
 

ФОРМУВАННЯ 
На цій стадії відбувається знайомство учасників команди 

один з одним. Члени команди роблять спробу налагодити друж-
ні стосунки, приглядаються одне до одного, з’ясовують, чим 
саме їм доведеться займатися. Завдання лідера полягає в допо-
мозі під час знайомства, пояснення принципів подальшої робо-
ти. Важливо, щоб лідер створив доброзичливу атмосферу, в якій 
кожна людина почувалася б комфортно і повноправним членом 
колективу. Лідери можуть підтримувати сором’язливих, допо-
магати їм налагоджувати стосунки. 

 

РОЗЛАД 
На цій стадії проявляються особистості членів команди. Вони 

починають усвідомлювати власні ролі. Тут характерні конфлікти 
і непорозуміння. Співробітники можуть висловлювати незгоду з 
місією команди. Іноді деякі прагнуть зайняти певні позиції, що 
призводить до створення коаліцій і угрупувань. У цей період ко-
манді не вистачає єдності. Дуже важливо, щоб ця стадія пройшла 
без втрат, інакше досягти поставленої мети не вдасться. Коаліції 
можуть сперечатися з приводу методів досягнення цілей. За-
вдання лідера – створити атмосферу відкритого обговорення і 
усувати непорозуміння. Співробітники повинні висловлювати 
свої ідеї, критичні зауваження відверто і невимушено. 
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НОРМАЛІЗАЦІЯ 
На цій стадії основні конфлікти вже з’ясовані. Члени ко-

манди приходять до спільного знаменника щодо розподілу ро-

лей і влади. Вони починають розуміти одне одного, між ними 

зникають непорозуміння. Лідер має підтримувати команду, 

підсилювати її єдність і допомагати визначати норми і цінності 

команди. 

ВИКОНАННЯ 
На цій стадії основна увага приділяється досягненню ко-

мандної мети. Члени команди згодні з її місією. Їх робота стає 

скоординованою. Співробітники постійно взаємодіють один з 

одним, ведуть конструктивні дискусії. Лідер має спрямовувати 

зусилля на підвищення ефективності роботи команди і стимулю-

вати самоуправління.  

Обговорення: 

1. В чому полягала складність моделювання ситуації? 

2. Чим відрізняється роль лідера на кожній стадії розвитку 

команди, чи може вона бути однаковою на різних стадіях? 

 

«РОЛЬОВА ГРА: МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ» 

Мета: вчитися працювати в команді, опанувати конкретні 

методи вирішення проблем, взяти участь у рольовій грі. 

Час: 30–40 хвилин. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: визначаємо двох експертів-волонтерів. Група 

ділиться на кілька команд приблизно по 4–6 осіб. Модератор 

пропонує кожній команді один із методів вирішення проблем, 

інші команди не знають про методи команд-опонентів. Методи 

команд не повторюються. За 10–15 хвилин команда має, по-

знайомившись із суттю методу, придумати якусь проблему, яку 

буде вирішувати за допомогою цього конкретного методу, не 

озвучуючи, яким саме. Інші групи мають після завершення де-

монстрації вирішення проблем кожною групою назвати; яким саме 

методом та чи інша група скористалася для вирішення проблеми.  

Матеріали для ознайомлення: 
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ПРИСКОРЕНИЙ АНАЛІЗ ЗА ПРИНЦИПОМ ЕЙЗЕНХАУЕРА 
У випадках, коли потрібно швидко прийняти рішення від-

носно того, якому завданню віддати перевагу, можна використа-
ти запропоноване американським генералом правило. Згідно з 
цим правилом пріоритети встановлюються за критерієм термі-
новості справи. Відповідно завдання розрізняються: 

 Термінові / важливі справи. До їх виконання треба при-
ступити негайно і виконувати їх самому. 

 Термінові / менш важливі справи. Тут існує небезпека 
потрапити під тиранію спішності і в результаті цілком віддатися 
вирішенню конкретного завдання тому, що воно термінове. Якщо 
воно, однак, не настільки важливе, то має бути в будь-якому ви-
падку делеговане. 

 Менш термінові / важливі справи. Їх не треба виконува-
ти терміново, вони, як правило, можуть зачекати. Складності тут 
виникають тоді, коли ці завдання рано чи пізно перетворюються 
на термінові і мусять бути вами особисто вирішені в стислі тер-
міни. Тому рекомендується спробувати подібні завдання дору-
чати своїм співробітникам. Поряд з тим, що ви себе розванта-
жуєте, ви зможете сприяти підвищенню мотивації в роботі та 
кваліфікації своїх підлеглих, довіряючи їм важливі справи. 

 Менш термінові / менш важливі справи. Відкладаються 
до часу, коли їх необхідно вирішити. 

 
МЕТОД 635 

Це варіант «мозкового штурму». У межах однієї групи цей 
метод здійснюється лише у письмовому вигляді. Відповідає ви-
могам: 

 наростаючий ступінь зв’язку, який існує між окремими 
ідеями, в подальшому учасники групи поглиблюють ідеї, запро-
поновані на першому етапі; 

 більш обмежена свобода дій, наслідком чого є більш ви-
сока конкретність в обробці ідей. Реалізація методу. 

Основні ідеї по черзі повідомляються членам групи. Кожен 
доповнює свої думки з приводу вирішення проблем. Як правило, 
в роботі групи беруть участь 6 осіб. Кожному учаснику робочої 
групи роздають спеціальні бланки, де відображено 18 ідей 
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(6 осіб по 3 ідеї). Після чого в бланках виявляється 108 ідей. Для 
письмового представлення основних і додаткових ідей виділя-
ється 30 хвилин. 

При цьому методі дотримуються такі вимоги: 

 забезпечується неоднорідність складу групи; 

 проблеми формулюються до початку роботи; 

 проблеми повідомляються за 2–3 дні до початку роботи; 

 забороняється усний обмін інформацією між учасниками 
творчої групи. 

 
 «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» 

В роботі традиційно використовують наради, але 
запропонований метод «мозкового штурму» не має серйозних 
недоліків, порівняно з нарадами. Як правило, ним керує 
модератор, людина, яка зазвичай є організатором раціоналізації. 
Творча група пропонує різні ідеї, заборонено критикувати будь-
яку із запропонованих ідей. Рішення приймає група спеціалістів, 
які знайомляться з усіма пропозиціями під час «мозкового 
штурму» і вибирають саме ті, які варто реалізовувати. Зачвичай, 
відбирається 10 % від запропонованих ідей. 

 

МЕТОД ДЕЛЬФИ 
Метод можна застосовувати, якщо в умовах задачі є альтер-

натива, або для вирішення пропонується кілька альтернатив. 
Наприклад, вирішується завдання по розподілу премії. Можуть 
бути висловлені кілька пропозицій: 

 усім порівну; 

 усім однаковий відсоток від окладу; 

 залежно від займаної посади; 

 із урахуванням потреб робітника; 

 більше тому, хто зробив більший внесок у роботу; 

 враховуючи вислугу років; 

 із урахуванням складності виконуваної роботи. 
Цей метод складається з трьох етапів. На першому етапі 

учасники оцінюють кожну пропозицію за 10-бальною системою 
по суб’єктивних перевагах. Вищий бал 1, нижчий – 10. Іншим 
пропозиціям приписуються бали в ієрархічній послідовності. 



480 

Потім аналізуються бали всіх учасників і по кожній пропозиції 
вираховується середня величина. На другому етапі учасники 
порівнюють свої показники із середніми величинами в 10-баль-
ній шкалі й оцінюють вдруге, вираховуючи другу середню ве-
личину. На третьому етапі необхідно перемножити дві середні 
величини по кожній альтернативі. Визначають найбільш при-
вабливу альтернативу з найменшою величиною. 

 

МЕТОД ДЕЛЬБЕКА 
Застосовують для розв’язання проблем, які вимагають знань 

у різних галузях, а саме: у процесі збору інформації та контролі 
за змістом; під час складання прогнозів, а також виявлення 
взаємозв’язку складних завдань. Цей метод вимагає активного 
творчого підходу членів усієї групи. Пасивність будь-кого не 
допускається. Етапи методу: 

 визначення проблеми; 

 виявлення факторів, які сприяють і заважають виконанню 
визначеної мети, а також встановлення зв’язку між ними; 

 знаходження варіантів вирішення проблеми і вибір опти-
мального. 

Пропонується такий порядок роботи: 
1. Кожен член групи незалежно один від одного коротко 

змальовує конкретну управлінську ситуацію. 
2. Зачитуються найхарактерніші пропозиції. Модератор їх 

фіксує. 
3. За допомогою питань і відповідей модератор усуває не-

точності формулювань. 
4. Фіксується кількість однакових пропозицій. 
5. Кількість різних пропозицій доводиться до мінімуму. 
6. Модератор узагальнює пропозиції, висловлює думку групи. 
7. Кожен член групи коротко змальовує бажаний стан речей. 
8. Проводиться дискусія протягом 20 хвилин. Її мета – вис-

новки, які оцінюють дану ситуацію. 
9. Після дискусії кожен член групи вносить три пропозиції, 

ранжуючи їх за ступенем складності. 
10.  Мета формулюється у вигляді пропозиції, з якою пого-

джується більшість учасників групи. 
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11. Складається список факторів, які шкодять досягненню 

мети. 

12. Визначаються фактори, які сприяють досягненню мети. 

13. Складається план реалізації організаційних змін. 
 

МЕТОД СИНЕКТИКИ 
Від методу «мозкового штурму» цей метод відрізняється 

організацією роботи творчої групи. Процедура методу склада-

ється із чотирьох фаз: 

перша – обдумування проблеми і письмова фіксація варіантів; 

друга – вибір лідера, який детально висловлює свою думку 

стосовно вирішення завдань; 

третя – кожен учасник висловлює свою думку з приводу 

вирішення завдання, відбувається творча дискусія, керована 

лідером, досягається консенсус і модель вирішення проблеми; 

Четверта – аналіз запропонованих моделей рішення пробле-

ми групою спеціалістів, творча група може бути присутньою. 
 

Експертний лист-звіт 

про виконання завдання «Методи вирішення проблем» 

За роботою спостерігають два експерти, які оцінюють  

групи за наступними критеріями. Максимальна кількість  

балів в категорії – 1 бал. 

 № 1 № 2 № 3 

змістовність презентації (повнота 

розкриття методу) 

   

майстерність презентації    

кількість залучених учасників групи    

час організації роботи    

зворотня реакція групи опонентів 

(правильність відповіді, час на роздуми) 

   

Загальна кількість балів    

 

«SCAMPER» 
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Мета: познайомитися з технологією застосування правила 
SCAMPER, що стимулює появу нових ідей. Спробувати ско-
ристатися цим правилом для розробки інноваційних проектів. 
Практикуватися в командній роботі. 

Час: 40–45 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група ділиться на кілька команд. Кожна команда, 

познайомившись із матеріалами вступу і правилом SCAMPER, 
обирає собі одну конкретну проблему або будь-який предмет 
для обдумування, з актуальної і хвилюючої теми життя. Ко-
манди знайомляться зі вступом і змістом завдання. Впродовж  
30–35 хвилин обдумують завдання, складають варіанти вирі-
шення проблеми, вдосконалення предмета. Можна використо-
вувати окремі елементи правила SCAMPER, можна кілька 
елементів одразу. Все залежить від прояву творчості групи, яка 
буде стимулюватися і схвалюватися. Після завершення роботи 
кожна група представляє свій проект на загал. 

Матеріали для ознайомлення: 

ДЕЯКІ ВИНАХОДИ, ЯКІ СТВОРИЛИ КОМПАНІЮ «NIKE» 
«Філ Найт, атлет із Орегонського університету, навчаючись в 

Стенфордському університеті, для курсової роботи з маркетингу 
обрав тему «кросівки». Він роздумував над тим, чи можуть 
японські методи змінити щось у цій галузі виробництва, так як 
вони змінили годинники і камери. 

Разом з тренером олімпійської збірної Біллом Бауерманом 
вони організували компанію. Кожен вніс по 500 доларів. І вони 
скріпили договір, потиснувши руки. Спостерігаючи за дружи-
ною, коли та пекла вафлі, Бауерман залив поліуретан у форму 
для вафель. Після того, як вона затверділа, він отримав усім ві-
дому сьогодні ребристу підошву у кросівках. Керолін Девідсон 
запросили як дизайнера для розробки проекту емблеми компа-
нії. Дівчина запропонувала «галочку». За малюнок попросила 
35 доларів. Найт сказав, що йому ця емблема не дуже подоба-
ється, але він думає, що звикне. 

Джеф Джонсон – бігун і перший продавець Найта, ліг спати з 
думкою: «ранок вечора мудріший», і прокинувся з ідеєю Nike. 
Ніка – крилата богиня перемоги в Стародавній Греції. Після 
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обговорення всіх запропонованих пропозицій Найт не пристав 
до жодної і вирішив, що поки що вони вдовольняться «Nike» 
Тепер Філ Найт входить у десятку найбагатших людей Америки. 

 

БЕЗЛІЧ ВИНАХОДІВ ЗМІНИЛИ ОБЛИЧЧЯ СУСПІЛЬСТВА 
Компанія «Делл Компьютерс» за 19 років збільшила свій 

оборот з 60 тис. доларів до 31 млрд на рік тільки дякуючи тому, 
що стала виробляти персональні комп’ютери за персональними 
замовленнями і продавати їх способом прямої доставки з вико-
ристанням надзвичайно добре відлагодженої телефонної служ-
би. Компанія «Lego» перетворилась у підприємство вартістю 
1,5 млрд доларів, а була заснована безробітним датським столя-
ром Оло Кристиансеном як невеличка компанія з виробництва 
дерев’яних іграшок. Мережа шведських крамниць «ІКЕА», дя-
куючи продажу за каталогами і простоті збору меблів вдома, 
стала могутньою компанію з продажу домашніх меблів, що має 
79 відділень в 19 країнах. 

 

СКОРИСТАЙТЕСЯ ПРАВИЛОМ SCAMPER 
Перелік питань, що 

стимулюють появу но-
вих ідей. Деякі із цих 
питань були вперше за-
пропоновані Алексом 
Осборном, першопро-
хідцем у галузі навчан-
ня творчого мислення. 
Пізніше вони були 
об’єднані Бобом Еберлі 
в магнетичне правило 
SCAMPER, що в дано-

му контексті можна перекласти, як швидкий пошук, осяяння. 
S = Sabstitute? – замінити? C = Combine? – комбінувати?  

A = Adapt? – адаптувати? M = Modify? Magnify? – видозміни-
ти? збільшити? P = Put to other uses? – знайти інше застосу-
вання? E = Eliminate or reduce? – прибрати або зменшити?  
R = Reverse Rearrange? – перевернути? перекомпонувати? 
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Щоб використовувати правило SCAMPER, необхідно: 
1. Чітко визначити завдання або предмет, над яким хочете 

подумати. 
2. Задати собі питання зі списку SCAMPER про кожну скла-

дову завдання чи предмета і подивитися, які нові ідеї виникнуть 
у голові. 

Обговорення: 
1. Як ви гадаєте, від яких факторів залежить процес появи 

інноваційних ідей? 
2. Що, на вашу думку, стримує процес упровадження іннова-

цій у життя? 
«КАЙДЗЕН» 

Мета: познайомитися з цікавою стратегією японського мене-
джменту, що дала можливість зайняти цій країні лідерські по-
зиції в багатьох сферах економіки; випробувати застосування 
шестикутного набору для творчого мислення Кайдзен; робота в 
команді. 

Час: 40–60 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: група розбивається на 2 команди. Команди 

знайомляться з інформаційними матеріалами. Далі команда от-
римує «набір для мислення по методиці Девіда Баффіна (шести-
кутний набір для мислення за Кайдзен». Командам пропону-
ється питання з преамбулою (матеріали подано нижче). Команда 
може вибрати собі будь-яке питання для роботи, познайомив-
шись з усіма. Можна запропонувати команді вибір власного 
проекту за вказаною методикою. Упродовж 25–30 хвилин ко-
манда виконує запропоноване завдання. Після завершення робо-
ти кожна команда знайомить аудиторію із суттю завдання і 
змістом його виконання. 

Навчальні засоби: «Набір для мислення Кайдзен» окремо 
для усіх команд; набір чистих шестикутних кольорових стікерів 
для кожної команди. 

Матеріали для ознайомлення: 
Якщо ви хочете вивчити слово японською, хай це буде 

«Кайдзен». Стратегія Кайдзен – найважливіша концепція япон-
ського менеджменту – ключ до успіху Японії в конкурентній 
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боротьбі. Кайдзен у перекладі з японської означає «безперервне 

вдосконалення». Беручи до уваги трактування слова, в процес 
удосконалення включаються всі: від власника, керівника, мене-
джера до робітника. Філософія Кайдзен передбачає, що наше 
життя трудове, суспільне, особисте мусить орієнтуватися на 
постійне покращення. Ця думка настільки природна, що японці 
слідують їй не задумуючись. Кайдзен пояснює, чому японські 
компанії не зупиняються у своєму розвитку. Західні технології 
налаштовані на миттєві інновації, що передбачають кардинальні 
зміни. Інновації, як одинокий постріл – не однозначні. Кайдзен – 
процес прозаїчний і часто непомітний, заснований на здоровому 
глузді і малих затратах, забезпечує неухильний прогрес, що 
виправдовує себе у довготривалій перспективі. У цій стратегії 
акцентується увага на людських зусиллях, моралі, комунікаціях, 
навчанні, командній роботі, самодисципліні, залученні в сам 
процес – здоровий і недорогий підхід до вдосконалення. 

Кайдзен зосереджується на мисленні, орієнтованому на про-
цес. Оскільки для того, щоб покращити результати, треба покра-
щувати процеси. Збій у досягненні запланованих результатів 
вказує на збій у процесі. Менеджмент має ідентифікувати і ви-
правляти такі помилки. Кайдзен зосереджується на людських 
зусиллях, на відміну від західного способу мислення, що орієн-
тується на результат. Орієнтований на процес підхід, варто 
використовувати у процесі упровадження різних інструментів 
Кайдзен: цикли «плануй – роби – перевіряй – впливай» (PDCA); 
циклу «стандартизуй – роби – перевіряй – впливай», «всезагаль-

ний менеджмент на основі якості» (TQM ); «точно – вчасно», 

«загальний догляд за обладнанням» (TPM). Перше, що треба 
зробити в процесі Кайдзен, це ввести цикл «плануй – роби – 
перевіряй – впливай» як механізм, який забезпечить безперерв-
ність Кайдзен у досягненні політики підтримки і вдосконалення 
стандартів. Це один із найважливіших моментів. 

1.  Франк Уітл розвернув вітер і винайшов реактивний 
двигун. 

Білл Гамільтон застосував цей принцип у іншому середовищі 
і отримав водомет. Комп’ютерна перевірка правопису скоро-
тила кількість помилок у текстах. 
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Що б ви могли зменшити, перевернути, або знищити, щоб 

отримати позитивний ефект? 

2.  У компанії «Макдоналдс» бігмак отримали, збільши-

вши розмір гамбургера. 

«Уолмарт» стала однією із найбільш успішних мереж роз-

дрібної торгівлі у світі, дякуючи введенню системи продажу 

через гігантські універмаги розпродажу. Принс заробив собі 

статки, збільшивши розмір тенісної ракетки. 

Що б ви могли примножити або збільшити? 

3.  Чи можете ви змішати це як шампунь і кондиціонер? 

Склеїти, як це робить клей-олівець? Збити, як молочний 

коктейль? Змінити колір, як нова помада, косметика і пепсі-

кола? Стиснути, як компакт-диски? Зробити рідким, як крем 

для взуття? Розмазати, як паштет? Запакувати щось по-

новому в жерстяні банки, в пластиковий пакет, в аерозольний 

балончик? 

Які нові форми ви можете створити? 

4.  Нейлонові шкарпетки поєднали з трусами – отримали 

колготи. 

Магазини об’єднані з автостоянками, перетворилися на 

торгові центри. Уолт Дісней, поєднавши Міккі Мауса з ту-

ристичним бізнесом, відкрив «Діснейленд». Компанія «Sony» 

скомбінувала навушники з транзисторним радіоприймачем і 

з’явився «Walkman». 

Які нові комбінації ви можете запропонувати? 

5.  Ладісло Біро замінив перо на «кульку», і з’явилась 

кулькова ручка, якою ми всі користуємося. 

Дякуючи факсу, електронна передача повідомлень замінила 

поштові відправлення. В супермаркетах продавців замінили на 

візки, з’явилась система самообслуговування. В Ірландії 

подорожуючим пропонували ночівлю і сніданок, що поклало 

початок появі готелів у туристичній індустрії. Компакт-диски 

прийшли на зміну вініловим пластинам. 

Що на що можна замінити? 
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ШЕСТИКУТНИЙ НАБІР ДЛЯ МИСЛЕННЯ «КАЙДЗЕН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обговорення: 

1. Який етап роботи команди виявився найскладнішим? 

2. Коли команда переживала найпродуктивніший момент 

співпраці? 

3. Ваше ставлення до запропонованої методики. 

 

«НАЙХАРАКТЕРНІШІ ВАДИ КОМАНД» 

Мета: аналізувати причини розладу команд, найхарактерніші 

вади, які не сприяють ефективній діяльності, пропонувати мож-

ливі способи усунення окремих вад, моделювати ситуацію, 

проявляти командну єдність. 

 
КАЙДЗЕН 

2. 
Розмістіть усі 

шестикутники 
на магнітній 

дошці 

3. 
Всі залучені до 

обговорення 
вибирають 
кращі ідеї 

 
4. 

Розподіліть ідеї 
за логічними 
категоріями 

1.  
Напишіть усі 

ідеї на 
кольорових 

шестикутниках 6. 
Додавайте  

нові ідеї в міру 
їх виникнення 

5. 
Уявіть «набір 

для мислення, 
що пробуджує 

до дії» 
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Час: 20–25 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: у групі вибирається один волонтер, який на 

короткий термін часу має залишити аудиторію, знайомлячись за 
межами аудиторії з інформаційними матеріалами. Група розби-
вається на п’ять команд. Кожна команда має продумати, як вона 
змоделює одну ваду і продемонструє її волонтеру, коли останній 
зайде в аудиторію. Вади можуть бути розподілені модератором, 
а можуть бути обрані самою групою, після того, як волонтер 
залишить приміщення. Демонстрація вад може бути як мімікою, 
жестами, так і грою певних ролей членів групи. 

Матеріали для ознайомлення: 

Недовіра 
Як правило, недовіра виникає через страх продемонструвати 

перед усіма свої слабкі сторони. Якщо члени команди бояться 
відкрито зізнатися у своїх слабих сторонах і щосили їх прихо-
вують, виникає атмосфера взаємної недовіри і підозрілості. 

 

Боязнь конфліктів 
Недовіра в колективі створює ґрунт для розвитку конфліктів. 

Люди, які не довіряють одне одному, не здатні до відкритої 
дискусії, бояться задіти когось, або виявитись такими. Замість 
цього вони обережно обмінюються коментарями, іноді перехо-
дячи до взаємних образ, а в результаті приймається одноголосно 
рішення, яке нікого не влаштовує і ні до чого не призводить. 

 

Безвідповідальність 
Уявна гармонія небезпечна, вона породжує безвідповідаль-

ність. Оскільки панує атмосфера недовіри, ніхто не говорить те, 
що думає, а рішення приймаються для проформи і за них ніхто 
не буде відповідати. Члени команди вважають, що не несуть 
ніякої відповідальності. 

 

Невимогливість 
Приймаючи рішення, до виконання яких вони байдужі, члени 

команди не вважають себе і інших членів зв’язаними зобов’я-
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заннями. А це призводить до невимогливості. Навіть розуміючи, 

що якісь дії або бездіяльність шкідливі для команди, вони часто 

керуються принципом «а це не моя справа». 
 

Байдужість до результатів 
Безвідповідальність і невимогливість створює ґрунт для бай-

дужості до результатів. Коли члени команди ставлять свої осо-
бисті цілі (кар’єру, визнання, честолюбство) вище за інтереси й 

цілі команди. 

Обговорення: 

1. Чи можете ви пригадати ситуацію, де якась із названих 
вад заважала діяльності команди? 

2. Чи є можливість вади перетворити на сильні сторони ко-

манд? 

КОМАНДНІ РОЛІ 

Мета: познайомитися зі змістом командних ролей. У ігровій 
формі навчитися розрізняти зміст виконання ролі. 

Час проведення: 15–20 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група розбивається на кілька команд. Кожна ко-
манда на вибір обирає будь-які 3 командні ролі, які має в невер-

бальний спосіб продемонструвати іншим командам. (Зразок – 
гра «Крокодил»). Кожну роль демонструє один волонтер із 

команди, але кожного разу волонтер різний. Інші команди 
мають впізнати, яку командну роль за Мередітом Белбіним було 

продемонстровано. Представлення відбувається почергово по 
одній ролі кожною командою. Виграє та команда, яка набрала 

найбільше балів, як у презентації, так і у відповідях. Модератор 
у цей час веде відкрито рахунок балів команд, записуючи їх на 

дошці. Командні ролі запропоновано нижче у матеріалах для 

ознайомлення. 
Обговорення: не потребує. 

 

РЕАЛІЗАТОР 
Характеристика. Реалізаторам властиві практичний здоро-

вий глузд і хороше відчуття самоконтролю і дисципліни. Вони 
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люблять важку роботу і подолання проблем у системному ре-

жимі. Більшою мірою реалізатори є типовими особами, чия 

вірність і інтерес співпадають з цінностями Компанії. Вони менш 

сконцентровані на переслідуванні власних інтересів. Проте їм 

може не вистачати спонтанності, вони також можуть проявляти 

жорсткість і непохитність.  
Функціональність. Вони дуже корисні для компанії завдяки 

своїй надійності і старанності. Вони добиваються успіху, тому 
що дуже працездатні і можуть чітко визначити те, що здійснимо 
і має відношення до справи. Говорять, що багато виконавців 
роблять тільки ту роботу, яку хочуть робити і нехтують завдан-
нями, які вважають неприємними. Реалізатори, навпаки, роби-
тимуть те, що необхідне справі. Хороші реалізатори часто про-
суваються до високих посадових позицій в управлінні завдяки 
своїм хорошим організаторським здібностям і компетентності у 
вирішенні всіх важливих питань.  

 

КООРДИНАТОР 
Характеристика. Відмінною рисою Координаторів є здат-

ність примушувати інших працювати над розподіленими ціля-
ми. Зрілий, досвідчений і впевнений, Координатор охоче роздає 
доручення. У міжособистісних відносинах вони швидко розкри-
вають індивідуальні схильності і таланти, мудро використову-
ють їх для досягнення мети команди. Вони не обов’язково най-
розумніші члени команди, це люди з великим світоглядом і 
досвідом, що користуються загальною повагою команди.  

Функціональність. Вони добре себе проявляють, знаходя-
чись на чолі команди людей з різними навичками і характерами. 
Вони краще працюють спільно з колегами рівними за рангом 
або позицією, ніж зі співробітниками нижчих рівнів. Їх девізом 
може бути «консультація з контролем». Вони вірять, що проблему 
можна вирішити мирним шляхом. У деяких компаніях Координа-
тори можуть конфліктувати через різницю в поглядах з Творцями. 

 

ТВОРЕЦЬ 
Характеристика. Це люди з високим рівнем мотивації, не-

вичерпною енергією і великим прагненням до творчих і профе-
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сійних звершень. Зазвичай, це яскраво виражені екстраверти, що 
володіють наполегливістю. Їм подобається кидати виклик ін-
шим, їх мета – перемога. Їм подобатися вести інших і підштов-
хувати до дій. Якщо виникають перепони, вони швидко знахо-
дять обхідні шляхи. Свавільні й уперті, упевнені і напористі, 
вони мають схильність емоційно відповідати на будь-яку форму 
розчарування або краху планів. Цілеспрямовані, люблять поспе-
речатися. Але їм часто не вистачає простого людського розу-
міння. Їхня роль найбільш конкурентна в команді. 

Функціональність. Вони зазвичай стають хорошими керів-
никами завдяки тому, що уміють генерувати дії і успішно пра-
цювати під тиском. Вони уміють легко надихати команду, і 
дуже корисні в групах з різними поглядами, оскільки здатні при-
боркати пристрасті. Творці здатні підніматися над такими про-
блемами, продовжуючи лідирувати, не зважаючи на них. Вони 
можуть легко провести необхідні зміни і не відмовляються від 
нестандартних рішень. Вони намагаються нав’язувати групі деякі 
зразки або форми поведінки і діяльності. Вони є найефектив-
нішими членами команди, здатними гарантувати позитивні дії. 

 

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ 
Характеристика. Генератори ідей є інноваторами і винахід-

никами, можуть бути дуже креативними. Вони сіють зерно й 
ідеї, з яких проростають більшість розробок і проектів. Зазвичай 
вони вважають за краще працювати самостійно, відокремив-
шись від інших членів команди, використовуючи свою уяву і 
часто обирають нетрадиційний шлях. Мають схильність бути 
інтровертами і чутливо реагують як на критику, так і на похва-
лу. Часто їх ідеї мають радикальний характер і їм не вистачає 
практичних зусиль. Вони незалежні, розумні й оригінальні, але 
можуть бути слабкими у спілкуванні з людьми іншого рівня або 
напряму. 

Функціональність. Основна функція Генераторів ідей – 
створення нових пропозицій і вирішення складних комплексних 

проблем. Вони дуже необхідні на початкових стадіях проектів 
або коли проект знаходиться під загрозою зриву. Вони зазвичай 

є засновниками компаній або організаторами нових виробництв. 
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Проте велика кількість Генераторів ідей в одній компанії може 

призвести до контрпродуктивності, оскільки вони мають тен-

денцію витрачати час на зміцнення власних ідей і конфліктувати 
один з одним. 

 

ДОСЛІДНИК 
Характеристика. Дослідники – часто ентузіасти і яскраві 

екстраверти. Вони вміють спілкуватися з людьми в компанії і за 
її межами. Вони народжені для ведення переговорів, досліджен-
ня нових можливостей і налагодження контактів. Не будучи 
генераторами оригінальних ідей, вони дуже легко підхоплюють 
ідеї інших і розвивають їх. Вони дуже легко розпізнають, що є в 
наявності і що ще можна зробити. Їх зазвичай дуже тепло 
приймають у команді завдяки їх відкритій натурі. Вони завжди 
відкриті й допитливі, готові знайти можливості в усьому новому. 
Але, якщо їх не стимулюють інші, їх ентузіазм швидко згасає.  

Функціональність. Вони дуже добре реагують і відгукують-
ся на нові ідеї і розробки, можуть знайти ресурси і поза групою. 
Вони найбільш здатні налагоджувати зовнішні контакти і про-
водити подальші переговори. Вони уміють самостійно думати, 
отримуючи інформацію від інших. 

 

ЕКСПЕРТ 
Характеристика. Це дуже серйозні і передбачливі люди з 

природженим імунітетом проти надмірного ентузіазму. Повільні 
в ухваленні рішення, віддають перевагу добре все обдумати. 
Вони здатні критично мислити. Вони уміють бути проникли-
вими, враховуючи всі чинники. Експерти рідко помиляються.  

Функціональність. Експерти найбільш підходять для аналі-
зу проблем і оцінки ідей і пропозицій. Вони добре вміють 
зважувати всі «за і проти» запропонованих варіантів. Порівняно 
з іншими Експерти здаються черствими, занудними і надмірно 
критичними. Деякі дивуються, як їм вдається стати керівниками. 
Проте багато Експертів займають стратегічні пости і досягають 
успіху на посадах вищого рангу. Дуже рідко успіх або зрив 
справи залежить від ухвалення квапливих рішень. Це ідеальна 
«сфера» для Експертів, людей, які рідко помиляються і, врешті-
решт, виграють. 
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ДИПЛОМАТ 
Характеристика. Це люди, що користуються найбільшою 

підтримкою команди. Вони дуже ввічливі і товариські. Вони 
уміють бути гнучкими і адаптуватися до будь-якої ситуації і 
різних людей. Дипломати дуже толерантні і сприйнятливі. Вони 
уміють слухати інших і співпереживати, дуже популярні в ко-
манді. У роботі вони покладаються на чутливість, але можуть 
зіткнутися зі складністю під час ухвалення рішень у термінових 
і невідкладних ситуаціях.  

Функціональність. Роль Дипломатів полягає в запобіганні 
міжособистих проблем, що з’являються в команді, і тому це 
дозволяє ефективно працювати всім її членам. Уникаючи тертя, 
вони йтимуть довгою дорогою, ради того, щоб обійти їх сторо-
ною. Вони не часто стають керівниками, тим більше, якщо їх 
безпосередній начальник підкоряється Творцеві. Це створює 
клімат, у якому дипломатія і сприйнятливість людей цього типу 
є справжньою знахідкою для команди, особливо при управлін-
ському стилі, де конфлікти можуть виникати і повинні штучно 
присікатися. Такі люди як керівник не несуть загрози ні для 
кого, тому завжди бажані для підлеглих. Дипломати є своєрід-
ним «мастилом» для команди, а люди в такій обстановці спів-
працюють краще. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ 
Характеристика. Володіють величезною здатністю доводи-

ти справу до завершення і звертати увагу на деталі. Вони ніколи 
не починають те, що не можуть довести до кінця. Вони мотиву-
ються внутрішніми переживаннями, хоча часто зовні вигляда-
ють спокійними і незворушними. Представники цього типу 
часто є інтровертами. Їм зазвичай не потрібне стимулювання зі 
зовні або спонукання. Вони не терплять випадковостей. Не 
схильні до делегування, вважають за краще виконувати завдан-
ня самостійно.  

Функціональність. Є незамінними в ситуаціях, коли для ви-
конання завдання необхідні сильна сконцентрованість і високий 
рівень акуратності. Вони несуть відчуття терміновості і невід-
кладності в команду і добре проводять різні мітинги. Добре 
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справляються з управлінням завдяки своєму прагненню до 
вищих стандартів, своїй акуратності, точності, увазі до деталей і 
уміннюя завершувати розпочату справу. 

 

ФАХІВЕЦЬ 
Характеристика. Це особи, які пишаються придбаними тех-

нічними навичками й уміннями у вузькій сфері. Їх пріоритетами 
є надання професійних послуг, сприяння і просування в своїй 
сфері діяльності. Проявляючи професіоналізм у своєму пред-
меті, вони рідко цікавляться справами інших. Можливо, вони 
стануть експертами, слідуючи своїм стандартам і працюючи над 
вузьким колом специфічних проблем. Взагалі, небагато є людей, 
які самовіддано ставляться до своєї справи і бажаючих стати 
першокласними фахівцями. 

Функціональність. Фахівці грають свою специфічну роль у 
команді завдяки своїм рідкісним навичкам, на яких і базується 
сервіс або виробництво компанії. Будучи керівниками, вони 
користуються пошаною, оскільки знають набагато більше про 
свій предмет, ніж хто-небудь інший, і зазвичай вимушені ухва-
лювати рішення, спираючись на свій глибокий досвід. 

 
«ПОЛЯНА» – СЬОГОДНІ ЛІДЕР 

Мета: проаналізувати інформаційний матеріал, віднайти 
якомога більше переваг маркетингової стратегії команди мережі 
«Поляна», яка навіть у складний економічний період допомогла 
вийти підприємству на лідерські позиції у своїй галузі. Спро-
бувати спрогнозувати перспективи розвитку мережі «Поляна» в 
Україні. Продемонструвати командну роботу, запропонувати 
якнайбільшу кількість власних варіантів прогресивних кроків 
вказаного підприємства. 

Час: 20 хвилин. 
Кількість учасників: довільна. 
Хід вправи: Група ділиться на 2–3 підгрупи. Кожна підгрупа 

знайомиться з інформаційними матеріалами і записує якомога 
більшу кількість переваг, що дали змогу просунутися мережі 
«Поляна» на українському ринку в лідери своєї галузі. Після 
завершення роботи кожна підгрупа зачитує свій варіант запро-



 495 

понованих переваг. Лідером вважається та підгрупа, яка від-
найшла більшу кількість варіантів. 

Обговорення: 

Завдяки яким крокам мережі «Поляна» вдалося так швидко у 

кризовий період вийти на лідируючі позиції у своїй галузі? 

Інформаційне джерело: адаптовано за матеріалами статті: 

Порецька І. «Поляна» – сьогодні лідер / Порецька І. // Forbes 

Україна. – 2011. – Квітень. – С. 46–47. 

Матеріали для ознайомлення: 

З 2006 р. і до кризи продаж вина збільшувався на 30 % на рік, 

а в 2010 році ринок виріс майже в півтора разу. Після вступу 

України до СОТ в країні з’явилося багато доступного імпорт-

ного вина. Ціни на вітчизняні вина піднялись менше, ніж на го-

рілку. Скористатися цим фактом зумів Сергій Токарів, який 

розвернув першу в Україні мережу виномаркетів: магазинів з 

продажу спиртних напоїв, у яких велику частину становлять 

вина. У вересні 2009 р. відкрився перший магазин мережі 

«Поляна». До цього купити пляшку хорошого вина можна було 

лише в супермаркетах або пафосних винних бутиках, куди лю-

дині з середнім достатком заходити було страшнувато. Керувати 

проектом Токарів запросив Ірину Шаутідзе, котра раніше пра-

цювала з магазинами «Мобілочка». Комерційним директором 

«Поляна Україна Груп» став Олександр Блоцький, який відпо-

відав за придбання алкоголю в компанії «Rainford». Колись 

Блоцький працював в «Маркома» – одним із найкрупніших в 

Україні імпортерів алкоголю. Він і познайомив Токаріва із за-

сновником «Маркома» Іллею Грінбергом. «Концепцію підтри-

мали мої друзі шотландці, в яких є аналогічна мережа магази-

нів у Британії», – розповідає Грінберг. Шотландська Meadow 

Holding & Resources L.P. інвестувала в «Поляну», а «Марком», у 

свою чергу, став її основним постачальником. Мережа розви-

вається швидко. За півтора року було відкрито 26 магазинів у 

13 містах. Власники не надають великого значення зовнішньому 

вигляду магазинів, обмежуючись косметичним ремонтом. За 

словами Шаутідзе, інвестиції в один квадратний метр у се-

редньому становлять 200 доларів. 
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Аналогічні витрати продуктових мереж досягають 300 дола-
рів за метр, прорахував Ігор Гугля, директор консалтингової 
компанії GT Partners Ukraine. Шаутідзе розробила спеціальну 
навігацію по магазину, для того щоб покупець не заблукав. На 
зелених вивісках вказані тип і походження напою – вина Нового 
або Старого Світу, коньяк або горілка. Це прискорює процес 
купівлі, а основний споживач мережі – представник середнього 
класу – цінує свій час. Правильно підібрати напій допомагають 
сомельє, що запрошує до магазину тих, хто зовсім не знається 
на хороших алкогольних виробах. Унікальним асортимент «По-
ляна» не назвеш: «Марком» постачає популярні алкогольні мар-
ки в усі роздрібні мережі. «Вони («Поляна» – Forbes) зацікавлені 
у відомих брендах, які знає кожна блондинка», – говорить 
Сергій Мазур, гендиректор «Вітіс Груп», яка постачає найдо-
рожчий алкоголь і з «Поляною» не співпрацює. 

Як вдається переманювати покупців із супермаркетів? За 
прикладом шотландців був розроблений «трирівневий» цінник». 
Перша ціна на пляшку така ж, як у звичайному продуктовому 
супермаркеті; друга – зі знижкою, якщо купуєш три пляшки; 
третя – знижка у разі покупки шести пляшок. Але покупці не 
відразу зрозуміли цю систему. Навіть спеціальні плакати як пра-
вильно читати цінники, не допомагали. Після відкриття третього 
магазину цінники такого типу змінили, чітко розмежувавши 
ціну та описання того, як вона формується. Супермаркети «Ве-
лика Кишеня» пропонують знижки до дня народження. «Поляна» 
ввела знижки до весілля, з нагоди покупки квартири, машини і 
навіть підвищення по службі. На сайті компанії наголошено, що 
всі події потрібно підтверджувати документально. Але на ділі 
все не так складно – досить просто сказати касирові, що у тебе 
день народження або завтра весілля. 

Відкриття магазинів «Поляна» супроводжується святкуван-
ням. Перший магазин розташовувався на тихій вулиці з одно-
стороннім рухом. У такому місці важко було претендувати на 
велику кількість покупців. Тоді господарі орендували віз, який 
їздив по окрузі, а циганка, що танцювала на ньому, роздавала 
фірмові буклети «Поляна». З першої спроби зробили певний 
висновок: тепер приміщення під магазини шукають лише в 



 497 

місцях з паркуванням і зручним заїздом. А свята увійшли в 
традицію. «Багато хто проводить заходи з нагоди відкриття, але 
мало хто дозволяє собі витрачати гроші на встановлення емо-
ційного контакту з покупцем, – пояснює Шаутідзе. – А саме це 
формує лояльність». З нагоди відкриття магазину на Лівому 
березі Києва влаштували латиноамериканский карнавал: запро-
сили балети «Ля Руж» і «Румберос» Амадора Лопеса. Експерти 
оцінюють вартість такого свята в 10 тис. доларів. 

Запрошувати гостей на відкриття магазину починають за мі-
сяць. «Поляна» активно використовує рекламу на радіо, в пресі, 
на біл-бордах. Мережа витрачає на маркетинг 7 % від торговель-
ного обороту, або приблизно 5 млн доларів. Для порівняння: 
маркетингові витрати продуктових мереж рідко перевищують 
5 % від торговельного обороту, а непродуктових – 1,5–2 %. «Усі 
любителі вина повинні знати про «Поляну», – пояснює Шаутідзе  
і додає, що краще за все працює «наружка» (тобто зовнішня 
реклама). Експерти вважають рекламну стратегію магазина «По-
ляна» недостатньо сфокусованою. За два роки «Поляна» двічі 
змінила обличчя бренда і тричі – слоган. «Через це доводиться 
більше витрачати на рекламу, – відзначає директор агентства 
Scholz & Friends Ольга Шевченко. – Мережі магазинів слід 
використовувати єдину презентацію якомога довше, поки до неї 
не звикне споживач». 

Щодня в «Поляну» заходить більше 100 тис. споживачів. Від-
відуваність вище в тих магазинах, які розташовані в торговель-
них центрах. Але в «Полянах», що знаходяться окремо, показ-
ники з продажів вищі: туди приходять не просто подивитися, а 
цілеспрямовано за покупкою. Середній чек у мережі становить 
400 гривень. Заглянувши за пляшкою вина до вечері, покупець 
заразом бере мінеральну воду або соки. Мережа захопила 5 % 
ринку роздрібних продажів вина і коньяку. У 2010 р. оборот 
20 магазинів становив 70 млн доларів. Перша в Україні мережа 
спеціалізованих алкогольних магазинів Good Wine продає алко-
гольних виробів на 21 млн доларів. В «Good Wine» не знайти 
імпортного вина дешевше 100 гривень за пляшку. В «Поляні» 
найдешевше вино коштує 40 гривень. «Завозити щось схоже на 
вино за максимально низькою ціною – це дорога в нікуди», – 
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говорить Мазур з «Вітіс Груп». Він, до речі, теж хоче відкрити 
мережу виномаркетів. Але власників «Поляни» подібні заяви не 
хвилюють. За словами Шаутідзе, незважаючи на відкриття но-
вих магазинів, товарообіг в уже існуючих продовжує зростати. 
Є куди розширюватись. 

 

«10 КРОКІВ» 

Мета: відчути і передати аудиторії кожен крок, який набли-

жає нас до лідерства. Робота в команді. 

Час проведення: 25–30 хвилини. 

Кількість учасників: довільна. 

Хід вправи: група розбивається на кілька команд. Кожна 

команда продумує аргументацію кожного із десяти кроків і про-

понує свою аргументацію на загал. Після цього відбувається 

загальне обговорення, висловлення думок і можливих коректив і 

пропозицій, власного бачення кроків до лідерства. 
 

10 КРОКІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ СТАТИ ЛІДЕРОМ 
1. Прислухайтеся до людей, співчувайте їм. 

2. Не зациклюйтесь на процесах і контролі. 

3. Визначте перед собою чітку мету, а не концентруйтесь на 

окремих показниках. 

4. Заповнюйте змістом усю вашу роботу, а не просто вико-

нуйте одне завдання за іншим. 

5. Не бійтеся ризику, вітайте його. 

6. Погляньте по-новому на старі проблеми. 

7. Сприймайте роботу як виклик собі, не погоджуйтесь на 

рутинну безпечну діяльність. 

8. Створюйте емоційний зв’язок з людьми, а не стороніться їх. 

9. Розвивайте й поглиблюйте свою інтуїцію. 

10. Знайдіть собі наставника, який допоміг би вам розвивати 

ваші лідерські якості.  

Обговорення: 

1. Якими кроками можна доповнити запропонований перелік? 

2. Які із цих кроків ви вже реально зробили? 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему: 

ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Виставка складається з наступних розділів: 
I. Лідерство як спосіб самовираження особистості 
II. Психологія лідерства 
III. Лідерська ефективність 
IV. Корпоративне лідерство і керівництво 

 

I. Лідерство як спосіб самовираження особистості 

 

Примірників – 2  
(науковий абонемент – 1,  
загальний читальний  
зал – 1) 
 

Бояцис, Ричард Резонансное лидерство 
[Текст] : самосовершенствование и 
построение плодотворных взаимоотно-
шений с людьми на основе активного 
сознания, оптимизма и эмпатии / 
Ричард Бояцис, Энни Макки. – М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 300 с. 

Исследования в области психологии 
лидерства убедительно доказывают, что 
способность руководителя вызывать у 
подчиненных эмоциональный отклик – 
резонанс – позволяет повысить эффектив-
ность управления. Но как конкретно дей-
ствует этот механизм? На основе науч-
ных исследований текущего и прошлых 
десятилетий и практического опыта, на-
копленного в области консалтинга, авто-
ры книги разработали систему, позволяю-
щую руководителям не только самостоя-
тельно  освоить  стратегию резонансного 
лидерства, но и придерживаться ее на 
протяжении длительного времени, регу-
лярно восстанавливая свой лидерский по-
тенциал. Книга адресована в первую оче-
редь руководителям компаний и мене-
джерам любого уровня, преподавателям и 
студентам школ менеджмента, но будет 
интересна и широкой аудитории. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірників – 1 

(загальний читальний  

зал – 1) 

Фридман, Стюарт Совершенное лидер-

ство [Текст] : как достичь баланса  

без помощи тренера : пер. с англ. / 

C. Фридман. – М. : Юрайт, 2009. – 251 с. 

Автор – основатель и директор Про-

граммы лидерства в Уортонской школе 

бизнеса. В этой книге он рассказывает, 

как можно стать более успешным лиде-

ром. Стюарт Фридман предлагает более 

30 инструментов для получения лучших 

результатов в бизнесе, четкого осознания 

цели своих действий, достижения взаи-

мопонимания со значимыми людьми и 

создания благоприятных условий для 

серьезных перемен в жизни. С помощью 

различных упражнений, диагностики, 

разговоров и экспериментов читатели 

смогут пересмотреть и изменить свою 

роль лидера и улучшить результаты во 

всех сферах жизни. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірників – 178 

(навчальний  

абонемент – 175, 

загальний читальний  

зал – 3) 

Евтихов, О. В. Стратегии и приемы ли-

дерства [Текст] : теория и практика 

/ О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2007. – 

238 с. 

Книга состоит из двух взаимодопол-

няющих частей. 

Первая часть «Теоретические основы 

лидерства» содержит описание современ-

ных представлений о феномене «лидер-

ство» и результатов научных разработок 

этой проблемы. В ней рассматриваются 

различные теории, концепции и модели 

лидерства, а также вопросы взаимосвязи 

управления, руководства и организацион-

ного лидерства. Вторая часть «Метафори-

ческие модели и стратегии лидерства» 

посвящена метафорическим описаниям 

лидерства. В ней представлены теории 

лидерства, содержащиеся в древнекатай-

ских трактатах «Тридцать шесть страта-

гем» и «Искусство войны». Также при-

водится ряд практических советов, полез-

ных руководителям.  

Пособие предназначено для психоло-

гов, педагогов, эффективных руководите-

лей и тех, кто стремится ими стать. Оно 

будет полезно и людям, стремящимся 

быть более успешными в общении и взаи-

модействии с другими людьми. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірники – 2  

(науковий абонемент – 1, 

загальний читальний  

зал – 1) 

Хэнна, Д. Лидерство на все времена 

[Текст] : результаты сегодня – насле-

дие на века : пер. с англ. / Д. Хэнна. – 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 297 с. 

Книга адресована руководителям, ко-

торые стремятся достичь устойчивых 

результатов и долговременного процве-

тания компании.  

Автор книги – специалист в вопросах 

лидерства и организационной эффектив-

ности, призывает не просто выживать, а 

вершить великие дела. Убедительная мис-

сия компании, синергетические партнер-

ства, построение культуры ответствен-

ности на основе естественных законов в 

противовес культуре подчинения – эти и 

другие рецепты устойчивого успеха про-

анализированы на примерах таких лиде-

ров мирового бизнеса, как Ritz-Carlton, 

Procter & Gamble, Saturn, Shell. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірників – 2 

(науковий абонемент – 1, 

загальний читальний  

зал – 1) 

 

Маак, Томас Ответственное лидерство 

[Текст] : [пер. с англ.] / Томас Маак, 

Никола Плесс. – М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2008. – 321 с. 

Книга посвящена актуальной теме – 

лидерству, нравственной целостности и 

ответственности бизнеса в современном 

обществе. 

Что же представляет собой ответ-

ственное лидерство в современном мире? 

Какие качества делают человека ответ-

ственным лидером? Что необходимо для 

того, чтобы таких лидеров стало больше? 

Авторы стараются найти ответы на эти 

вопросы. 

Книга предназначена для руководите-

лей современных компаний, управленцев-

практиков, консультантов в сфере корпо-

ративного обучения, а также преподава-

телей и студентов, специализирующихся 

на изучении менеджмента, этики и психо-

логии лидерства. 
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Продовж. дод. А 

 

II. Психологія лідерства 

 

 

Примірників – 4 

(науковий абонемент – 2, 

загальний читальний  

зал – 1, 

читальний зал для  

викладачів – 1) 

Бендас, Т. В. Психология лидерства 

[Текст] / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 

2009. – 448 с. 

 

В этой книге вы найдете ответы на 

многие интересующие вас вопросы. Кто 

становится лидером? Похож ли он на 

вожака обезьян? Отличаются ли лидеры-

мужчины от лидеров-женщин? Одинако-

вы ли лидеры в разных странах и куль-

турах? Как выявить лидеров и как с ними 

работать? Что будет, если никто не за-

хочет быть лидером? Пособие содержит 

ценнейший теоретический и практичес-

кий материал и уникальную библио-

графию. Мировая наука представлена на 

его страницах в 700 публикациях. 

Издание предназначено для студен-

тов, аспирантов и преподавателей психо-

логии, а также для всех специалистов, 

интересующихся проблемами лидерства 

и менеджмента. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірників – 1  

(загальний читальний зал) 

 

Гоулман, Дэниел Эмоциональное ли-

дерство [Текст] : искусство управле-

ния людьми на основе эмоционального 

интеллекта : пер. с англ. / Дэниел Гоул-

ман, Ричард Бояцис, Энни Макки. –  

2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2007. – 301 с. 

Используя данные многолетних наб-

людений за компаниями мирового уров-

ня, авторы книги показывают, что «эмо-

циональные лидеры» – будь то управ-

ляющие, менеджеры или политики – 

отличаются не только профессиональным 

мастерством и проницательностью, но и 

умением налаживать контакты с людьми: 

вдохновлять, воодушевлять, пробуждать 

азарт, поддерживать высокую мотивацию 

и преданность делу. В книге рассказано о 

том, почему лидер способен вызывать в 

людях живой отклик и стимулировать 

активность, и показано, как на практике 

реализовать возможности такого лидер-

ства – применительно к отдельному ру-

ководителю, команде и целой органи-

зации. 

Книга адресована прежде всего руко-

водителям компаний и менеджерам лю-

бого уровня, преподавателям и студентам 

школ менеджмента, но будет интересна и 

широкой аудитории. 
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Продовж. дод. А 

 

Примірників – 9 

(науковий абонемент – 6, 

загальний читальний  

зал – 2, 

читальний зал для 

викладачів – 1) 

Кови С. Лидерство, основанное на 

принципах [Текст] : пер. с англ. / Сти-

вен Кови. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2008. – 302 с. 

 

Автор книги считает, что во всех 

областях человеческой жизни следует 

руководствоваться принципами – естест-

венными законами, которые работают 

всегда и везде. 

Применительно к лидерству следова-

ние принципам помогает найти ответ на 

множество внутренне противоречивых 

вопросов. Как найти золотую середину 

между «жестким» и «мягким» стилем 

руководства? Как расширить полномочия 

сотрудников, не теряя контроль над ни-

ми? Как создать гибкую и открытую к 

преобразованиям культуру организации, 

не поступаясь чувством защищенности 

работающих в ней людей? 

Универсальность подхода Кови дела-

ет его ценным руководством для людей и 

организаций, ставящих перед собой боль-

шие цели. 

Книга предназначена для широкой 

аудитории. 

 

 

 



562 
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Примірників – 3 
(науковий абонемент – 1, 
загальний читальний зал – 1, 
читальний зал для 
викладачів – 1) 

Психология влияния [Текст] : хресто-
матия / сост. А. В. Морозов. – Х. : 
Гуманитарный Центр, 2009. – 560 с. 

В книге собраны тексты ведущих 
отечественных и зарубежных авторов, 
посвященные одной из ключевых тем 
социальной психологии – межличност-
ному влиянию. Представленные работы 
всесторонне и на высоком научном уров-
не анализируют механизмы коммуни-
кации, мотивации, усвоения информации 
и принятия решений. 

Книга адресована самому широкому 
кругу читателей, чья профессиональная 
деятельность связана с умением убеж-
дать или, наоборот, распознавать попыт-
ку психологических манипуляций. 

 

Примірників – 2 
(науковий абонемент – 1, 
загальний читальний  
зал – 1) 

Лудман, Кейт Синдром альфа-лидера 
[Текст] : пер. с англ. / Кейт Лудман, 
Эдди Эрландсон. – М. : Альпина Бизнес 
Букс, 2007. – 205 с. 

Многие успешные лидеры – агрессив-
ные и властные натуры. Это прирожден-
ные вожаки, которые готовы нести ответ-
ственность за руководимую ими органи-
зацию. Но такие люди предъявляют по-
вышенные требования не только к себе, 
но и к окружающим и зачастую делают 
их жизнь совершенно невыносимой. Не-
достатки альфа-лидеров – это продол-
жение их достоинств: уверенность пере-
ходит в самоуверенность, сосредоточен-
ность на главном приводит к игнориро-
ванию деталей; здоровая агрессивность 
провоцирует конфликты… Книга адресо-
вана руководителям компаний, топ-менед-
жерам, неформальным лидерам, психоло-
гам-консультантам, а также каждому, кто 
готов работать над собой. 
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III. Лідерська ефективність 

 

 

Примірників – 1  

(загальний читальний зал) 

Орехов, И. В. Успешное лидерство в 

любых условиях [Текст] / И. В. Орехов ; 

беседу вела Елена Степурина // Управ-

ление персоналом. – 2009. – № 24. – 

С. 68–69. 

В нынешнее непростое время яркие 

проявления лидерских качеств у сотруд-

ников и необходимы, и опасны. Необхо-

димы, потому что именно решительные, 

вовремя предпринятые действия смогут 

изменить ситуацию для команды, но 

результат такой деятельности может 

стать как положительным, так и отрица-

тельным. Вопросу осуществления успеш-

ного лидерства и посвящена предлагае-

мая статья. 

 



564 
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Примірників – 2 

(науковий абонемент – 1, 

загальний читальний  

зал – 1) 

 

Адизес, Ицхак Калдерон Развитие ли-

деров [Текст] : как понять свой стиль 

управления и эффективно общаться с 

носителями иных стилей : пер. с англ. 

/ Ицхак Калдерон Адизес. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 259 с. 

У каждого руководителя есть личный 

стиль управления, который определяется 

доминирующими чертами его характера: 

один – скрупулезен и педантичен, другой – 

находчив и изобретателен, третий – де-

ловит и практичен, четвертый – уклончив 

и обходителен. Соответственно, должны 

быть индивидуальными и методы управ-

ления людьми – то, что хорошо воспри-

нимается одним сотрудником, может 

быть совершенно непонятно другому. 

Автор рассказывает о том, как понять 

свой стиль управления, чтобы его можно 

было совершенствовать и находить об-

щий язык с теми, кто не похож на нас. 

Книга будет интересна руководителям и 

всем, кого интересуют вопросы повыше-

ния эффективности управления. 
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Примірників – 2 

(науковий абонемент – 1, 

загальний читальний  

зал – 1) 

 

Бауэр, Марвин Курс на лидерство 

[Текст] : альтернатива иерархической 

системе управления компанией : пер. с 

англ. / Марвин Бауэр. – М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2008. – 198 с. 

Книга посвящена новому типу орга-

низационной структуры – управлению 

через сообщество лидеров. Идея лидер-

ства в бизнесе не нова. Однако Марвин 

Бауэр, автор книги, предлагает концеп-

цию, призванную кардинально изменить 

не только систему управления, но и саму 

философию бизнеса. Автор призывает 

компании отказаться от устаревшей сис-

темы, построенной на авторитарности, 

жесткой иерархии и вертикальном подчи-

нении, заменив ее сообществом лидеров 

и лидерских команд. Только такая орга-

низационная структура способна развить 

в сотрудниках все лушчие качества, 

желание работать и креативность. Таким 

образом, именно модель, основанная на 

лидерстве, может сделать компанию по-

настоящему сильной, конкурентоспособ-

ной и успешной.  

Книга адресована руководителям и 

топ-менеджерам компаний, работающих 

в различных сферах бизнеса, теоретикам 

менеджмента, а также всем, кто интере-

суется вопросами управления. 
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Примірників – 1  
(загальний читальний зал) 

Кузнецова, Н. Как выявить лидеров в 
организации? [Текст] / Н. Кузнецова // 
Менеджер по персоналу. – 2008. – № 6. – 
С. 56–64. 

В статье рассмотрены вопросы разра-
ботки эталонного профиля лидера – ус-
пешного руководителя предприятия и 
организации. Показано, как, используя 
алгоритм выявления и оценки лидерских 
качеств, можно отобрать тех работников, 
чьи показатели соответствовали бы тре-
бованиям многомерного профиля «лидер». 
 

IV. Корпоративне лідерство і керівництво 

 

Примірників – 5 
(науковий абонемент – 2, 
загальний читальний зал – 2, 
читальний зал для  
викладачів – 1) 
 

Бухаркова О. В. Имидж лидера : техно-
логия создания и продвижения : тре-
нинговая программа [Текст] / О. В. Бу-
харкова, Е. Г. Горшкова. – СПб. : Речь, 
2007. – 222 с. 

Книга содержит практический мате-
риал для проведения тренинга по созда-
нию личного бренда руководителя-ли-
дера и обучению навыкам позициониро-
вания и самопродвижения. 

В книге обсуждаются теоретические и 
практические основы лидерских имидже-
вых технологий, технологии и навыки 
формирования и продвижения личного 
бренда руководителя, навыки и техноло-
гии управления мнением значимых лиц, 
присоединение личного бренда к бренду 
организации. 

Материалы основаны на синтезе сов-
ременных теорий лидерства, PR-техноло-
гий, техник влияния и самопозициониро-
вания, техник коучинга, техник НЛП и 
гешальт-техник. 
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Примірників – 1 (загальний 

читальний зал) 

Шехтерман, И. Основное качество 

лидера компании – умение слышать 

подчиненных [Текст] / И. Шехтерман // 

Бизнес. – 2007. – № 18–19. – С. 78–79. 

Сегодня большинство компаний дос-

тигли масштабов, требующих регуляр-

ного менеджмента. Чтобы уменьшить 

возможность возникновения конфликт-

ных ситуаций и не разрушить саму идею 

привлечения профессиональных и, следо-

вательно, дорогих менеджеров, особое 

внимание следует уделять выбору лиде-

ра. Именно лидер, формируя команду, 

может либо обеспечить компании конку-

рентное преимущество на рынке и вывес-

ти бизнес на новый виток развития, либо 

привести все начинания к полному краху. 

Именно вопросам лидерства и посвящена 

предлагаемая статья. 
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Примірників – 3 

(науковий абонемент – 1, 

загальний читальний зал – 1, 

читальний зал для 

викладачів – 1) 

 

 

Смит, Энтони Ф. Табу лидерства 

[Текст] : о чем молчат капитаны 

бизнеса / Энтони Ф. Смит. – М. : 

Вершина, 2008. – 192 с. 

Современные пособия по лидерству 

предназначены для инопланетян, а в луч-

шем случае – для сверхлюдей с золотым 

сердцем, живущих ради интересов своих 

акционеров и сотрудников. В реальной 

жизни таких людей нет. Бизнес-лидеры – 

это просто люди. Они жестоки, нетерпи-

мы, конфликтны, нечестны, готовы на все 

ради личных выгод. В книге описаны на-

выки, которыми обладают настоящие ка-

питаны бизнеса. Об этих навыках не при-

нято говорить публично из боязни скан-

дала, нарушения норм приличий, опасе-

ния быть уволенным. Однако эта книга 

научит лидеров не подавать свои челове-

ческие качества, а осознать их и исполь-

зовать во благо себе и для эффективности 

своего бизнеса. Книга написана на основе 

интервью с лидерами 500 самых успеш-

ных (по версии Fortune) компаний и пред-

назначена для современных менеджеров, 

желающих достичь успеха и быть реаль-

ными лидерами. 
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Примірників – 2 
(науковий абонемент – 1, 
загальний читальний  
зал – 1) 

Действенное лидерство [Текст] : 

пер. с англ. / ред. В. Григорьева. – 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 

186 с. 

Современный лидер – не тот, кто по 
своему положению имеет право коман-
довать, а тот, кто обладает личностными 
качествами, способствующими созданию 
жизнеспособной организации, кто спосо-
бен стимулировать постоянные перемены 
и инновации, вдохновлять людей на ре-
зультативный труд. В сборнике изложены 
мнения и рекомендации известных ис-
следователей – Дэниела Гоулмана, Энни 
Макки, Томаса Питерса, которые помогут 
менеджерам и руководителям достичь 
высоких результатов. 

 

Примірників – 1 
(загальний читальний зал) 

Шушляпін, О. За ким прямує команда 

однодумців [Текст] : Високомотивовані 

лідери сприяють залученню макси-

мальної кількості учасників команди 

до виконання спільного завдання / 

О. Шушляпін // Персонал (Журнал 

інтелектуальної еліти). – 2009. – № 1. – 

С. 47–51. 

Стаття присвячена важливішим чин-
никам ефективного управління, яке здій-
снює креативний мотиватор-лідер.  

Мотиваційний лідер повинен постійно 
задавати тон колективній роботі, консо-
лідувати учасників інноваційних проектів 
навколо спільної мети на підставі осо-
бистого прикладу, а також формуючи в 
кожному члені команди відчуття причет-
ності до виконання спільного завдання, 
приборкуючи «его», аби перемагати в 
конкурентній боротьбі. 
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Примірників – 1 
(загальний читальний зал) 
 

Бряузов, К. Авторитет уже подразуме-
вает лидерство [Текст] / К. Бряузов // 
Управление персоналом. – 2008. – № 1. – 
С. 74–75. 

Статья рассказывает о лидерах нового 
поколения – компетентных, настоящих 
профессионалах, обладающих творчес-
ким потенциалом, харизмой, гибких и 
постоянно развивающихся людях. Лидер – 
это, в первую очередь, высокая ответ-
ственность и очень высокие требования к 
себе. 
 

 

Примірників – 1  
(загальний читальний зал) 
 

Лисина, М. И. Обеспечение конкурен-
тоспособности предприятия путем 
построения «плоской» организацион-
ной структуры, основанной на лидер-
стве [Текст] / М. И. Лисина // Пробле-
мы современной экономики. – 2009. – 
№ 1. – С. 551–554. 

Основная задача каждой фирмы – соз-
дать климат, в котором новаторство поощ-
ряют, стимулируют и награждают. Слож-
ность здесь заключается в необходимости 
сочетания, с одной стороны, регламента-
ции деятельности сотрудников и обеспе-
чения проявления инициативы, с другой. 

Известно, что работники интеллекту-
ального труда стремятся к профессио-
нальной автономности и независимости. 
Они предпочитают сотрудничать с ком-
панией, чем работать на нее в качестве 
служащего. 

В результате возникает новая модель 
управления, основанная на лидерстве, 
способная обеспечить выживание компа-
нии в быстро меняющихся условиях. 
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Продовж. дод. А 

Віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему: 

ЛІДЕРСТВО – ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Примірників – 31 
(навчальний абонемент, 
загальний читальний зал, 
читальний зал для науковців) 

Нестуля О. О. Основи лідерства. Нау-
кові концепції [від найдавніших часів 
до середини XX ст.) : навч. посіб. / 
0. 0. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : 
ПУЕТ, 2016. – 277 с.  
ISBN 978-966-184-241-9 

У навчальному посібнику аналізують-
ся погляди на лідерство суспільно-полі-
тичних діячів, істориків, філософів ста-
родавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та 
Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного 
світу), титанів епохи Відродження, твор-
ців «героїчних» теорій, перших соціоло-
гів та психоаналітиків. 

Для студентів, викладачів, керівників 
і спеціалістів у галузі управлінського 
консультування, служб управління пер-
соналом, усіх, хто цікавиться проблема-
ми лідерства. 

 
Примірників – 31 
(навчальний абонемент, 
загальний читальний зал, 
читальний зал для науковців) 

Нестуля О. О. Основи лідерства. Нау-
кові концепції (середина XX – початок 
XXI ст.] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, 
С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 
375 с.      ISBN 978-966-184-229-7 

У навчальному посібнику аналізують-
ся теорії лідерства середини XX ст. (тео-
рії рис, поведінкові, ситуативні. Особли-
ва увага звертається на висвітлення по-
ложень сучасних теорій лідерства: функ-
ціональних, ціннісних, харизматичних, 
трансформаційних, лідерства-служіння, 
емоційного лідерства. 

Для студентів, викладачів, керівників 
і спеціалістів у галузі управлінського 
консультування, усіх, хто цікавиться пи-
таннями лідерства. 
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Примірників – 130 
(навчальний абонемент, 
загальний читальний зал, 
читальний зал для 
науковців) 

Нестуля О. О. Основи лідерства. Тре-
нінг лідерських якостей та практичних 
навичок менеджера. Уроки видатних 
підприємців : навч. посіб. / О.О. Нестуля, 
С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К. : 
Знання, 2013. – 358 с. 
ISBN 978-617-07-0154-1 

Пропонована книга – це друга частина 
навчального посібника «Основи лідерства. 
Тренінг лідерських якостей та практичних 
навичок менеджера». У ній наведено 
життєві історії найвидатніших підприєм-
ців світу XX – початку XXI ст., які ста-
нуть яскравим прикладом для кожного 
студента, що вивчає курс «Основи лідер-
ства», джерелом натхнення для особистих 
звершень, допоможуть знайти власну 
формулу щастя. Історії життя Стіва Джоб-
са, Білла Гейтса, Болта Діснея, Джона 
Рокфеллера, Генрі Форда, багатьох інших 
підприємців вражаючі, часом сповнені 
гіркого смутку, життєвих розчарувань і 
негараздів, але обов’язково зі світлим, пе-
реможним закінченням. Цих людей об’єд-
нує насамперед велике бажання знайти 
себе, віра у власні сили і непереборне 
прагнення займатись обраною справою. У 
цілому книга вселяє в читача надію на 
краще, на досягнення успіху, породжує за-
ряд ентузіазму і незгасимої наснаги. 

Посібник розрахований на студентів і 
викладачів вищих навчальних закладів, 
керівників підприємств, установ, організа-
цій, спеціалістів у галузі управлінського 
консультування, служб управління персо-
налом. Книга буде корисною також учням 
і вчителям загальноосвітніх навчальних 
закладів, усім, кого цікавлять питання лі-
дерства. 
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Примірників – 118 

(навчальний абонемент, 

загальний читальний зал, 

читальний зал для 

науковців) 

Нестуля О. О. Основи лідерства. Тре-

нінг лідерських якостей та практичних 

навичок менеджера : навч. посіб. / 

О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Кар-

маненко. – К. : Знання, 2013. – 287 с. 

ISBN 978-617-07-0138-1 

Привабливість пропонованого видання 

полягає в його практичному спрямуванні, 

зорієнтованому на виявлення, розвиток і 

вдосконалення особистісних лідерських 

та професійно-управлінських якостей ме-

неджера. У книзі наводяться інтерактивні 

групові й індивідуальні завдання і тренін-

гові вправи, які допоможуть в оволодінні 

навичками комунікативної майстерності, 

управління емоційною сферою особистос-

ті лідера, стресостійкості, а також форму-

ванні здатності приймати стратегічні рі-

шення, долати конфліктні ситуації, керу-

вати командою тощо. У вправах викори-

стано багато інформаційних та ілюстра-

тивних матеріалів. Курс розрахований на 

засвоєння теоретичних концепцій лідер-

ства в сучасній управлінській парадигмі, 

самодіагностику та розвиток лідерських 

якостей. 

Для студентів вищих навчальних за-

кладів, викладачів, керівників підпри-

ємств, установ та організацій, спеціалістів 

у галузі управлінського консультування, 

служб управління персоналом, усіх, не 

байдужих до проблеми лідерства в осо-

бистому чи соціальному вимірах. 
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Примірників – 2  

(загальний читальний 

зал, читальний зал для 

науковців) 

Бланшар К. Лидерство: к вершинам 

успеха / Пер. с англ. под ред. Т. Ю. Ко-

валевой. – СПб. : Питер, 2011. – 368 с.: 

ил. – (Серия «Теория менеджмента»). 

ISBN 978-5-4237-0239-7 

Быть лидером высшего уровня. Вести 

за собой людей, вдохновляя их на соз-

дание высокоэффективной организации. 

Можно ли добиться этого? Кен Бланшар 

и его коллеги не один десяток лет помо-

гают просто хорошим компаниям стано-

виться великими и – что важно – оста-

ваться таковыми. В этой книге впервые 

сведены воедино знания о выдающемся 

лидерстве и уникальный опыт междуна-

родного бизнеса. 

Без сомнения, книга вдохновит вас 

подняться к новым вершинам лидерства 

и увлечь за собой других людей. 

 

 

Примірників – 1  

(загальний читальний зал) 

Бланшар, К. Дар лидера / К. Бланшар ; 

пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. – Минск : 
Попурри, 2015. – 192 с.  

ISBN 978-985-15-2492-7. 

В книге излагаются основные идеи 

Бланшара в сжатом виде, так что даже 

самые занятые люди смогут найти время, 

чтобы прочесть ее полностью. Знакомь-

тесь с книгой и учитесь правильному 

отношению к людям, работе и жизни, 

влияйте на тех, кто вас окружает. Нако-

нец, просто получайте удовольствие, впи-

тывая в себя мудрость, которой проник-

нуты все книги Кена Бланшара. 

Для широкого круга читателей. 
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Примірників: 1  
(загальний читальний зал) 

Бальдони Дж. Быть лидером. 50 спосо-
бов добиться впечатляющих резуль-
татов / Джон Бальдони ; [пер. с англ. 
Е. Деревянко]. – М. : Эксмо, 2014. – 
288 с. – (Психология. Искусство лидера). 
ISBN 978-5-699-70027-1 

Что делает великого лидера исключи-
тельным, как ему удается вдохновлять 
людей следовать за ним? Ответы на эти 
вопросы вы найдете в книге Джона Баль-
дони, одного из 10 самых влиятельных 
экспертов по вопросам лидерства по вер-
сии Leadership Gurus International. Следуя 
советам Джона Бальдони, любой началь-
ник сделает так, что люди поверят ему и 
захотят, чтобы он ими руководил. Вы 
узнаете, как поощрять упорство, обходить 
препятствия, защищать свои идеи, моти-
вировать на инновации, нанимать лучших 
специалистов, сообщать плохие новости, 
справляться с кризисами и поражениями, 
привлекать врагов на свою сторону. 

 

Примірників – 2 (загальний 
читальний зал, науковий 
абонемент) 

Максвелл, Д. Учитесь у великих / Джон 
Максвелл ; пер. с англ. М. А. Бабук. – 
Минск : Попурри, 2015. – 128 с. 
ISBN 978-985-15-2508-5. 

Приводятся мудрые наставления от 
выдающихся личностей прошлого, опи-
санных в Ветхом Завете, отличавшихся 
колоссальной силой веры, которые сра-
жались и побеждали в великих сраже-
ниях, были советчиками царей, – избран-
ников Господа, подвергавшихся по воле 
Его жестоким испытаниям и претерпев-
ших полную трансформацию личности. 

Для широкого круга читателей. 
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Примірників –1  
(загальний читальний зал) 

Продвижение себя. – СПб. : Питер, 
2015. – 224 е.: ил.  
ISBN 978-5-496-01063-4 

Хотите управлять другими – научи-
тесь управлять собой. 

В это издание включены ведущие 
идеи Стивена Кови, Дэниела Гоулмана, 
Эдгара Шейна, Кеннета Бланшара – тех, 
кто стал признанным и безусловным ли-
дером по вопросам личностного и про-
фессионального роста. Их лучшие прие-
мы и технологии теперь собраны вместе. 
Найдите подсказки и советы, которые 
приведут к цели кратчайшим путем и 
дадут обойти ловушки, подстерегающие 
даже опытных менеджеров. 

Книга предназначена для руководите-
лей, предпринимателей, управленцев. 

   

 

Примірників – 1  
(загальний читальний зал) 

Пинтосевич И. Влияй! 7 заповедей ли-
дера / Ицхак Пинтосевич. – М. : Эксмо, 
2013, —288е.: ил. 
ISBN 978-5-699-61591-9 

Ицхак Пинтосевич занимает второе 
место в рейтинге Международной ассо-
циации профессионалов развития личнос-
ти, тренер успеха № 1 на русскоязычном 
пространстве, в прошлом бронзовый при-
зер Чемпионата мира по легкой атлетике 
и удачный бизнесмен. В этой книге-тре-
нинге Ицхак не только делится своим 
опытом работы с лидерами, он собрал все 
самые мощные инструменты и стратегии 
влияния, почерпнутые из лучших книг по 
лидерству за последние 100 лет. Среди 
клиентов Пинтосевича самые успешные 
компании мира – такие, как Procter & 
Gamble, Deloitte, Danon, Leo Burnett, PSB-
Films, MasterCard, Mary Kay, «ПриватБанк», 
а также политики, бизнесмены и звезды 
шоу-бизнеса. Специальный бонус для чи-
тателей: видеотренинг от Ицхака Пинтосе-
вича в подарок. Подробности внутри книги. 
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Примірників – 1  

(загальний читальний зал) 

Далай-лама XIV. Путь истинного ли-

дера / Его Святейшество Далай-лама, 

Лоренс ван дег Майзенберг; пер. с 

англ. Натальи Яцюк. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер 2014. – 256 с. 

ISBN 978-5-91657-952-9 

В сегодняшнем мире бизнесменам 

неимоверно трудно принимать правиль-

ные решения. Ведь их последствия сказы-

ваются на работниках компании потреби-

телях, поставщиках. Этот процесс осо-

бенно сложен в крупных, глобальных 

корпорациях, которые осуществляют свою 

деятельность во многих; странах мира и 

для которых качество принятых решений 

жизненно важно. По этой причине чело-

век, принимающий решение, должен быть 

не только компетентным, – у него, поми-

мо этого, должна быть правильная моти-

вация и правильное состояние сознания. 

Эта книга появилась на свет в результате 

длившихся целое десятилетие дискуссий 

между главой и духовным лидером госу-

дарства Тибет Его Святейшеством Далай-

ламой и консультантом по вопросам уп-

равления. По сути это уникальный, бес-

ценный кладезь буддийской мудрости, 

призванный помочь бизнес-лидерам разо-

браться, что происходит в их сознании, и 

научить принимать решения, обеспечи-

вающие более высокое качество как соб-

ственной жизни так и жизни организа-

ции, в которой они работают. Книга пред-

назначена руководителям всех рангов. 
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Примірників –1 

(загальний читальний зал) 

Дафт P. Руководитель и слон. Как 

стать сверхлидером. – СПб. : Питер, 

2011. – 368 с. : ил. – (Серия «Практика 

менеджмента»), 

ISBN 978-5-459-00278-2 

Главы правительств и руководители 

корпораций управляют тысячами людей 

и распоряжаются огромными ресурсами, 

но многие из них не имеют власти над 

собой. Очень часто лидеры знают о важ-

ности правильного действия, но они об-

ладают слабым представлением о том, 

что мешает им поступать в соответствии 

со своими намерениями. В этой книге 

всемирно известный эксперт в области 

менеджмента Ричард Дафт предлагает 

систему для эффективного управления 

самим собой и как следствие более про-

дуктивной деятельности.  

Используя примеры из реальной жиз-

ни, результаты новейших исследований 

по психологии и менеджменту, автор 

предлагает руководство для всех, кто 

стремится к достижению внутреннего 

баланса и совершенствованию управлен-

ческой деятельности. Рекомендуется нас-

тоящим лидерам! 
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Примірників –1  

(загальний читальний зал) 

Трамп Д. Мысли по-крупному и не 

тормози! / Дональд Трамп при участии 

Билла Занкера ; Пер. с англ. – 2-е изд. – 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 310 с. 

ISBN 978-5-9614-1026-6 

В своей новой книге великий бизнес-

мен и провокатор Дональд Трамп блис-

тательно развенчивает иллюзии, связан-

ные с миром бизнеса. По Трампу, бога-

тым и знаменитым может стать далеко не 

каждый. Успех и богатство достаются 

сильным, а иллюзии и сомнения – удел 

лузеров. 

Девиз Дональда Трампа в жизни и 

бизнесе – страсть, здоровая злость, реаль-

ный взгляд на мир и творческий подход к 

решению любой задачи. Жизнь – это 

жесткая схватка, и если вы хотите выйти 

из нее победителем, забудьте слово «нет», 

учитесь работать кулаками, отвечать уда-

ром на удар, никогда не сдаваться и 

просчитывать каждый свой шаг. Только 

так можно достичь больших целей, а 

других и ставить не стоит! 

Цена успеха высока, и если вы чув-

ствуете, что готовы ее платить, эта кни-

га – для вас! 
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Примірників – 2  

(загальний читальний зал, 

науковий абонемент) 

Трейси, Б., Чи, П. 12 принципов лидер-

ского превосходства / Б. Трейси, П. Чи; 

пер. с англ. П. А. Самсонов. – Минск : 

Попурри, 2014. – 272 с. 

ISBN 978-985-15-2040-0. 

Автор многочисленных бестселлеров 

и эксперт в вопросах мотивации Брайан 

Трейси объединил усилия с известным 

специалистом в области подготовки 

лидеров Питером Чи, чтобы познакомить 

читателей с простыми принципами, 

которые помогут вам осуществить 

устойчивые позитивные перемены в 

своей организации. 

Для широкого круга читателей. 

 

Розроблено автором та бібліотекарями ПУЕТ 
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Додаток Б 

КОНЦЕПЦІЯ  
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Преамбула 

Університет як соціальний інститут виконує надзвичайно важливі 
функції: сприяє передачі цінностей сформованої в суспільстві куль-
тури; допомагає підтримувати наявний соціальний порядок; забезпечує 
наступність традицій, цінностей, етично-моральних принципів поко-
лінь, адекватну реакцію студентів, науково-педагогічних працівників і 
співробітників на виклики сучасності й майбутнього. 

У зв’язку із цим нагальним завданням для вітчизняних універ-
ситетів є розробка такої концепції, яка б відповідала не лише сучас-
ним, але й майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути 
вищу освіту. 

Вітчизняні університети мають стати «Лідерами освіти» не лише за 
висновками виставок, а, насамперед, студентів, які б виходили в са-
мостійне життя з відчуттям лідерського потенціалу й переконаністю у 
своїй спроможності стати справжніми лідерами. Акцентуємо увагу на 
цій тезі не випадково, адже кінець ХХ – початок ХХІ ст.ст. в управ-
лінському сенсі можна, без перебільшення, назвати епохою «Відро-
дження лідерства». Численні публікації закордонних учених, перед-
усім, американських та західноєвропейських, до яких останнім часом 
долучилися й праці вітчизняних дослідників, переконливо доводять: в 
епоху турбулентних соціально-економічних та технологічних транс-
формацій, зростання ролі знань, інновацій та їх носіїв, установи й 
країни можуть успішно розвиватися лише в межах лідерської управ-
лінської парадигми. 

Характерні та звичні й ефективні для зовсім недалекого минулого 
управлінські моделі, засновані на адмініструванні та менеджменті, з їх 
опорою на жорсткість постановки цілей, планування, індикаторів па-
раметрів діяльності й контролю, кількісні показники  її  результатив-
ності  за  мінливих  реалій  сьогодення виявилися неспроможними за-
безпечити нову якість стабільності організацій – стабільності їх змін, 
не лише готовність, але й спрямованість до постійних трансформацій, 
викликів реальності. З’ясувалося, що люди, які працюють лише за 
матеріальну винагороду чи через страх покарань, слабо вмотивовані 
давати відповіді на них. Отже, управлінці лише з «батогом і пряни-
ком» у руках – сьогодні вже малоефективні. 
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Пошук шляхів і механізмів мотивації співробітників організацій до 
досягнення й задоволення потреб вищого рівня (суспільного визнання, 
самореалізації) вивів управління на його вищий еволюційний рівень – 
лідерство. Саме тому актуальною є проблема формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 
середовищі університету, вирішенню якої і присвячено розробку даної 
концепції, врахувавши в ній як зовнішні, так і внутрішні чинники, що 
впливають чи будуть впливати на діяльність університету, поклавши в 
основу не лише управління ним, але і його інноваційний поступ уп-
ровадження лідерської парадигми. 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

Проблемою, яка потребує розв’язання, є дисбаланс між запитами 
українського суспільства на висококваліфікованих менеджерів (функ-
ціональних менеджерів та керівників підприємств), фахівців-лідерів та 
реальним станом вищої освіти, а також результатами діяльності уні-
верситетів, які здійснюють підготовку за спеціальністю 073 «Менедж-
мент» (галузі знань 07 Управління та адміністрування), і готовністю 
науково-педагогічних працівників до процесу формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому се-
редовищі університету. 

Ця проблема стала наслідком тривалого впливу багатьох чинників: 

 застарілі зміст, структура, стандарти та методики (технології) 
навчання в системі вищої освіти, які не забезпечують майбутнім ба-
калаврам з менеджменту можливості оволодіння лідерською компе-
тентністю та сучасними ефективними інструментами професійної 
діяльності в полікультурному суспільстві; 

 недостатня ресурсна підтримка професійної підготовки май-
бутніх бакалаврів з менеджменту (кадрові, навчально-методичні, ма-
теріально-технічні, фінансові, інформаційні ресурси), спрямованої на 
формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту в освітньому середовищі університету; 

 застарілі моделі та методики професійного вдосконалення май-
бутніх бакалаврів з менеджменту, які зорієнтовані на формальне до-
тримання встановлених вимог, а не на особистісне та професійне зро-
стання студентів, неперервний розвиток їх лідерської компетентності; 

 неефективність профорієнтаційної роботи в університетах, від-
сутність комплексу заходів професійного відбору майбутніх бака-
лаврів з менеджменту, розкриття їх лідерського потенціалу; 
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 відсутність дієвої координації між університетами, місцевою 
владою та роботодавцями в частині змісту освітнього процесу та прак-
тичної підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту на основі уп-
ровадження лідерської парадигми. 

Доцільність розв’язання зазначеної проблеми пов’язана з необхід-
ністю подолання суперечностей між:  

 гострою потребою суспільства в лідерах нового покоління та 
недостатнім рівнем сформованості лідерської компетентності майбут-
ніх бакалаврів з менеджменту;  

 значним потенціалом системи вищої освіти щодо формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту та 
недостатнім використанням можливостей органів студентського само-
врядування у цьому процесі, – необхідністю формування лідерської 
компетентності студентів у процесі діяльності органів студентського 
самоврядування та відсутністю науково обґрунтованих дидактичних, 
організаційно-педагогічних умов цього процесу у ЗВО, а також науко-
во-методичного забезпечення їх практичної реалізації. 

Мета Концепції – озброїти систему вітчизняної вищої освіти ін-
струментарієм для формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету. 
Провідною ідеєю Концепції є положення про те, що ефективність  фор-
мування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менедж-
менту залежить від розроблення та впровадження дидактичної систе-
ми, організаційно-педагогічних та дидактичних умов формування лі-
дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в ос-
вітньому середовищі університету. 

 

Методологічні підходи 

Методологічні підходи до формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універ-
ситету, які у своєму взаємозв’язку і взаємодії забезпечують різно-
бічність та об’єктивність дослідження вказаної проблеми, а саме: 

компетентнісний підхід до формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту з позиції сучасної дидактики по-
лягає у цілеспрямованій організації освітнього процесу в університеті, 
покликаного забезпечити розвиток лідерських якостей науково-педа-
гогічних працівників і студентів, сприяти ефективному вирішенню ак-
туальних і потенційних професійних завдань; з іншого боку – виступає 
гностичною базою вивчення проблеми формування лідерської компе- 
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тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-
вищі університету, яка визначає структурні компоненти досліджува-
ного явища, а також утворює фундаментальне підґрунтя для розробки 
цілісної теорії загального розвитку й визначення цілей дослідно-екс-
периментальної роботи в системі професійної підготовки студентів; 

особистісний підхід до формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універси-
тету дозволяє з’ясувати і врахувати в цьому процесі особливості 
конкретного студента як неповторної особистості – рушійної сили, 
умови і орієнтиру власного розвитку, що дозволить спроектувати і 
реалізувати професійно зумовлену траєкторію такого розвитку на реф-
лексивній основі та розвиток особистісного лідерського потенціалу; 

ресурсний підхід дозволяє зосередитися на питаннях організації 
навчання, зорієнтованого на виявлення і розвиток лідерського потен-
ціалу кожного студента;  вивчення  внутрішніх ресурсів особистості, 
лідерських якостей та виявлення шляхів їх розкриття й реалізації в 
різних видах діяльності відповідно до її природних нахилів; 

культурологічний підхід до процесу формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середо-
вищі університету окреслює особливості професійної підготовки май-
бутніх бакалаврів з менеджменту як лідерів, здатних створити органі-
заційну культуру підприємства, (фірми, організації), що підтримує 
встановлені цінності, інновації з урахуванням особливостей сучасного 
полікультурного суспільства; 

діяльнісний підхід до процесу формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі 
університету забезпечує врахування психологічної структури діяль-
ності всіх суб’єктів освітнього процесу, переведення студента в пози-
цію суб’єкта пізнання, праці, спілкування, лідерських стилів поведінки 
тощо; 

аксіологічний або ж ціннісний підхід до формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту привертає увагу 
до ціннісного лідерства та базується на усвідомленні студентами того 
факту, що лідер може здійснювати величезний вплив на розвиток 
цінностей і норм як окремих послідовників, так і організації в цілому, а 
лідерство може зростати лише на ґрунті високих цінностей, які напов-
нюють життя лідера особистим і, водночас, соціально значимим сенсом; 

контекстний підхід до формування лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає організацію процесу 
навчання і виховання студентів в освітньому середовищі університету  
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з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, вико-
ристання форм та методів контекстного навчання, орієнтацію на ситуа-
тивні теорії лідерства; 

проектний підхід до формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту зорієнтований на виконання завдань 
розвитку, перетворення, удосконалення процесу формуванню лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету шляхом використання освітніх проектів; 

системний підхід дає можливість розглядати лідерську компе-
тентність у контексті діалектичного синтезу лідерства та професійної 
компетентності, а процес формування лідерської компетентності май-
бутніх бакалаврів з менеджменту – як цілісну динамічну систему взає-
мопов’язаних складників цілей, завдань, змісту, форм, методів, засобів 
навчання, прийомів, способів і видів роботи професійної підготовки 
майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі універ-
ситету. 

Основні положення 

Місія університету: «Разом – до вершин професійної досконалості 
й життєвого успіху кожного заради процвітання України» шляхом 
забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації сту-
дентів, науково-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх 
спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; 
підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів 
нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, мене-
джменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій. 

Візія університету передбачає створення полілінгвального, під-
приємницького, інноваційного закладу вищої освіти лідерського типу, 
конкурентоспроможного на вітчизняному, європейському та світовому 
освітніх просторах на основі: 

– формування корпоративної культури та сучасної системи управ-
ління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства слу-
жіння; 

– створення атмосфери підтримки й розвитку лідерського потен-
ціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через 
їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій і 
практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва та 
мобільності. 

Лідерська компетентність майбутнього бакалавра з менедж-
менту  –  це  його здатність  реалізовувати  цілі,  завдання, функції  та  



586 

Продовж. дод. Б 

технології лідерського управління, здатність набувати професійного 
досвіду та досвіду лідерства як певних соціальних стосунків між 
членами групи, здатність бути лідером, що забезпечує активне вико-
ристовування навчальних досягнень у нових ситуаціях. Структурними 
компонентами лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту є когнітивний, інтегративно-діяльнісний та особистісний. 

Формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 

менеджменту розглядається як цілеспрямована система заходів щодо 

створення умов для успішної адаптації та інтеграції студентів у про-

фесійну діяльність через реалізацію лідерської управлінської парадигми 

в освітньому середовищі університету. 

Освітнє середовище університету номінується як відкрита система 

можливостей та ресурсів для розвитку й саморозвитку всіх суб’єктів 

освітнього процесу, яка забезпечує створення атмосфери підтримки й 

розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів спів-

робітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, ін-

новаційній освітній, науковій і практичній діяльності, програмах між-

народного співробітництва та мобільності. 

 

Мета та завдання 

Мета: формування та розвиток soft skills (м’яких, гнучких нави-

чок), що дозволяють бути успішними незалежно від специфіки діяль-

ності чи напряму, в якому працює випускник університету, як у про-

фесійній діяльності, так і в житті. 

Завдання: 
– створення університету нового покоління на основі кооперації 

освітньої (кооперативних закладів вищої освіти, їх інфраструктури), 

наукової (науково-дослідних інститутів, лабораторій, дослідницьких 

центрів, наукової бібліотеки, науково-технологічного парку), комер-

ційної (бізнес-інкубаторів, офісів комерціалізації, центрів консалтингу, 

аутсорсингу та аутстафінгу) та ресурсної (гуртожитків, спортивно-

навчальних комплексів, стадіонів, конгрес-центрів і концертних залів, 

об’єктів громадського харчування, музеїв тощо) складових діяльності 

кооперативних закладів вищої освіти; 

– запровадження корпоративної культури на основі обґрунтуван-

ня системи цінностей, переконань, способу мислення, котрі поділяє 

кожен працівник університету третього покоління та визначає внут-

рішнє життя такого типу закладу освіти; 



 587 

Продовж. дод. Б 

– забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та актив-
ного впливу на майбутнє українського суспільства й держави, заохо-
чення персонального лідерства, відповідальності та почуття обов’язку, 
ініціативності та відповідальності за розвиток української освіти, нау-
ки й інших сфер своєї діяльності; 

– підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та 
послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний 
розвиток, командна робота, інновації, результативність); 

– забезпечення лідерства університету на ринку України щодо ін-
тернаціоналізації освітнього процесу, розробки англомовних навчаль-
них програм, навчальних програм, що викладаються іншими інозем-
ними мовами, створення подвійних та спільних дипломів, забезпечен-
ня мобільності; 

– забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнто-
ваного навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних 
країнах світу, оптимізації навчальних планів; 

– забезпечення лідерства університету у просуванні в Інтернет-
мережі, забезпечення найвищого серед українських вишів рівня Web-
perfomance; 

– націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення відпові-
дальності персоналу; 

– підвищення рівня взаємної довіри між керівництвом і персона-
лом за рахунок оптимізації контролю, зростання авторитету лідерів, 
підвищення ефективності комунікацій; 

– послідовне і все більш інтенсивне залучення персоналу в меха-
нізм розробки та прийняття управлінських рішень, постійне вдоско-
налення організаційних регламентів і процедур, а також використання 
сучасних інформаційних технологій; 

– запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідер-
ських якостей для студентів і науково-педагогічних працівників; 

– призначення на керівні посади осіб, які володіють міжособистіс-
ними навичками спілкування та соціальними навичками; 

– діагностика, аналіз, формування (за потребою) та розвиток лі-
дерських якостей; 

– забезпечення розвитку навичок відповідно європейських стан-
дартів менеджменту якості: орієнтація на споживача; лідерство керів-
ників; залучення співробітників; процесний підхід; системний підхід 
до менеджменту; постійне поліпшення; прийняття рішень, заснованих 
на фактах; взаємовигідні відносини з партнерами; 
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– формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, сту-
дент, колега, бізнес, громадськість); 

– поліпшення системи забезпечення якості діяльності універси-
тету; 

– збереження балансу між кількісними й якісними результатами 
діяльності університету та його ресурсами (кадровими, фінансовими, 
інформаційними, дослідницькими, матеріально-технічними, іншими). 
 

Принципи формування лідерської компетентності  

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету 

Дидактичні принципи: науковості, доступності, систематичності 
та послідовності, свідомості і активності навчання, триєдиності на-
вчальних цілей, наочності, міцності знань, зв’язку теорії та практики, 
контролю і корекції знань, емоційності, оптимізації навчання. 

Принцип науковості навчання у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту вимагає: здій-
снити ретроспективний аналіз концепцій лідерства від часів, коли воно 
було зафіксовано в писемних джерелах, і до сьогодення, знайомити 
студентів з науковими концепціями лідерства від найдавніших часів до 
сучасності; об’єктивно розкривати наукові факти, поняття, теорії лі-
дерства, знайомити з новими  досягненнями  у  теоріях лідерства; по-
казувати перспективи розвитку лідерської управлінської парадигми за 
відомими прогнозами; використовувати сучасну наукову термінологію; 
знайомити і озброювати майбутніх бакалаврів з менеджменту метода-
ми навчання лідерства; вносити корекцію в знання, отримані студента-
ми самостійно; пов’язувати знання з життям, розкривати роль теорій 
лідерства для практики; вчити студентів застосовувати знання на 
практиці, розвивати лідерські якості; розкривати внутрішні зв’язки і 
відношення тощо. 

Принцип доступності навчання у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, який тісно взає-
мопов’язаний з принципом науковості, вимагає, щоб наукові концепції 
лідерства, вся різноманітність і глибина їх була зрозумілою для всіх 
студентів у відповідності з їх віком, рівнем розумового розвитку, а 
отже, були викладені у підручниках та навчальних посібниках у зро-
зумілій формі з урахуванням ланцюжка «від легкого до складного – від 
відомого до невідомого – від окремого до загального» та особистого 
досвіду студентів. 
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Принцип систематичності та послідовності навчання, перед-
бачає: актуалізацію раніше вивченого матеріалу з інших дисциплін 
(наприклад, «Менеджмент», «Управління персоналом», «Самоменедж-
мент», «Інноваційний менеджмент», «Ситуаційний менеджмент», «Ад-
міністративний менеджмент» тощо), який безпосередньо чи опосеред-
ковано стосується концепцій лідерства, з урахуванням ознак подіб-
ності з новим навчальним матеріалом (відтворити знання або досвід 
студентів у формі бесіди, монологічного пояснення, вправ тощо); ви-
значення місця нового матеріалу, який стосується отримання знань з 
лідерства, формування компонентів лідерської компетентності в струк-
турі теми чи розділу навчальної дисципліни, яка безпосередньо спря-
мована на формування лідерської компетентності майбутніх бакалав-
рів з менеджменту в освітньому середовищі університету; встанов-
лення зв’язків й відношень між поняттями всередині теми, навчаль-
ного предмета, у міжпредметному плані; забезпечення послідовності 
етапів засвоєння навчального матеріалу тощо. 

Принцип свідомості і активності навчання вимагає від майбутніх 
бакалаврів з менеджменту не просто механічно заучувати навчальний 
матеріал, а розуміти те, що вивчається, глибоко усвідомлювати і ос-
мислювати феномен лідерства, сучасні концепції лідерства, величез-
ний потенціал лідерської управлінської парадигми як важливого чин-
ника поступального прогресивного розвитку сучасного суспільства. 
Цей принцип, спрямований на свідоме розуміння студентами навчаль-
ного матеріалу, свідоме ставлення їх до навчальних занять, форму-
вання лідерської компетентності через стимулювання в них пізнаваль-
ної активності, передбачає, що головне у навчанні – навчити студентів 
доводити, пояснювати, перевіряти висновки на фактах, на прикладах. 
Студенти повинні не лише розуміти смисл вивченого, але й уміти 
використовувати набуті знання у царині лідерства в своєму життєвому 
досвіді та майбутній професійній діяльності. 

Принцип триєдиності навчальних цілей у процесі формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту перед-
бачає єдність навчальної, виховної та розвивальної мети при органі-
зації цього процесу, при створенні відповідних дидактичних умов, і 
полягає у їх одночасній, комплексній, інтегрованій реалізації в ос-
вітньому середовищі університету. Цей принцип базується на функ-
ціях процесу навчання в освітньому середовищі університету: освітній, 
виховній та розвивальній. Цей принцип – основа, яка визначає методи 
та прийоми роботи науково-педагогічних кадрів у процесі формування  
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лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту і за-
безпечує повноту, системність, усвідомленість, дієвість знань, які ма-
ють отримати студенти-менеджери, щоб стати успішними лідерами. 

Принцип наочності передбачає гармонійне поєднання слова з різ-
ними засобами наочності в процесі навчання, що приводить до пози-
тивного результату як у засвоєнні знань, так і у формуванні лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, розвитку свідо-
мості студента, осмислення феномена лідерства, використанні методик 
та шляхів завоювання лідером довіри й авторитету у своїх послідов-
ників. Для реалізації принципу наочності у процесі формування лі-
дерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту значною 
мірою сприяє широке застосування різноманітних видів засобів на-
вчання (оточуюче освітнє середовище університету, підручники, посіб-
ники, графічні та технічні засоби навчання, електронні засоби навчан-
ня, smart-технології тощо). 

Принцип міцності знань у процесі формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає отримання 
таких знань, які надовго зберігались би в пам’яті, відтворювались би 
послідовно без особливих зусиль і якими студенти легко, уміло ко-
ристувалися б при розв’язуванні різних практичних задач у профе-
сійній діяльності і які допомагали б їм стати менеджерами-лідерами. 
Система знань (як сучасні лідери застосовують традиційні методи ке-
рівництва; як мотивувати людей; як делегувати владні повноваження; 
як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією; як використо-
вувати засоби комунікації, щоб впливати на оточуючих; як створювати 
монолітну команду; як допомагати послідовникам максимально роз-
кривати свій лідерський потенціал) – це фундамент, основа для роз-
витку творчої діяльності майбутніх бакалаврів з менеджменту у май-
бутній професії. 

Принцип зв’язку теорії та практики у процесі формування лідер-
ської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньо-
му середовищі університету поєднує надважливі складові єдиного 
процесу пізнання і передбачає, що у ході навчання студенти повинні 
засвоїти не лише теоретичний матеріал, але й оволодіти способами 
його застосування на практиці, навчитися ефективно використовувати 
його у професійній діяльності. Тож цей принцип забезпечує форму-
вання здатності майбутніх бакалаврів з менеджменту до застосування 
своїх знань та вмінь на практиці; а також готовність до трансформації 
практичного досвіду з різних сфер життя для досягнення цілей у 
професійній діяльності на засадах лідерства, до застосування ефектив-
них методик відповідно різних стилів лідерства. 
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Принцип контролю і корекції знань у процесі формування лідер-
ської  компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає 
не лише навчальну взаємодію у тандемі «викладач-студент», але й 
постійне отримання викладачем об’єктивної інформації про навчальні 
досягнення студента та реалізацію корекційних заходів на основі по-
рівняння реального ступеня досягнення цілей навчання, реального рів-
ня сформованості у студентів лідерської компетентності із заплано-
ваним. Управління навчальним процесом на основі оцінки ступеня 
досягнення мети навчання, а також ступеня досягнення належного 
рівня сформованості лідерської компетентності є необхідним атри-
бутом навчального процесу як з погляду науково-педагогічних праців-
ників університету, так і з погляду та в інтересах студентів. 

Принцип емоційності навчання у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає забез-
печення у студентів позитивних емоцій, які відіграють роль внут-
рішньої спонукальної сили у навчальній діяльності. Успішність проце-
су формування лідерської компетентності більшою мірою зумовлю-
ється почуттям упевненості майбутніх бакалаврів з менеджменту у 
своїх силах, прагненням подолати труднощі, задоволенням від досяг-
нення поставленої мети – стати успішним менеджером-лідером. Пози-
тивні емоції, безсумнівно, знімають напруження, психологічні гальму-
вання у процесі навчання. Здебільшого, позитивні емоції студентів 
залежать від певних правил, яких мають дотримуватися викладачі у 
процесі навчання. Вони залежать, насамперед, від конкретних методик 
викладання, подання матеріалу, а їх використання – від компетент-
ності, порядності та ерудиції викладача, рівнів розумового та емоцій-
ного розвитку майбутніх бакалаврів з менеджменту, використовуваних 
засобів навчання. 

Принцип оптимізації навчання скеровує пошуки оптимальних умов 
для розвитку пізнавальної діяльності студентів, їх творчої самостій-
ності, для формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 
з менеджменту в освітньому середовищі університету: оптимізацію 
змісту форм і методів цієї діяльності, виокремлення дидактичних умов, 
оптимальне поєднання методів і засобів навчання, індивідуальної і гру-
пової форм організації навчання для найвищого досягнення конкретної 
мети навчання (високий рівень сформованості лідерської компетент-
ності), наукове обґрунтування специфічних принципів, розроблення 
концепції формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 
з менеджменту, побудови дидактичної системи формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому се-
редовищі університету. 
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Специфічні принципи: принцип етапності, принцип сприятливого 
оточення, корпоративності, рольової перспективи, фасилітації, ініціа-
тивності, саморегуляції та принцип «зразок-штурман-настроювач-
натхнення». 

Принцип етапності забезпечує виконання кожної дії у тій послі-
довності, яка визначається змістом дисципліни (базової, допоміжної чи 
навчальної студії) та власними пріоритетами студента, метою його 
діяльності (досягнення високого рівня сформованості лідерської 
компетентності), оцінкою результатів, їх аналізом і зіставленням з ме-
тою, що визначає циклічність навчальної дії, та корекцією результатів 
за необхідності. Етапність навчання у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту полягає у дотри-
манні таких етапів: мотиваційний етап; етап усвідомлення; етап трену-
вання; пропедевтично-професійний етап; контрольний етап. 

З іншого боку, реалізація принципу етапності – це, безперечно, 
послідовність, наступність та систематичність у процесі формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту, що 
забезпечується створенням якісного дидактичного супроводу: навчаль-
ними планами й програмами дисциплін (базових, допоміжних та на-
вчальних студій), поступовістю й послідовністю, встановленням тісно-
го й глибокого зв’язку між вивченими темами та розділами, які стосу-
ються теоретичних та практичних засад формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту; чітким виокремленням 
головного, суттєвого в матеріалі, що вивчається, намаганням його 
систематизувати, узагальнити й класифікувати; ускладненням методів 
навчання та форм самостійної роботи студентів; постійною й плано-
мірною перевіркою та обліком знань, умінь і навичок студентів;  вста-
новленням міжпредметних зв’язків і співвідношення між поняттями 
під час вивчення теми, навчальної дисципліни; використанням логіч-
них операції аналізу та синтезу, послідовністю етапів засвоєння знань; 
здійсненням планомірного порядку навчання; поступовою диферен-
ціацією та конкретизацією загальних положень; поділом навчального 
матеріалу на логічно завершені фрагменти, встановлюючи порядок і 
методику їх опрацювання; визначенням змістовних центрів кожної 
теми, виокремленням основних понять, ідей, встановленням зв’язків 
між ними, структуруванням матеріалів; розкриттям зовнішніх та 
внутрішніх зв’язки між теоріями, законами і фактами, використанням 
міжпредметних зв’язків; визначенням місця нового матеріалу в струк-
турі теми чи розділу. 
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Принцип сприятливого оточення детермінує обставини здійснення 
процесу формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту, які сприяють створенню атмосфери успіху в освітньому 
середовищі університету. Вважаємо, що цей принцип, спрямований, 
насамперед, на розвиток університету як території успіху, місія якого – 
«разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху 
кожного заради процвітання України» шляхом забезпечення розвитку 
потенціалу та можливостей самореалізації студентів, науково-педаго-
гічних працівників і співробітників у процесі їх спільної освітньої, нау-
кової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка визнаних в 
Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – 
лідерів у галузях економіки, підприємництва, менеджменту, обслуго-
вування, інформаційних технологій тощо. Університет, на нашу думку, 
має стати спільнотою, де формується особистість високопрофесійного 
соціально-відповідального фахівця-лідера. 

Відтак, програми підготовки не лише майбутніх бакалаврів з ме-
неджменту, але й студентів інших спеціальностей та напрямів, у вищій 
школі повинні бути скориговані з урахуванням постійного зростання 
обсягів інформації та сприяти розвитку у студентів навичок, необ-
хідних для подальшої успішної діяльності. 

Цей принцип вимагає розроблення стратегії розвитку університету, 
визначення місії та візії університету, цінностей та стратегічної мети, 
однією з яких є впровадження лідерської управлінської парадигми, 
системи заходів формування та подальшого розвитку лідерської ком-
петентності випускників ЗВО як доповнюючої складовою кваліфіка-
ційної програми підготовки фахівця (тренінги, майстер-класи, лекції, 
конференції, круглі столи, бізнес-форуми, зустрічі з успішними ви-
пускниками університету різних років та багато інших). 

Принцип корпоративності у процесі формування лідерської ком-
петентності майбутніх бакалаврів з менеджменту полягає у впрова-
дженні корпоративного навчання в освітньому середовищі універси-
тету, в основі якого лежить ідея командного підходу до процесу на-
вчання. При такому навчанні команда однодумців володіє такими 
характеристиками: члени команди орієнтовані на спільну мету або 
завдання; здійснення цієї мети вимагає співпраці членів команди і 
координації їх зусиль; взаємодія членів команди здійснюється регу-
лярно. Цей принцип передбачає створення міцної команди науково-
педагогічних працівників, які втілюватимуть разом зі своїми студен-
тами ідеї формування лідерської компетентності студентів в освітньо-
му середовищі університету: школи лідерства, навчально-наукові  
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інститути лідерства, інститути лідерства та управління як структурні 
підрозділи  університетів, центри програм з лідерства-служіння, клуби 
«Лідер» тощо, а також залучення до викладання навчальних дисциплін 
та практичної підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту про-
відних фахівців бізнес-структур, продовження та розширення прак-
тики залучення до освітнього процесу в університеті іноземних нау-
ково-педагогічних працівників та ін. 

З іншого боку, принцип корпоративності реалізується за допомо-
гою технології 70/30, яка передбачає трансформацію традиційного 
навчання в активне: зміщення акценту з того, «що» викладає викладач, 
на те «як» він проводить навчання, стимулювання активного навчання 
у процесі формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів 
з менеджменту. У результаті викладачі дійсно заряджають енергією і 
втягують в процес навчання студентів або, що ще краще, перетворю-
ють навчання в процес дії. Успішна реалізація цієї технології здійсню-
ється за допомогою трьох правил: 

1) у процесі навчання майбутні бакалаври з менеджменту говорити 
повинні 70 % часу, і слухати – 30 %; 

2) викладачі мають витрачати 70 % часу своєї підготовки на те, як 
вони будуть проводити навчання, а 30 % на те, що вони будуть роз-
повідати; 

3) майбутні бакалаври з менеджменту у процесі формування лідер-
ської компетентності мають витрачати 70 % свого часу на практику і 
30 % – на вивчення теорії. 

Принцип рольової перспективи у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту зумовлюється 
оптимізацією виховних і розвиваючих можливостей професійної під-
готовки студентів в освітньому середовищі університету, що пов’язано 
зі зміною її цілей, змісту, методики й педагогічних технологій. Важ-
ливо кожному майбутньому бакалавру з менеджменту забезпечити 
участь в активній діяльності професійної спрямованості, динаміку 
розв’язання завдань, що постійно ускладнюються, і програвання різ-
них професійних ролей та лідерських стилів, що моделюють лідерську 
дійсність і розкривають специфіку й творчу природу праці сучасного 
менеджера. Саме проектування рольової перспективи й реалізація 
різних ролей та лідерських стилів у системі професійної підготовки 
студентів у ЗВО дозволяє здійснити рольовий принцип її організації. 
Цей принцип як провідна ідея підвищення якості процесу формування 
лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту перед-
бачає їх залучення до активної пізнавальної  діяльності  в  освітньому  
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середовищі університету шляхом виконання складної і відповідальної 
ролі в модельованих навчальних ситуаціях, що максимально відобра-
жають професійну дійсність менеджера-лідера. Система професійної 
підготовки, заснована на принципі рольової перспективи, дає змогу 
здійснювати навчальну діяльність в умовах максимально наближених 
до реальних, а також забезпечує адекватну поведінку студентів у 
різних ситуаціях, які потребують лідерських рішень та поведінки, з 
урахуванням специфіки професії менеджера. 

Реалізація цього принципу передбачає: використання на заняттях 
життєвого досвіду студентів, науково-педагогічних кадрів, провідних 
фахівців бізнес-структур, відомих топ-менеджерів тощо; розкриття 
практичної значущості набутих знань; моделювання в освітньому про-
цесі ситуацій і активних дій майбутніх бакалаврів з менеджменту в 
умовах професійного вибору та творчого розв’язання професійних 
завдань; створення для кожного можливості проявити себе в складній і 
відповідальній ролі лідера через вирішення пізнавальних завдань, 
імітаційно-ігрових дій, підвищення ролі самостійної та індивідуальної 
роботи під час опанування системою лідерських знань, диференціа-
цією навчально-пізнавальних завдань, зумовленою нерівномірністю 
професійного становлення студентів та рівнем сформованості лідер-
ської компетентності; забезпечення незвичної атмосфери, психологіч-
но сприятливого середовища спілкування, що стимулюють інтерес та 
активну роботу думки студентів, ініціативу і нестандартність дій; за-
безпечення умов для демонстрації творчих можливостей і здібностей 
студентів, самореалізації особистості і переживання ситуації успіху. 

Принцип фасилітації у процесі формування лідерської компетент-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту базується на міжособистіс-
ній взаємодії, що посилює продуктивність цього процесу засобом 
їхнього особливого стилю взаємодії та діяльністю викладача. Фасилі-
тація – це стимулювання розвитку свідомості особистості майбутнього 
бакалавра з менеджменту, його свободи вибору, незалежності, це змінa 
ефективності діяльності тандему «викладач-студент» у процесі форму-
вання лідерської компетентності. Ключова ідея цього принципу по-
лягає в тому, що кожен майбутній бакалавр з менеджменту має в самій 
собі величезні ресурси для сaмопізнання, зміни я-концепції, цілеспря-
мованої лідерської поведінки, а доступ до цих ресурсів можливий 
лише в тому випадку, якщо створюється певний клімaт настанов, що 
фасилітують. Такими умовами (як особистісні настанови викладача) є: 
справжність, щирість або конгруентність; безумовне позитивне прий-
няття; емпатичне розуміння. 
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Реалізується цей принцип у процесі формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту за допомогою правил 
фaсилітуючого діалогу: психологічна нaстанова на актуальний стан 
студента (тут і тепер), врахування бажань, почуттів, фізичного і пси-
хологічного стану, який студент відчуває в цей момент; позитивне 
сприйняття особистості студента, апріорна довіра до його намірів; 
сприйняття студента як рівного, який має право на власну думку та 
власне рішення; проблематизація змісту спілкування, тобто обгово-
рення реальних проблем і питань; персоніфікація – презентація своїх 
почуттів і бажань. 

Принцип ініціативності у процесі формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту передбачає вияв ініціа-
тиви, інноваційного мислення і креативності студентів – здібності 
особистості творчо підходити до вирішення питань (у нашому випадку 
з позиції менеджера-лідера) та її здатності до заохочування творчості 
інших. 10 заповідей творчої особистості, які ми можемо розглядати як 
настанова для досягнення успіху у процесі формування лідерської 
компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту: будь господарем 
своєї долі; досягни успіху в тому, що ти любиш; культивуй у себе 
сміливість; внеси свій конструктивний внесок у загальну справу; бу-
дуй свої відносини з людьми на довірі; розвивай свої творчі здібності; 
турбуйся про своє здоров’я; не втрачай віру в себе; намагайся мислити 
позитивно; поєднуй матеріальне благополуччя з духовним задоволен-
ням. Реалізація принципу ініціативності сприяє самореалізації (само-
актуалізації) майбутніх бакалаврів з менеджменту, тобто прагненню до 
якомога повнішого розкриття і розвитку своїх особистісних можли-
востей, лідерських якостей та лідерського потенціалу. 

Ініціативність ми розглядаємо з позицій компетентнісного підходу, 
тобто як загальну (універсальну, ключову, надпрофесійну) компетенцію, 
яка зустрічається у цілому ряді сучасних вітчизняних і зарубіжних 
професійних стандартів і трактується як позитивна, життєво необхідна 
риса, яку важливо розвивати у майбутніх бакалаврів з менеджменту. 

Принцип ініціативності у процесі формування лідерської компе-
тентності майбутніх бакалаврів з менеджменту означає, що студенти 
повинні проявляти розумну ініціативу і творчий пошук оптимальних 
лідерських стилів та управлінських рішень в умовах освітнього про-
цесу та майбутньої професійної діяльності, які постійно змінюються в 
сучасному інформаційному суспільстві. Це означає, що майбутній 
бакалавр з менеджменту отримає достатній ступінь свободи, щоб діяти 
швидко  і  рішуче  як  лідер  у  межах своїх повноважень у майбутній  
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професійній діяльності. Реалізаційний механізм принципу становлять: 
новаторство у справах, навчанні, майбутній професії, лідерській пове-
дінці, яскравість нових ідей; особистісне починання, готовність бра-
тися до справ; розвиток активності, реалізація ініціативних дій; роз-
виток відповідальності за свої ідеї та вчинки; розвиток здатності і волі 
до реалізації запропонованого; використання творчих завдань, освітніх 
проектів тощо. З іншого боку, ініціативність є важливою якістю лідера. 
Успішно діючий лідер – позитивний. Він веде підлеглих «в атаку», 
йому зрозумілі можливості, які не помічають інші. Він знає, коли час 
діяти – це частина його інтуїтивного знання. Коли інші вагаються, він 
приймає рішення. Ініціативність такого менеджера включає одну з 
основних якостей, що ведуть до успіху, – здатність ризикувати. 

Принцип саморегуляції при формуванні лідерської компетентності 
майбутніх бакалаврів з менеджменту полягає у використанні студен-
том різних засобів навчання, які сприятимуть оволодінню засобами 
виконання навчальних операцій таким чином, що будь-яка зміна умов 
завдання, зустріч з ускладненням спричиняла включення таких меха-
нізмів мислення, які призводять до самостійного розв’язку завдання чи 
проблеми. Саморегуляція є вищим ступенем діяльності студента у про-
цесі навчання, коли вміння виконувати навчальні операції перетворю-
ється на навички і послідовність їх здійснюється автоматично. Цей 
принцип є орієнтацією майбутніх бакалаврів з менеджменту на те, щоб 
вони завжди налаштовували себе на успіх як невід’ємний атрибут 
лідерства: у навчанні, у житті, у майбутній професійній діяльності. З 
іншого боку, принцип саморегуляції забезпечує формування адаптив-
ності майбутніх бакалаврів з менеджменту. Адаптивність, або здат-
ність пристосовуватися до мінливих ситуацій, яка традиційно розгля-
далась як складова інтелекту, виявилась пов’язаною з лідерством і є 
навіть більш важливою для успіху лідера, який має справу з різними 
людьми й різними ситуаціями, ніж просто високий рівень інтелекту. 
Інша важлива якість лідера – енергійність. Менеджерові важко досягти 
успіху, не володіючи витривалістю, високими фізичними й інтелекту-
альними можливостями. Запас фізичних та інтелектуальних сил 
поповнюється за рахунок величезної енергії лідера, який успішно діє. 
Такий менеджер продовжує справу, коли інші вже надто втомлені. 
Отже, майбутнім бакалаврам з менеджменту, безперечно, необхідно 
володіти прийомами саморегуляції. 

Принцип «зразок-штурман-настроювач-натхнення» забезпечує по-
будову процесу формування лідерської компетентності майбутніх 
бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету з ура-
хуванням чотирьох ролей лідера. 
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Перша роль: зразок. Створення зразка для наслідування (окремою 
людиною, командою) стимулює довіру, на ґрунті якої виростає осо-
бистий моральний авторитет лідера. 

Друга роль: штурман. Штурман створює порядок не адміністратив-
ними методами, а транслюючи власні бачення й місію. Відтак, люди 
ототожнюють свої інтереси зі стратегічними рішеннями, зокрема, 
пов’язаними з цінностями та пріоритетними цілями, беруть участь у 
процесі їх розробки, установлюють емоційний зв’язок із лідером. Ви-
значення курсу дозволяє сформувати пророчий моральний авторитет. 

Третя роль: настроювач. Налаштування, узгодження структур, 
систем і процесів – це форма забезпечення внутрішнього ладу, духу, 
довіри, реалізації бачення й делегування відповідальності. Завдяки 
цьому формується інституціоналізований моральний авторитет. 

Четверта роль: натхнення. Ця роль – наслідок виконання лідером 
трьох попередніх. Вона розкриває людський потенціал без мотивації 
ззовні й дозволяє сформувати культурний моральний авторитет. 

 

Очікувані результати 

Володіння майбутніми бакалаврами з менеджменту сучасними ком-
петенціями, що відповідають європейським стандартам якості National 
Оccupational Standarts (NOS): 

1) управління собою та особистими професійними вміннями; 
2) забезпечення керівництва; 
3) підтримка змін; 
4) робота з людьми; 
5) використання ресурсів; 
6) досягнення результатів. 

Критерії досягнення: уміння майбутніх бакалаврів з менеджменту 
забезпечити наявність прогресивного, висхідного вектора у своєму 
розвитку, переважання його над регресивним вектором; високий рі-
вень сформованості у майбутніх бакалаврів з менеджменту лідерської 
компетентності, навичок професійної діяльності: проактивна поведін-
ка; уміння ставити та досягати цілей; професійне спілкування; уміння 
досягати синергії; командна взаємодія; володіння навичками тайм-
менеджменту; неконфліктність, стресостійкість, креативність, іннова-
ційне мислення, вміння працювати в умовах постійних змін та викли-
ків, ініціативність, розвиток таланту, стратегічне мислення, постійне 
самовдосконалення. 
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Основні напрями розвитку лідерської компетентності  

майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому 

середовищі університету 

– Розбудова простору відкритого партнерства із ЗВО та створення 

університету нового покоління з використанням інноваційних техно-

логій; 

– вивчення досвіду запровадження лідерської управлінської пара-

дигми, інноваційних форм викладання у вищій освіті в Україні, сучас-

них тенденцій та викликів шляхом залучення фахівців до проведення 

зустрічей (тренінгів, семінарів, круглих столів та ін.); 

– розроблення Стратегії розвитку університету, однією із страте-

гічних цілей якої є впровадження лідерської управлінської парадигми; 

– розроблення програми заходів, спрямованих на формування та 

розвиток soft skills (м’яких, гнучких навичок) – навичок, які дозво-

ляють бути успішними незалежно від специфіки діяльності чи напря-

му, в якому працюватиме випускник університету; 

– участь майбутніх бакалаврів з менеджменту у проекті TEMPUS 

«Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту»; 

– створення в освітньому середовищі університету «Школи лідера»; 

– розроблення та вдосконалення дидактичного забезпечення для 

формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з мене-

джменту в освітньому середовищі університету; 

– моніторинг лідерського потенціалу студентів; науково-педа-

гогічних працівників; управлінців; 

– залучення до викладання навчальних дисциплін, зокрема, курсу 

«Основи лідерства», та практичної підготовки студентів провідних 

фахівців бізнес-структур; 

– продовження та розширення практики залучення до освітнього 

процесу в університеті іноземних науково-педагогічних працівників; 

– оновлення програми виробничих практик і стажування сту-

дентів; просування он-лайн управління практичними навичками 

студентів, їх квазіпрофесійною та підприємницькою діяльністю; 

– удосконалення інноваційних технологій і методів навчання, 

заснованих на інформаційних, дистанційних, он-лайн освітніх техно-

логіях шляхом проведення майстер-класів, семінарів і тренінгів тощо. 

 

Розроблено автором. 
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ПЕРЕДМОВА 

Університет як соціальний інститут виконує надзвичайно важливі 
функції: сприяє передачі цінностей сформованої в суспільстві куль-
тури; допомагає підтримувати наявний соціальний порядок; забезпечує 
наступність традицій, цінностей, етично-моральних принципів поко-
лінь, адекватну реакцію студентів, науково-педагогічних працівників і 
співробітників на виклики сучасності й майбутнього. У зв’язку із цим 
нагальним завданням для нашого університету є розробка такої стра-
тегії розвитку, яка б відповідала не лише сучасним, а й майбутнім спо-
діванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту.  

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» має стати «Лідером освіти» не лише за виснов-
ками виставок, а, насамперед, студентів, які б виходили в самостійне 
життя з відчуттям лідерського потенціалу й переконаністю у своїй 
спроможності стати справжніми лідерами. 

Акцентую увагу на цій тезі не випадково. Кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.ст. в управлінському сенсі можна, без перебільшення, назвати 
епохою «Відродження лідерства». Численні публікації закордонних 
учених, передусім, американських та західноєвропейських, до яких 
останнім часом долучилися й праці вітчизняних дослідників, перекон-
ливо доводять: в епоху турбулентних соціально-економічних та тех-
нологічних трансформацій, зростання ролі знань, інновацій та їх но-
сіїв, установи й країни можуть успішно розвиватися лише в рамках 
лідерської управлінської парадигми.  

Характерні та звичні й ефективні для зовсім недалекого минулого 
управлінські моделі, засновані на адмініструванні та менеджменті, з їх 
опорою на жорсткість постановки цілей, планування, індикаторів 
параметрів діяльності й контролю, кількісні показники її результа-
тивності за мінливих реалій сьогодення виявилися неспроможними 
забезпечити нову якість стабільності організацій – стабільності їх змін, 
не лише готовність, а й спрямованість  до  постійних  трансформацій,  
викликів реальності. З’ясувалося, що люди, які працюють лише за 
матеріальну винагороду чи через страх покарань, слабо вмотивовані 
давати відповіді на них. Отже, управлінці лише з «батогом і пряни-
ком» у руках – сьогодні вже малоефективні. Пошук шляхів і механіз-
мів мотивації співробітників організацій до досягнення й задоволення 
потреб вищого рівня (суспільного визнання, самореалізації) вивів уп-
равління на його вищий еволюційний рівень – лідерство.  

Розроблені й реалізовані в попередні роки програми розвитку 
кадрового потенціалу, студентського самоврядування, запровадження  
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інноваційних технологій в управління та освітню діяльність універ-

ситету у своїй основі також мали ідеологію лідерства. І нам дійсно 

вдалося зробити немало. За декілька років наполегливої праці всього 

колективу ми стали справді великим університетом, перевершивши 

нормативні показники МОНУ щодо якісного складу кадрів, техніч-

ного, комп’ютерного, інформаційного забезпечення тощо.  

Усе це обумовлює нагальну необхідність розробки стратегії роз-

витку університету, принаймні на 2017–2022 роки, врахувавши в ній як 

зовнішні, так і внутрішні чинники, що впливають чи будуть впливати 

на його діяльність, поклавши в основу не лише управління універ-

ситетом, а і його інноваційний поступ упровадження лідерської па-

радигми.  

 

О. О. Нестуля, ректор Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», д. і. н., проф., заслужений 

працівник освіти 

 

МІСІЯ ТА ВІЗІЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

«Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху 

кожного заради процвітання України» шляхом забезпечення розвитку 

потенціалу та можливостей самореалізації студентів, науково-педаго-

гічних працівників і співробітників у процесі їх спільної освітньої, нау-

кової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка визнаних в 

Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – 

лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслугову-

вання, харчових та інформаційних технологій. 

Візія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» передбачає створення полілінг-

вального, підприємницького, інноваційного закладу вищої освіти лі-

дерського типу, конкурентоспроможного на вітчизняному, європей-

ському та світовому освітніх просторах на основі: 
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– формування корпоративної культури та сучасної системи управ-

ління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства слу-

жіння; 

– створення атмосфери підтримки й розвитку лідерського потен-

ціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через 

їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій і 

практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва та 

мобільності. 

 

ЦІННОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНА МЕТА  

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Цінностями для Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» є: 

– Людина 

– Чесність 

– Лідерство 

– Відповідальність 

– Професіоналізм 

– Довіра 

– Духовність  

– Рівність 

– Свобода 

– Лояльність 

– Суспільне визнання 

– Ввічливість 

– Енергійність 

– Сміливість 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський уні-

верситет економіки і торгівлі» реалізує свою місію, візію шляхом 

досягнення стратегічної мети. 

Стратегічна мета розвитку університету – створення полілінг-

вального, підприємницького, інноваційного закладу вищої освіти лі-

дерського типу, конкурентоспроможного на вітчизняному, європей-

ському та світовому освітніх просторах для студентів. 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
 

Стратегічними напрямами розвитку Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університету економіки і 

торгівлі» на 2017-2022 роки є: 

– упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку 

університету; 

– розвиток освітньої діяльності університету; 

– розвиток наукової та інноваційної діяльності університету; 

– розбудова підприємницького напряму розвитку університету. 

 

Упровадження лідерської управлінської парадигми 

розвитку університету 

Українська система освіти потребує реформування. Наявний рівень 

підготовки фахівців закладів вищої освіти не може забезпечити належ-

ний розвиток суспільства та конкурентоспроможності країни як на 

поточний момент, так і у стратегічній перспективі. Вимоги часу став-

лять перед закладом вищої освіти нові завдання. Динаміка глобалі-

заційних економічних і суспільних змін вимагають від випускника не 

просто оволодіти знаннями, достатніми для здійснення професійної 

діяльності за певним напрямом, а вміти самостійно здобувати необ-

хідні відомості та набувати компетенції. 

Відтак, програми підготовки у вищій школі повинні бути скори-

говані з урахуванням постійного зростання обсягів інформації та 

сприяти розвитку у студентів компетентностей, необхідних для по-

дальшої успішної діяльності. Університет має стати спільнотою, де 

формується особистість високопрофесійного соціально-відповідаль-

ного фахівця-лідера. 

Вищезазначене засвідчує, що особливої актуальності на сучасному 

етапі розвитку вищої школи набуває управлінська лідерська пара-

дигма, яка сьогодні успішно імплементується в переважній більшості 

українських вишів. 

Мета: формування та розвиток soft skills (м’яких, гнучких нави-

чок), що дозволяють бути успішними незалежно від специфіки 

діяльності чи напряму, в якому працює випускник університету, як у 

професійній діяльності, так і в житті. 
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Завдання: 

– створення університету нового покоління на основі кооперації 

освітньої (кооперативних закладів вищої освіти, їх інфраструктури), 

наукової (науково-дослідних інститутів, лабораторій, дослідницьких 

центрів, наукової бібліотеки, науково-технологічного парку), комер-

ційної (бізнес-інкубаторів, офісів комерціалізації, центрів консалтингу, 

аутсорсингу та аутстафінгу) та ресурсної (гуртожитків, спортивно-

навчальних комплексів, стадіонів, конгрес-центрів і концертних залів, 

об’єктів громадського харчування, музеїв тощо) складових діяльності 

кооперативних закладів вищої освіти; 

– запровадження корпоративної культури на основі обґрунту-

вання системи цінностей, переконань, способу мислення, котрі поділяє 

кожен працівник університету третього покоління та визначає внут-

рішнє життя такого типу закладу освіти; 

– забезпечення університету статусу лідера в інноваціях та актив-

ного впливу на майбутнє українського суспільства й держави, заохо-

чення персонального лідерства, відповідальності та почуття обов’язку, 

ініціативності та відповідальності за розвиток української освіти, нау-

ки й інших сфер своєї діяльності; 

– підвищення значущості стратегічного лідерства, динамічне та 

послідовне культивування цінностей економіки знань (безперервний 

розвиток, командна робота, інновації, результативність); 

– забезпечення лідерства університету на ринку України щодо ін-

тернаціоналізації освітнього процесу, розробки англомовних навчаль-

них програм, навчальних програм, що викладаються іншими інозем-

ними мовами, створення подвійних та спільних дипломів, забезпечен-

ня мобільності; 

– забезпечення лідерства університету у сфері практико-орієнто-

ваного навчання шляхом збільшення кількості баз стажування в різних 

країнах світу, оптимізації навчальних планів; 

– забезпечення лідерства університету у просуванні в Інтернет-

мережі, забезпечення найвищого серед українських вишів рівня Web-

perfomance; 

– націленість на інновації та обмін знаннями, підвищення відпо-

відальності персоналу; 

– підвищення рівня взаємної довіри між керівництвом і персо-

налом за рахунок оптимізації контролю, зростання авторитету лідерів, 

підвищення ефективності комунікацій; 
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– послідовне і все більш інтенсивне залучення персоналу в меха-

нізм розробки та прийняття управлінських рішень, постійне вдоско-

налення організаційних регламентів і процедур, а також використання 

сучасних інформаційних технологій; 

– запровадження системи семінарів-тренінгів із розвитку лідер-

ських якостей для студентів і науково-педагогічних працівників; 

– призначення на керівні посади осіб, які володіють міжособис-

тісними навичками спілкування та соціальними навичками; 

– діагностика, аналіз, формування (за потребою) та розвиток лі-

дерських якостей; 

– забезпечення розвитку навичок відповідно європейських стан-

дартів менеджменту якості: орієнтація на споживача; лідерство керів-

ників; залучення співробітників; процесний підхід; системний підхід 

до менеджменту; постійне поліпшення; прийняття рішень, заснованих 

на фактах; взаємовигідні відносини з партнерами; 

– формування простору відкритого партнерства (абітурієнт, сту-

дент, колега, бізнес, громадськість); 

– поліпшення системи забезпечення якості діяльності універси-

тету; 

– збереження балансу між кількісними й якісними результатами 

діяльності університету та його ресурсами (кадровими, фінансовими, 

інформаційними, дослідницькими, матеріально-технічними, іншими). 

 

Очікувані результати: володіння сучасними компетенціями, що 

відповідають європейським стандартам якості National Оccupational 

Standarts (NOS): управління собою та особистими професійними вмін-

нями; забезпечення керівництва; підтримка змін; робота з людьми; 

використання ресурсів; досягнення результатів. 

Критерії досягнення: уміння випускника забезпечити наявність 

прогресивного, висхідного вектора у своєму розвитку, переважання 

його над регресивним вектором; високий рівень сформованості у ви-

пускника навичок професійної діяльності: проактивна поведінка; умін-

ня ставити та досягати цілей; професійне спілкування; уміння досягати 

синергії; командна взаємодія; володіння навичками тайм-менеджмен-

ту; неконфліктність, стресостійкість, креативність, інноваційне мис-

лення, вміння працювати в умовах постійних змін та викликів, іні-

ціативність, розвиток таланту, стратегічне мислення, постійне само-

вдосконалення. 
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Розвиток освітньої діяльності університету 

Освітня діяльність Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» є напрямом розвитку 
університету та гармонійним поєднанням стратегічних, тактичних та 
оперативних векторів. Стратегічний вектор розвитку орієнтований на 
інтеграцію університету в міжнародній освітній простір, формування 
системи дистанційного навчання, забезпечення фахової зайнятості 
випускників на вітчизняному, європейському та світовому ринках 
праці. Тактичний вектор розвитку спрямований на розвиток багато-
ступеневої системи освіти, розширення вільного доступу до якісних 
освітніх послуг усім охочим і збереження кількісних та якісних ре-
зультатів діяльності. Оперативний вектор розвитку націлений на якіс-
не оновлення освіти через модернізацію освітніх програм, інтенсифі-
кацію освітнього процесу, гуманізацію та трансформацію від тради-
ційної парадигми освіти до студентоорієнтованої. 

Мета: створення полілінгвального, підприємницького, інновацій-
ного закладу вищої освіти лідерського типу, конкурентоспроможного 
на вітчизняному ринках освітніх послуг і праці за рахунок розробки 
освітніх програм на компетентнісних засадах та їх інтеграції в 
європейський і світовий простір. 

Завдання: 
– збереження та розвиток динамічної ступеневої системи підго-

товки фахівців на основі мережі кооперативних закладів вищої освіти, 
яка за освітніми та кваліфікаційними рівнями, типом закладів освіти, 
формами і термінами навчання, джерелами фінансування задовольняла 
б інтереси особи та потреби кожної людини і держави загалом; 

– відкриття нових спеціальностей, розробка сучасних освітніх 
програм відповідно до стандартів вищої освіти та Національної рамки 
кваліфікацій на основі компетентностей, визначених за участі зацікав-
лених сторін – студентів, випускників, роботодавців, науково-педаго-
гічних працівників; 

– розширення переваг практико-орієнтованого навчання шляхом 
упровадження сендвіч-курсів, дуальної освіти (ІТ-освіта), educational 
cooperation освіти; 

– розробка навчальних планів на основі компетентнісного та кре-
дитного підходів до освітнього процесу (з точки зору структури й 
змісту програми, форми і методів організації освітнього процесу); 

– розвиток полілінгвального складника освітнього процесу з ме-
тою інтеграції студентської молоді та науково-педагогічних праців-
ників у міжнародний освітній простір; 
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– інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір; 
– розвиток системи дистанційного навчання на основі розши-

рення доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потре-
бами та залучення дистанційних платформ для формування освітніх 
програм відкритого навчання; 

– інтегрованість університету в систему освіти впродовж життя на 
основі формальної, неформальної та інформальної освіти; 

– організація та проведення моніторингу й оцінювання резуль-
татів навчання студентів, науково-педагогічних працівників та спів-
робітників структурних підрозділів університету на основі рейтингової 
системи оцінювання; 

– упровадження автоматизованого управління освітньою діяль-
ністю університету, створення електронних кабінетів керування ос-
вітнім процесом для науково-педагогічних працівників і студентів. 

Очікувані результати 
Випускник університету здатний творчо мислити, швидко орієн-

туватися в сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати 
нестандартні рішення, вчитися й розвиватися протягом усього життя. 
Мобільний та працевлаштований, привабливий та конкурентоспро-
можний, впізнаваний та ідентифікований випускник у вітчизняному, 
європейському й світовому просторі. 

Критерії досягнення: 
– запропоновано нові спеціальності й освітні програми, інтегро-

вані та спільні освітні програми, узгоджено навчальні плани, що за-
безпечило формування контингенту студентів, його працевлаштування 
та інтернаціоналізацію освітньої діяльності й поглиблення міжнарод-
ного досвіду студентів; 

– реалізовано полілінгвальний складник освітнього процесу на 
основі паралельного використання іноземних мов та англомовних 
освітніх програм із метою інтеграції студентської молоді й науково-
педагогічних працівників у міжнародний освітній простір; 

– створено систему дистанційного навчання та освітні програми 
відкритого навчання; 

– створено багатоступеневу освіту на основі принципу «освіта 
впродовж життя»; 

– запроваджено рейтингову систему оцінювання науково-педаго-
гічних працівників, кафедр, студентів; 

– запроваджено автоматизоване управління освітньою діяльністю 
університету. 
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Розвиток наукової та інноваційної діяльності університету 

Розвиток науки є визначальним фактором прогресу ПУЕТ та інте-

лектуального зростання науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників та студентів. Отже, основною метою наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності в університеті є здобуття нових 

знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спря-

мування на створення та впровадження нових конкурентоспроможних 

технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення іннова-

ційного розвитку Полтавського регіону і України загалом. 

Необхідною умовою інноваційного розвитку університету є пере-

творення наукової діяльності у пріоритетну галузь. Наукові досліджен-

ня та технології визначають якість освіти, забезпечують оновлення 

освітніх стандартів, планів і програм, навчально-методичного забезпе-

чення, їх відповідність вимогам сучасності та інше. 

Мета: підвищення вкладу університету в технологічну модерні-

зацію реального сектора економіки Полтавського регіону і України 

загалом через розвиток науково-дослідницької та інноваційної діяль-

ності. 

Завдання: 

– одержання конкурентоспроможних наукових і науково-приклад-

них результатів; 

– застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців із вищою освітою; 

– формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здат-

ного забезпечити створення та впровадження інноваційних наукових 

розробок; 

– розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, 
проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо 
на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організацій-
них ресурсів відповідно до законодавства; 

– забезпечення міждисциплінарності освіти та науки; 
– створення потужної фундаментальної складової наукових до-

сліджень, якість яких підтверджена, зокрема, публікаціями у вітчиз-
няних і міжнародних рецензованих фахових виданнях; 

– забезпечення високоякісної фахової підготовки докторів наук і 
здатність упроваджувати та комерціалізувати наукові результати, 
якість системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів 
у закладі вищої освіти; 
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– об’єктивний перегляд організації, напрямів, пріоритетів нау-
ково-дослідних робіт та вироблення нових форм і механізмів дослід-
ницько-інноваційної діяльності на основі прогнозування та упереджен-
ня можливих викликів з урахуванням особливостей Полтавського 
регіону; 

– пріоритетність розвитку в університеті фундаментальних, про-
блемно-орієнтованих і прикладних досліджень, спрямованих на тех-
нологічну модернізацію реального сектора Полтавського регіону; 

– довгострокове планування (на 5–10 років) конкретних заходів і 
перспективних науково-дослідних тематик інноваційного спрямування 
на потребу регіонального, бізнесового та економічного середовища; 

– підтримка нових перспективних напрямів наукових досліджень, 
що узгоджуються із пріоритетними напрямами регіону та держави, 
інноваційними тенденціями розвитку науки у світі; виконання науко-
во-дослідних робіт, актуальних для України та країн Європейського 
Союзу; 

– інноваційне реформування системи організації та поглиблення 
змісту наукових досліджень у контексті інтернаціоналізації; 

– трансфер технологічних розробок університету, комерціалізації 
результатів наукових досліджень та взаємодії з бізнес-середовищем. 

Очікувані результати: 
1. Широке залучення студентів, магістрів, аспірантів до приклад-

них досліджень. 
2. Інтернаціоналізація наукових досліджень. 
3. Використання міжнародного досвіду провідних університетів 

Європейського Союзу в контексті інноваційної діяльності в таких 
напрямах: організація наукових досліджень і системи управління, кад-
рова політика, взаємодія з реальним сектором економіки й акаде-
мічною наукою, модернізація освітнього процесу. 

4. Запровадження системи прогнозування напрямів та обсягів 
фундаментальних і прикладних досліджень ПУЕТ, моніторинг стану 
впровадження перспективних наукових продуктів. Координація цих 
процесів. 

5. Створення системи наукового менеджменту університету, а 
також потенціалу науково-дослідних, навчально-наукових та інших 
інноваційних структур. Забезпечення координації спільної роботи. 

6. Суттєве розширення переліку легітимних платних послуг у 
сфері наукової діяльності та комерціалізації конкурентних наукових 
продуктів за рахунок трансферу продуктів інтелектуальної власності 
ПУЕТ. Створення та наповнення ендаумент-фонду університету. 
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7. Реформування системи організації та поглиблення інновацій-

ного змісту студентських наукових досліджень. 

Критерії досягнення: 

1. Актуальність наукових досліджень. 

– Наявність наукових шкіл, що мають статус провідних в Україні 
та у світі. 

– Наявність грантів міністерств, відомств упродовж ряду років. 
– Наявність грантів міжнародних фондів та програм. 
– Кількість наукових монографій, виданих центральними та 

закордонними видавництвами (у т. ч. англомовних). 
2. Кількість статей у науковій періодиці, що індексуються міжна-

родними базами даних, у розрахунку на 1 науково-педагогічного пра-

цівника (Web of Science, Scopus, імпакт-фактор, індекс Хірша). 

3. Частка фундаментальних і прикладних досліджень за пріори-

тетними напрямами розвитку в загальній кількості наукових дослі-

джень і кількість комерціалізованих. 

4. Показники рівня та значущості наукових досліджень: 

– премії міжнародного та національного рівня (більше 100 тис. грн); 
– значні міжнародні та національні науково-технічні проекти й 

наявність патентів і ліцензій; 
– медалі та премії міжнародних і національних науково-технічних 

виставок (кількість на рік); 
– наявність у структурі університету науково-дослідних інсти-

тутів, чисельність наукових лабораторій, оснащених високотехноло-
гічним обладнанням, і штатного наукового персоналу. 

5. Показники ефективності науково-дослідної роботи, насамперед, 

магістрів та аспірантів: 

– державні премії молодим ученим (кількість, рівень); 
– кількість отриманих президентських грантів на підтримку мо-

лодих учених; 
– кількість грантів національних і зарубіжних фондів, отриманих 

студентами та молодими вченими; 
– кількість проведених студентських конференцій, олімпіад, кон-

курсів; 
– кількість студентів, аспірантів та молодих учених, що пройшли 

наукове стажування у провідних наукових центрах України та за кор-
доном; 

– наявність центрів довузівської підготовки у структурних підроз-
ділах університету. 
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6. Наявність наукової та навчально-наукової бази: 
– потужність наукової бібліотеки (фондів, технічного та програм-

ного забезпечення діяльності); 
– потужність Інтернет-центру та телекомунікаційної мережі; 
– видавнича діяльність (у т. ч. зарубіжні видання). 

 

Розбудова підприємницького напряму розвитку університету 

Система вищої освіти є визначальним фактором соціально-еконо-
мічного та інноваційного розвитку країни. В умовах динамічних змін, 
що відбуваються сьогодні на теренах нашої держави, виникає потреба 
трансформації освітньо-наукових систем шляхом розбудови підприєм-
ницького напряму розвитку вищої школи. Поєднання освіти, наукових 
досліджень, економічних та соціально-значущих інновацій дасть змогу 
не тільки якісної підготовки кадрів з новими компетенціями, а й фор-
мування потужного джерела інноваційної активності на базі ПУЕТ. 

Розбудова підприємницького напряму розвитку університету є 
об’єктивною відповіддю на виклики часу й зовнішнього економічного 
середовища. 

Підприємницький напрям розвитку університету має включати ко-
мерціоналізацію освітніх та консультативних послуг, патентно-ліцен-
зійну діяльність та діяльність із розвитку підприємницької активності 
й ініціативності студентів. 

Мета: визнання університету як інноваційного закладу вищої ос-
віти, що виступає ініціатором упровадження власних освітніх або 
наукових результатів в економіку та в партнерстві з державою, гро-
мадою й бізнесом, сприяє створенню нових інноваційних фірм (стар-
тапів) за участю своїх дослідників (науково-педагогічних працівників), 
студентів, аспірантів, співробітників і випускників. 

Завдання: 
– розвиток у студентів нових ідей, підприємницьких умінь, та-

лантів, що є головним їх активом у сучасному компетентно-орієн-
тованому суспільстві та їх реалізація під час навчання в університеті; 

– створення спеціальних програм та організаційних форм для 
безперервного підприємницького навчання й генерації нових бізнесо-
вих структур: наукових парків, інститутів, бізнес-інкубаторів, шкіл, 
проектних офісів, міждисциплінарних короткострокових програм тощо; 

– генерування інноваційних технологій, виховування креативно-
сті, створення нових кооперативних форм трансферу технологій, обу-
мовлених об’єктивними потребами бізнесу (наприклад, біотехнологія); 
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– розвиток консалтингу у сфері фінансової, юридичної, техно-
логічної, технічної, експертної діяльності для розв’язання означеної 
проблеми фінансового, кадрового, організаційного, стратегічного ха-
рактеру; 

– розвиток аутсорсингу та аутстафінгу у сфері бухгалтерської, 
фінансової, юридичної, технічної, технологічної, експертної діяльності 
для партнерів університету або зовнішніх сторін-замовників цих 
послуг; 

– залучення наявних малих інноваційних підприємств до впрова-
дження інноваційних розробок університету та формування венчур-
ного капіталу; 

– розвиток співпраці з вітчизняними та транснаціональними про-
мисловими підприємствами й корпораціями; 

– взаємодія з різноманітними українськими та зарубіжними асо-
ціаціями, фондами та громадськими організаціями; 

– співпраця під час розробки та виконання регіональних цільових 
програм економічного й соціального розвитку з органами місцевої та 
державної влади; 

– розробка науково-технічної документації, стандартів для парт-
нерів університету та підприємств-замовників; 

– провадження видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності; 
– реалізація інноваційних проектів та комерціалізації інновацій, 

апробація отриманих результатів; 
– упровадження у практику виконання науково-пошукових робіт, 

що виконуються в рамках діяльності на госпрозрахунковій основі; 
– участь у міжнародних та національних грантових проектах та 

програмах. 

Очікувані результати: 
– студент університету спроможний оперативно адаптуватися до 

актуальних запитів бізнесу, який уміє розробляти та впроваджувати 
стартами (від моменту генерації ідеї до пошуку фінансування та 
створення робочих місць); 

– дослідник (науково-педагогічний працівник, аспірант, співро-
бітник) університету здатний комерціоналізувати науково-дослідниць-
ку діяльність із метою залучення коштів для фінансування наукових 
пошуків; 

– випускник, який має підприємницьке мислення, соціальні на-
вички адаптації, комунікації, готовий підтримувати ініціативи універ-
ситету; 
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– створення системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі 

інноваційного підприємництва; 

– залучення інвестицій, у т. ч. іноземних, до системи освіти з 

метою використання результатів спільної діяльності на внутрішньому 

та міжнародному ринках наукомісткої продукції; 

– університет як платформа для спільної реалізації проектів 

науки, освіти та бізнесу; 

– формування бізнес-портфеля університету (розвиток навчально-

виробничого комбінату, торговельного підприємства, медійних кана-

лів, виробничих цехів тощо). 

 

Критерії досягнення: 

1. Кількість реалізованих стартапів, бізнес-проектів, створених 

робочих місць, кількість самозайнятих студентів; 

2. Кількість патентів, отриманих ліцензій, реалізованих бізнес-пла-

нів, наданих консультацій, проведених майстер-класів, відкритих лек-

цій тощо; 

3. Кількість укладених договорів про співпрацю із сектором при-

ватного бізнесу, інвестиції, вкладені приватними особами в науково-

дослідницьку діяльність, та розвиток матеріально-технічної бази уні-

верситету. 

 

 

Розроблено автором та ректором ПУЕТ. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ  

І ТОРГІВЛІ» 

 

Кафедра управління персоналом і економіки праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава  
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Навчальна програма з дисципліни «Основи лідерства» для студентів 

усіх спеціальностей  

 

 

Укладачі: Нестуля О. О. – д. і. н., професор кафедри управління 

персоналом і економіки праці Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Нестуля С. І. – к. і. н., доцент кафедри управління пер-

соналом і економіки праці Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 

 

 

Рецензенти:  

А. М. Колот, доктор економічних наук, проректор з науково-педа-

гогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та еко-

номіки праці Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана, заслужений діяч науки і техніки 

П. М. Макаренко, доктор економічних наук, професор, член-корес-

пондент НААН України, завідувач кафедри економіки підприємства 

Полтавської державної аграрної академії 

 

 

 

Навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри 

управління персоналом і економіки праці 

«____»_______________2016 р., протокол №___ 

Зав. кафедри_________проф. Костишина Т. А. 

 

СХВАЛЕНО 

Голова вченої ради Інституту економіки, управління та інформаційних 

технологій 

«____» ______________2016 р., протокол №___ 

__________проф. Педченко Н. С. 
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СХВАЛЕНО 

Голова вченої ради факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу 

«____» ______________2016 р., протокол №___ 

__________проф. Тягунова Н. М. 

 

СХВАЛЕНО 

Голова вченої ради факультету харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу 

«____» ______________2016 р., протокол №___  

__________ доц. Скрипник В.О. 

 

СХВАЛЕНО 

Голова науково-методичної ради ПУЕТ 

__________ проф. Рогоза М. Є. 

 «____» ______________2016 р. 
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ВСТУП 

Сьогодні, коли світова спільнота ввійшла в епоху глобалізації та 

постійно нарощуваних темпів динамічних змін в економічній, полі-

тичній, соціальній структурах суспільств цілих країн і народів, постає 

вкрай важлива необхідність у появі незаангажованої, ерудованої, 

інтелектуальної, культурної і моральної частини молоді та зрілих 

людей, які готові не лише по-новому мислити, але, що є набагато 

важливішим, діяти в складних умовах постійних криз, інертності і 

зневіри значної частини світового суспільства. Людей, які можуть бути 

лідерами не лише особистого життя, а й провідниками ідеї, що світ 

змінюється лише тоді, коли в самих нас вистачає сміливості, розуму й 

енергії змінюватися. 

Не всі готові до змін. Стародавні мудреці стверджували, що най-

кращим періодом життя є епоха стабільності. Та де вона та епоха? 

Вона вже давним-давно відійшла у небуття і навряд чи найближчі роки 

повернуть нам тихе, розмірене, спокійне існування. Хоча як відомо все 

відносно. І, можливо, з точки зору світового плину життя людство про-

довжить з року в рік стабільно засівати та збирати врожаї, стабільно 

здійснювати нові відкриття, стабільно модернізувати економіку, ста-

більно народжувати дітей, та стабільно боротися все з новими та но-

вими викликами природних катаклізмів, які з кожним роком будуть 

стабільно збільшуватися від стабільного людського впливу на природу. 

Відтак, ця макростабільність може проектуватися лише на життя 

цілих спільнот і поколінь, але для кожної особи вона готує лише мікро 

- динаміку. Для тих людей, які розуміють глибинний зміст їх щоденної 

людської перетворювальної діяльності, міри їхнього впливу на 

стабільність світового плину життя підготовлений авторський курс – 

«Основи лідерства». 

МЕТА навчальної дисципліни «Основи лідерства»: реалізовуючи 

основні компоненти сучасної парадигми освіти, формувати у студентів 

стійку систему структурних елементів професіонала: когнітивних – 

дати знання про класичні і сучасні концепції лідерства; діяльно-твор-

чих – озброїти вмінням і навичками професійної взаємодії та кому-

нікації; аксіологічних – вводити студента у світ загальноприйнятих 

цінностей, особистісних – розвивати постійну потребу і прагнення до 

самовдосконалення. 

ЗАВДАННЯ: сформувати у студентів компетенції за таким пере-

ліком: 
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Розуміти: 

 суть лідерства; 

 суть фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні 

організації та їх лідери; 

 основні причини невдач сучасних лідерів в світлі нової циві-

лізаційної парадигми; 

 механізм створення лідером кола ефективно діючих послідов-

ників; 

 шляхи налагодження найбільш взаємовигідного партнерства; 

 вплив ментальної моделі на поведінку лідера та його взаємо-

відносини з навколишнім світом. 

Знати: 

 залежність стилю лідерства від людей і ситуацій; 

 основні відмінності лідерства й менеджменту; 

 як сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 

 відмінності між стилями лідерства; 

 характеристики основних типів лідерства; 

 як мотивувати людей; 

 як делегувати владні повноваження; 

 як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією; 

 як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на ото-

чуючих; 

 як створювати монолітну команду; 

 як допомагати послідовникам максимально розкривати свій по-

тенціал; 

 основні цінності, пов’язані з культурою орієнтованою на досяг-

нення. 

Вміти: 

 виявляти лідерський потенціал; 

 визначати основні особистісні якості лідера; 
 визначати індивідуальні відмінності, що стосуються когнітив-

ного стилю та удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи 
потенціал лідера; 

 вирізняти дію «установки особистості» на поведінку послідов-
ників; 

 позбавлятися категоричних форм мислення; 
 відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам; 
 застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння 

людям, ініціативності; 
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 використовувати ефективні методи виходу із стресових, кон-
фліктних і кризових ситуацій; 

 використовувати тактики розумного переконання; 
 підвищувати ефективність команди; 
 організовувати навчання всередині організації; 
 управляти емоційним інтелектом. 
Володіти стійкими навичками: 
 застосування ефективних методик відповідно різних стилів лі-

дерства; 
 виявлення власних інструментальних і термінальних цінностей; 
 критично оцінювати і контролювати хід власних думок; 
 використання емоційного інтелекту; 
 дотримання етичних норм. 
ОБ’ЄКТ: процеси управління. 
ПРЕДМЕТ: діяльність лідерів. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи лідерства» 

передбачає наступні види навчальної роботи: 
7. Лекційний курс. 
8. Самостійна підготовка і участь у практично-тренінгових заняттях. 
9. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визна-

ченими викладачем у відповідності до програми. 
10. Індивідуальні, консультативні заняття під керівництвом викла-

дача. 
11. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів. 
12. Складання заліку. 
Для активізації навчального процесу в ході впровадження модуль-

но-рейтингової системи оцінювання знань з дисципліни «Основи лі-
дерства» передбачені наступні методи і засоби: 

 використання інноваційних технологій проведення занять: 
 читання мультимедійних лекцій; 
 проведення практично-тренінгових занять з використанням ме-

тодів: сфокусованої бесіди, пошуку консенсусу, мозкового штурму, 
методу Дельбека, методу Дельфі, Методу 635, фасилітації, рольових 
ігор, проектуванням нестандартних віртуальних ситуацій, постійна 
само атестація на основі тестів для самоаналізу; 

 комп’ютерне тестування; 
 використання глобальної мережі Internet; 
 застосування діяльно-творчих невербальних способів отримання 

знань; 
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 стимулювання науково-дослідної роботи студентів; 

 залучення до участі в роботі молодіжного студентського клубу 

«Лідер» 

 стимулювання розвитку особистісного компоненту самопізнан-

ня, самовдосконалення, морального самовизначення і духовного зро-

стання особистості. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ ЛІДЕРОМ? 

Лідерство та його класифікації. Лідерство, влада і вплив. Лідерство 

і менеджмент. Функції лідерства. Загальноприйняті помилки у сприй-

нятті лідерства. Природа лідерства. Дефініції лідерства. Лідерство і 

справа всього життя. Нові реалії для сучасних організацій. Від ста-

більності до змін та кризового менеджменту. Від контролю до делегу-

вання повноважень. Від конкуренції до співробітництва. Від егоцент-

ризму до високих цілей. Від героїзму до скромності. Лідерство і 

менеджмент чи є різниця? Визначення напрямку діяльності. Орієнтація 

групи. Де необхідно лідерство? Розвиток особистісних якостей лідера. 

Лідерство як система фреймів. Структурний фрейм. Фрейм людських 

ресурсів. Політичний фрейм. Символічний фрейм. Влада, вплив і лі-

дерство. П’ять типів влади лідера. Реакція на застосування влади. Роль 

підлеглого. Джерела влади лідера в організації. Залежність відділів 

один від одного. Контроль над інформацією. Центральне місце. Усу-

нення невизначеності. Посилення влади за рахунок політичної актив-

ності. Тактика посилення влади. Етичні аспекти політичної активності 

та посилення влади. 

 

ТЕМА 2. НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛІДЕРСТВА 

Еволюція теорій лідерства. Теорії великої людини. Теорії особис-

тісних якостей. Поведінкові теорії лідерства. Авторитарний, демокра-

тичний та ліберальний стилі лідерства. Різні типи поведінки лідерів: 

ініціююча та уважна; орієнтація на співробітників та орієнтація на 

роботу. Решітка лідерства Д. Моутона і Р. Блейка. Теорія індивідуа-

лізованого лідерства. Функціональне лідерство. Основні положення 

концепції. Функції та навички лідерства за Дж.Адаїром. Удоскона-

лення лідерства. Функціональний підхід до лідерства І.Адізеса. 
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ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА ТА 
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СИТУАЦІЇ 

Ситуативний підхід до вивчення лідерства. Різні параметри ситуа-
цій. Шкала лідерської поведінки Таннебаума-Шмідта. Модель ситуа-
тивного лідерства Фідлера. Ситуативна модель «шляхи – цілі» Мітчела 
і Хауса. Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшара. Теорія шляхи-цілі. 
Ситуативна модель Врума – Йеттона – Яго. Система стильоутворю-
ючих факторів. Комплексність стилю. Суб’єктивні фактори. Особливі 
та об’єктивні фактори. Аналіз стилів. 

 
ТЕМА 4. СКЛАДОВІ ЛІДЕРСТВА. ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ  

Особистість і лідерство. Моделі особистості. Якості лідера і його 
поведінка. Авторитаризм. Цінності і установки. Інструментальні і 
термінальні цінності. Вплив психологічних установок на лідера. Когні-
тивні елементи особистості лідера. Форми мислення і домінанта 
півкулі мозку. Стилі вирішення проблем: Індикатор типів Майерс-
Бріггс. Розум і серце лідера. Потенціал і компетентність. Сміливість і 
мораль лідера. Встановлення контролю чи служіння людям? Як знайти 
в собі сміливість? 

 
ТЕМА 5. ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО 

Поняття емоційного інтелекту. Складові емоційного інтелекту. 
Головні положення теорії емоційного інтелекту. Навички емоційного 
лідера. Стилі емоційного лідерства. Емоційне лідерство. Резонансне 
лідерство. Становлення емоційного лідера. Відновлення і розвиток 
лідерських здібностей. Модель емоційного лідерства М.Кетс де Вріс. 
Емоційні установки колективу. Лідери, які викликають любов і лідери, 
які викликають страх. Дійсний і бажаний образ компанії. Керівництво 
командою на основі емоційного інтелекту. 

 
ТЕМА 6. ХАРИЗМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 

Харизма. Харизма як об’єкт дослідження. Харизма і натхнення. 
Харизма та спосіб вести за собою. Харизма і мотивація. Харизма та 
влада. Харизма та висловлення вдячності. Харизма та успіх. Харизма 
та управління людьми. Харизма та сила переконання. Харизма та 
міжособистісні взаємовідносини. Харизма та псевдо харизма. Чи мож-
на оволодіти харизмою? Основні моделі харизматичного лідерства. 
Особистість харизматичного лідера. Поведінка харизматичного лідера. 
Послідовники харизматичного лідера. 
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ТЕМА 7. РОБОТА ЛІДЕРА З КОМАНДОЮ 

Що таке команда. Контекст роботи в команді. Вигоди роботи в 
команді. Компетентність команди. Типи команд. Стилі управління 
командою. Сутність управління командою. Управління часом. Само-
свідомість. Отримання зворотнього зв’язку. Стадії розвитку команди. 
Створення збалансованої команди. Співбесіди та набір нових членів 
команди. Особистість і робота в команді. Спрямованість та цінності: 
створення індивідуальної команди. Визначення ролей в команді. По-
кращення комунікацій в команді. Створення дружньої атмосфери в 
команді. Процеси в команді. Формування образу майбутнього, цілей та 
завдань. Проведення зборів. Заохочення участі. Творче вирішення 
проблем. Прийняття рішень. Процеси планування та управління ризи-
ками. Оцінка роботи, винагороди та стимули. Проблеми в команді. 
Причини невдач. Складні люди. Міжособистісні конфлікти. Групове 
мислення. Захисні практики. Перехід на командний метод роботи. 
Внесення змін. Уповноваження команди. Налагодження зв’язків між 
командами. Рефлексивність: ключ до успіху в команди. 

 

ТЕМА 8. ЛІДЕР ЯК СОЦІАЛЬНИЙ АРХІТЕКТОР. 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І ЦІННОСТЕЙ 

Створення образу майбутнього і визначення стратегії. Стратегічне 
лідерство. Значення образу майбутнього. Загальні характеристики об-
разу майбутнього. Функціонування образу майбутнього на багатьох 
рівнях. Місія. Формулювання стратегії. Основна компетенція. Синер-
гія. Створення цінностей для споживачів. Стратегії в дії. Внесок лі-
дера. Передбачення майбутнього і стимулювання діяльності. Прий-
няття рішень лідерами. Корпоративна культура. Що таке культура? 
Значення культури організації. Сила культури і адаптації. Формування 
культури. Церемонії. Історії. Символи. Особлива мова. Відбір і соціа-
лізація співробітників.. Щоденні дії. Утвердження різнорідних цін-
ностей при формуванні корпоративної культури. Адаптивна культура. 
Культура досягнень. Кланова культура. Бюрократична культура. 
Етичні цінності організації. Лідерство, яке утверджує корпоративні 
цінності. Особиста етика. Фактори успішного лідерства. 

 

ТЕМА 9. ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО 

Трансакційне лідерство. Контенум лідерських стилів Басса-Аволіо. 

Відмінності в поведінці лідера стосовно підлеглих у внутрішньо групових 
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та поза групових взаємовідносинах. Модель атрибутивного лідерства. 

Становлення класичної теорії трансформаційного лідерства. Державне 

і партнерське нетрансакційне і трансакційне лідерство. Державне і 

партнерське трансформаційне лідерство. Типи лідерства в залежності 

від послідовників і їх відносин з лідером. Альтернативні неокласичні 

теорії трансформаційного лідерства. Модель трансформаційного лідер-

ства Юнга. Організаційні зміни за Дж.Коттером. Навіювання людям 

відчуття необхідності змін. Створення команди реформаторів. Бачення 

перспектив і визначення стратегії. Пропаганда нової концепції май-

бутнього. Отримання швидких результатів. Закріплення досягнутих 

успіхів і поглиблення змін. Прискорення змін в корпоративній куль-

турі. Характеристика інноваційних організацій і творчих особистостей. 
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ВСТУП 

Сьогодні, коли світова спільнота ввійшла в епоху глобалізації та 

постійно нарощуваних темпів динамічних змін в економічній, полі-

тичній, соціальній структурах суспільств цілих країн і народів, постає 

вкрай важлива необхідність у появі незаангажованої, ерудованої, 

інтелектуальної, культурної і моральної частини молоді та зрілих 

людей, які готові не лише по-новому мислити, але, що є набагато важ-

ливішим, діяти в складних умовах постійних криз, інертності і зневіри 

значної частини світового суспільства. Людей, які можуть бути ліде-

рами не лише особистого життя, а й провідниками ідеї, що світ змі-

нюється лише тоді, коли в самих нас вистачає сміливості, розуму й 

енергії змінюватися. 

Не всі готові до змін. Стародавні мудреці стверджували, що 

найкращим періодом життя є епоха стабільності. Та де вона та епоха? 

Вона вже давним-давно відійшла у небуття і навряд чи найближчі роки 

повернуть нам тихе, розмірене, спокійне існування. Хоча як відомо все 

відносно. І, можливо, з точки зору світового плину життя людство про-

довжить з року в рік стабільно засівати та збирати врожаї, стабільно 

здійснювати нові відкриття, стабільно модернізувати економіку, ста-

більно народжувати дітей, та стабільно боротися все з новими та нови-

ми викликами природних катаклізмів, які з кожним роком будуть ста-

більно збільшуватися від стабільного людського впливу на природу. 

Відтак, ця макростабільність може проектуватися лише на життя 

цілих спільнот і поколінь, але для кожної особи вона готує лише мікро - 

динаміку. Для тих людей, які розуміють глибинний зміст їх щоденної 

людської перетворювальної діяльності, міри їхнього впливу на ста-

більність світового плину життя підготовлений авторський курс – 

«Основи лідерства». 

МЕТА навчальної дисципліни «Основи лідерства»: реалізовуючи 

основні компоненти сучасної парадигми освіти, формувати у студентів 

стійку систему структурних елементів професіонала: когнітивних – 

дати знання про класичні і сучасні концепції лідерства; діяльнісно-

творчих – озброїти вмінням і навичками професійної взаємодії та ко-

мунікації; аксіологічних – вводити студента у світ загальноприйнятих 

цінностей, цінностей лідерства; особистісних – розвивати лідерські 

якості, постійну потребу і прагнення до самовдосконалення. 

ЗАВДАННЯ: сформувати у студентів компетенції за таким пере-

ліком: 
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Розуміти: 
 суть лідерства; 
 суть фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні 

організації та їх лідери;  
 основні причини невдач сучасних лідерів в світлі нової цивілі-

заційної парадигми; 
 механізм створення лідером кола ефективно діючих послідовників;  
 шляхи налагодження найбільш взаємовигідного партнерства;  
 вплив ментальної моделі на поведінку лідера та його взаємо-

відносини з навколишнім світом 
Знати: 
 залежність стилю лідерства від людей і ситуацій; 
 основні відмінності лідерства й менеджменту; 
 як сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 
 відмінності між стилями лідерства;  
 характеристики основних типів лідерства; 
 як мотивувати людей; 
 як делегувати владні повноваження;  
 як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією;  
 як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на ото-

чуючих; 
 як створювати монолітну команду;  
 як допомагати послідовникам максимально розкривати свій по-

тенціал; 
 основні цінності, пов’язані з культурою орієнтованою на досяг-

нення;  
Вміти: 
 виявляти лідерський потенціал; 
 визначати основні особистісні якості лідера;  
 визначати індивідуальні відмінності, що стосуються когнітив-

ного стилю та удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи 
потенціал лідера;  

 вирізняти дію «установки особистості» на поведінку послідов-
ників;  

 позбавлятися категоричних форм мислення;  
 відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам;  
 застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння 

людям, ініціативності;  
 використовувати ефективні методи виходу із стресових, кон-

фліктних і кризових ситуацій;  
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 використовувати тактики розумного переконання; 
 підвищувати ефективність команди; 
 організовувати навчання всередині організації; 
 управляти емоційним інтелектом. 
Володіти стійкими навичками: 
 застосування ефективних методик відповідно різних стилів лі-

дерства; 
 виявлення власних інструментальних і термінальних цінностей; 
 критично оцінювати і контролювати хід власних думок; 
 використання емоційного інтелекту; 
 дотримання етичних норм. 
ОБ’ЄКТ: процеси управління. 
ПРЕДМЕТ: діяльність лідерів. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи лідерства» 

передбачає наступні види навчальної роботи: 
13. Лекційний курс. 
14. Самостійна підготовка і участь у практично-тренінгових заняттях. 
15. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визна-

ченими викладачем у відповідності до програми. 
16. Індивідуальні, консультативні заняття під керівництвом викладача. 
17. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів. 
18. Складання заліку. 
Для активізації навчального процесу в ході впровадження модуль-

но-рейтингової системи оцінювання знань дисципліни «ОСНОВИ 
ЛІДЕРСТВА» передбачені наступні методи і засоби: 

 використання інноваційних технологій проведення занять: 
 читання мультимедійних лекцій; 
 проведення практично-тренінгових занять з використанням ме-

тодів: сфокусованої бесіди, пошуку консенсусу, мозкового штурму, 
методу Дельбека, методу Дельфі, Методу 635, фасилітації, рольових 
ігор, проектуванням нестандартних віртуальних ситуацій, постійна 
само атестація на основі тестів для самоаналізу; 

 комп’ютерне тестування; 
 використання глобальної мережі Internet; 
 застосування діяльно-творчих невербальних способів отримання 

знань; 
 стимулювання науково-дослідної роботи студентів; 
 залучення до участі в роботі молодіжного студентського клубу 

«Лідер»; 
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 стимулювання розвитку особистісного компоненту самопізнан-

ня, самовдосконалення, морального самовизначення і духовного зро-

стання особистості. 

Робоча навчальна програма укладена на основі навчальної про-

грами, затвердженої Вченою радою університету 21 вересня 2016 року, 

протокол № 7. 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Основи 

лідерства» 

Характеристика навчальної дисципліни 

 1.  Кількість кредитів за ECTS 3. 

 2.  Кількість модулів: денна 3. 

 3.  Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: 

варіативна 

 4.  Курс: денна 5  

 5.  Семестр: денна 10 

 6.  Денна форма навчання, годин: загальна кількість – 90 год.: 

2 семестр – 90 год. 

– лекції: 2 семестр – 18 год. 

– практичні заняття: 2 семестр – 14 год. 

– самостійна робота: 2 семестр – 58 год. 

– вид підсумкового контролю: семестр ПМК (залік). 

– кількість годин на тиждень: 2 семестр – 2 год. 

 

Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Основи 

лідерства» 

Характеристика навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів за ECTS 3. 

2. Кількість модулів: денна 3. 

3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: 

варіативна 

4. Курс: денна 6  

5. Семестр: денна 11 

6. Денна форма навчання, годин: загальна кількість – 90 год.: 

2 семестр – 90 год. 
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Продовж. табл. 1.1 

Характеристика навчальної дисципліни 
– лекції: 2 семестр – 18 год. 

– практичні заняття: 2 семестр – 14 год. 

– самостійна робота: 2 семестр – 58 год. 

– вид підсумкового контролю: семестр ПМК (залік). 

– кількість годин на тиждень: 2 семестр – 2 год. 

 

РОЗДІЛ 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» НА 2016–2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни «Основи лідерства» 
на 2 (10) семестр 2016–2017 навчального року 

Вид навчального заняття 
Тижні, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 32 год., у т. ч.: 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – 

– лекція – 18 год. 2 2 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 

– практичне – 14 год. – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – – 

2. Індивідуально-консуль-
тативна робота – – – – – – – – – – – – – – – – 

3. Самостійна робота 
студента – 58 год., у т. ч. – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

– виконання домашніх 
завдань – 30 год. – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

– підготовка до практич-
них занять – 28 год. – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 – 

4. Проведення модульних 
контрольних робіт                 

5. Форма контролю: ПМК 
(залік).                * 

 
Таблиця 2.2. Робочий графік навчальної дисципліни «Основи лідерства» 
на 1 (11) семестр 2016–2017 навчального року 

Вид навчального заняття 
Тижні, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Аудиторне – 32 год., у т. ч.: 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

– лекція – 18 год. 2 2 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 

– практичне – 14 год. – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 
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Вид навчального заняття 
Тижні, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Індивідуально-консуль-
тативна робота – – – – – – – – – – – – – 

3. Самостійна робота 
студента – 58 год., у т. ч. – 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

– виконання домашніх 
завдань – 30 год. – 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

– підготовка до практич-
них занять – 28 год. – 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

4. Проведення модульних 
контрольних робіт              

5. Форма контролю: ПМК 
(залік).             * 

 
РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» З РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО 
ЧАСУ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Основи 
лідерства» – денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва модуля 
(розділу), теми 

Кількість годин за видами занять 

Аудиторні заняття 
Позааудиторні 

заняття 

разом лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. «Лідерство в сучасному управлінні»  

1. Що значить бути 
лідером? 10 2 2 6 

2. Наукові концепції 
лідерства 11 2 2 7 

3. Формування стилю 
лідерства та залежність 
від ситуації 10 2 2 6 

Модуль 2. «Особистість лідера» 

4. Складові лідерства. 
Особистісний аспект 11 2 2 7 
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1 2 3 4 5 6 

5. Емоційне лідерство 11 2 2 7 

6. Харизматичне 

лідерство 11 2 2 7 

Модуль 3. «Лідерство: організаційний аспект» 

7. Робота лідера з 

командою 11 2 2 7 

8. Лідер, як соціальний 

архітектор. Форму-

вання корпоративної 

культури і цінностей 7 2 – 5 

9. Трансформаційне 

лідерство 8 2 – 6 

 Разом 90 18 14 58 

 

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

Таблиця 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни «Основи лідерства», яка викладається для студентів  

денної форми навчання 

Назва модуля 

(розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Лідерство в сучасному управлінні 

Тема 1. Що значить 

бути лідером? 

Лекція 1 

1. Місце лідерства в 

системі управлінських 

дисциплін 

2. Чому сьогодні 

необхідне лідерство? 

3. Дефініції лідерства 

2 Практичне заняття 1. 

«Мій лідерський 

потенціал» 

1. Місце лідерства в 

системі дисциплін. 

Об’єкт і предмет курсу. 

2. Дефініції лідерства. 

3. Класифікація 

лідерства. 

2 

2, 6, 7, 11, 16, 

19, 20, 31, 32, 

33, 38, 39, 46, 

50, 55 



636 

Продовж. дод. Д 

Продовж. табл. 4 

1 2 3 4 5 
Тема 2. Наукові 
концепції лідерства 
Лекція 2 
1. Теорії «великої 
людини» ( теорія рис). 
2. Поведінкові теорії. 
3. Позитиви та недо-
ліки авторитарного, 
демократичного та 
ліберального стилів 
лідерства. 

2 Практичне заняття 2. 
«Лідерство і 
менеджмент»  
1. Класифікація 
лідерства. 
2. Нова парадигма 
лідерства. 
3. Лідерство і 
менеджмент. 
 

2 

7, 8, 11, 19,  
20, 24, 31, 36, 

47, 52 

Тема 3. Формування 
стилю лідерства та за-
лежність від ситуації  
Лекція 3 
1. Модель ситуативно-
го лідерства Фідлера.  
2. Теорія життєвого 
циклу Херсі і Бланшара.  
3. Теорія шляхи-цілі.  
4. Ситуативна модель 
Врума-Яго. 

2 Практичне заняття 3. 
«Стилі лідерства» 
1. Класичні стилі 
лідерства. 
2. Ситуативні теорії 
лідерства. 
3. Стилі лідерства у 
ХХІ ст. 

2 

7, 8, 11, 19,  
20, 24, 31, 36, 

47, 52 

Модуль 2. Особистість лідера 
Тема 4. Складові 
лідерства. 
Особистісний аспект  
Лекція 4 
1. Модель особистості 
лідера. 
2. Цінності та уста-
новки. 
3. Когнітивні 
відмінності. 

2 
 
 
 
 

Практичне заняття 4. 
«Риси лідера» 
1. Складові особистості 
лідера. 
2. Когнітивні 
відмінності. 
3. Цінності та 
установки. 

2 

4, 5, 6, 7, 9, 18, 
19, 20, 23, 30, 

32, 38, 49 

Тема 5. Емоційне 
лідерство 
Лекція 5 
1. Складові емоцій-
ного інтелекту. 
2. Становлення 
емоційного лідера. 
3. Емоційні установки 
колективу. 

2 Практичне заняття 5. 
«Емоційний інтелект 
лідера» 
1. Емоційний інтелект. 
Сутність і значення. 
2. Складові емоційного 
інтелекту. 
3. Практика викори-

стання EQ. 

2 

2, 5, 6, 9, 11, 
12, 13, 17, 19, 
22, 30, 35, 38, 

39, 44, 45 
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1 2 3 4 5 

Тема 6. Харизматичне 

лідерство 

Лекція 6 
1. Харизма. Основні 

моделі харизматич-

ного лідерства. 

2. Особистість хариз-

матичного лідера. 

3. Поведінка хариз-

матичного лідера. 

4. Послідовники 

харизматичного 

лідера. 

2 Практичне заняття 6. 
«Харизма лідера» 

1. Харизма. Моделі 

харизми. 

2. Особистість 

харизматичного лідера 

3. Поведінка 

харизматичного лідера. 

2 

4, 19, 38, 41 

Модуль 3. Лідерство: організаційний аспект 

Тема 7. Робота лідера  

з командою 

Лекція 7 

1. Що таке команда? 

2. Стадії розвитку 

команди. 

3. Типи і характе-

ристики команд. 

4. Причини помилок і 

конфліктів в командах. 

2  Практичне заняття 7. 
«Робота лідера з 

командою» 

1.Типи, види та 

характеристики команд. 

2. Етапи формування та 

розвитку команд. 

3. Ролі в команді 

 

2 

6, 7, 10, 14, 15, 

17, 18, 19, 23, 

30, 33, 34, 37, 

41, 42, 43 

Тема 8. Лідер, як 

соціальний архітектор. 

Формування корпо-

ративної культури і 

цінностей 

Лекція 8 

1. Теоретичний підхід 

до тлумачення корпо-

ративної культури 

2. Види та типологія 

корпоративної 

культури 

3. Модель формування 

корпоративної 

культури 

2  – 

9, 18, 19, 23, 

24, 26, 27, 28, 

38, 39, 42, 43, 

44, 45, 46, 49, 

51, 53, 55 
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4. Корпоративна куль-
тура і розподіл повно-
важень у міжнародних 
корпораціях 

   

 

Тема 9. Трансформа-
ційне лідерство  
Лекція 9 
1. Трансакційне 
лідерство. 
2. Становлення кла-
сичної теорії транс-
формаційного 
лідерства. 
3. Альтернативні 
неокласичні теорії 
трансформаційного 
лідерства. 

2 

 

– 

8, 18, 19,  
24, 29 

Разом, годин 18 х 14 х 

 

РОЗДІЛ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Основи 
лідерства» є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 
навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та навичок у 
вільний від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота 
студента складається із підготовки до практичних й індивідуальних 
занять шляхом виконання усного та письмового домашнього завдання.  

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють 
той матеріал, що був розібраний на лекційних заняттях, а також опа-
новують окремі програмні питання, що передбачені для самостійного 
вивчення. Самостійна робота з підготовки до практичних занять здій-
снюється за відповідним планом, що містить до кожної теми перелік 
програмних питань, які виносяться на обговорення на практичне за-
няття.  

Студенти самостійно виконують письмові завдання, що розміщені 
у робочому зошиті з дисципліни «Основи лідерства», здійснюють 
самоконтроль своїх знань за допомогою складання навчальних тестів 
по кожній темі.  
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З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які сту-

денти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань 

на практиці, підвищення рівня успішності студентів, які з тих чи інших 

причин потребують додаткової допомоги викладача при підготовці до 

складання поточного чи підсумкового контролю, при виконанні 

індивідуальних завдань науково-педагогічні працівники кафедри нада-

ють студентам консультації. 

Час, що відводиться на консультації, буде присвячений роз’ясню-

вальній роботі з боку викладача, а саме наданню відповідей студентам 

на конкретні запитання з навчальної дисципліни або поясненню пев-

них теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

 

РОЗДІЛ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ  

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

На наш погляд, найкращою формою активізації навчального про-

цесу є використання практичних вправ і завдань, рольові ігри, аналіз 

віртуальних ділових ситуацій та самоаналіз студентів шляхом 

тестування і самооцінки. Такий перелік методик застосовується на всіх 

без виключення практичних заняттях. 

 

ВПРАВА  

А *** 

«Світ – страшне місце, де треба 

поводитись дуже обережно, 

накопичувати особисті 

збереження. Виконувати свою 

роботу і не більше, нічого не 

вимагати, концентруватися на 

добробуті виключно власної 

родини ( інші самі про себе 

потурбуються), ставитись до  

всіх змін негативно, прагнути до 

стабільності.» 

Б *** 

«Світ – це місце, переповнене подій, 

випадковостей, можливостей для 

пізнання нового, складних завдань, 

рішення яких робить нас 

сильнішими, місце, в якому діти 

прагнуть бути незалежними і де 

прагнення експериментувати і 

досліджувати оточуючий світ 

заохочується; місце в якому не 

відокремлюють роботу від іншого 

життя, так як усі ми частина світу, і 

ми маємо ділитися нашими  

знаннями і досвідом, прагнучи 

зробити світ ще привабливішим» 
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ВПРАВА  

1. організовував (ла) 
2. спрямовував (ла) 
3. швидко пристосовувався 

(лася) до змін 
4. ризикував (ла) 
5. приймав (ла) рішення 
6. аналізував (ла) 
7. доповідав (ла) 
8. наполегливо працював (ла) 
9. проявляв (ла) підприємливість  
10. досліджував (ла) 
11. давав (ла) поради 
12. ініціював (ла) 
13. передбачав (ла) 
14. проявляв (ла) надійність 
15. співпрацював (ла) 
16. захоплювався (лася) 
17. брав на себе відповідальність 
18. стимулював (ла) 
19. допомагав (ла) 
20. захищав (ла) 
21. визначав ( ла)пріоритети 
22. показував (ла) приклад 
23. переконував (ла) 

24. довіряв (ла) 
25. контролював (ла) 
26. вислуховував (ла) уважно 
27. надихав (ла) 
28. поважав(ла) 
29. передбачав (ла) 
30. прогнозував (ла) 
31. відчував (ла) 
32. підтримував (ла) 
33. застосовував (ла) 

нетрадиційні методи 
34. розкривав (ла)таланти 
35. мотивував (ла) 
36. обмежував (ла) 
37. проявляв терпимість (ла) 
38. тримав удар (ла) 
39. справедливо оцінював (ла) 
40. проявляв (ла) порядність 
41. дотримувався (лася) слова 
42. враховував (ла) інтереси 
43. планував (ла) 
44. ціле спрямовував (ла) 
45. проявляв (ла) креативність 

 
ВПРАВА  

«Я» «Д» «П» 

 «Все. Що відбува-
ється залежить від 
мене, так як я весь 
час гарно вчився в 
школі, ходив на за-
няття гуртка, вчився  
в університеті, багато 
читав, заводив 
знайомства» 
 

«Все, що відбувається 
залежить від інших. 
Те, що я став розум-
ним, заслуга, в основ-
ному моїх батьків, 
котрі примушували 
мене вчитися, купляли 
цікаві книжки, водили 
в театр, брали у цікаві 
подорожі, вибрали 
мені спеціальність» 

«Це просто так 
вийшло, доля 
подарувала мені 
такий подарунок 
(хороша школа, 
талановиті вчителі, 
розумні друзі) 
 і т. д.» 
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ВПРАВА 

Самооцінка лідера 1*1 

Пункти 1–6 відносяться до характеристик, які притаманні Вам в 

теперішній час; пункти 7–22 – до того, як би Ви себе поводили, аби 

стали керівником величезного відділу компанії. Дайте позитивну або 

негативну відповідь на кожне питання в залежності, чи будете Ви 

виконувати вказані дії чи ні. (так, ні) 

На теперішній час 

1. Якщо переді мною поставлено кілька завдань, я визначаю 

пріоритети і організовую роботу так, щоб укластися у визначений 

термін _______ 

2. Якщо у мене виникли серйозні розбіжності з ким-небудь, я веду 

бесіду до того часу, поки розбіжності не будуть усунені______ 

3. Я краще буду сидіти за комп’ютером, аніж витрачатиму час на 

спілкування з людьми_______ 

4. Я завжди намагаюся залучити інших людей у спільну роботу чи 

дискусію______ 

5. Я маю довгострокові плани, відносно власної кар’єри, сімї та 

інших питань______ 

6. Вирішуючи проблему, я роблю перевагу обговоренню її з 

групою ______ 

На посту начальника величезного відділу корпорації 

7. Я буду допомагати підлеглим визначати цілі і шляхи їх 

досягнення _______ 

8. Я буду говорити людям про їх високі цілі і місію _______ 

9. Я буду слідкувати за тим, щоб робота виконувалась вчасно 

_______ 

10. Я буду шукати можливості для розробки нових товарів та 

послуг_______ 

11. При вирішенні проблем я буду використовувати послідовну 

політику і чіткі методи ______ 

12. Я буду захищати нетрадиційні методи і переконання _______ 

13. Я буду відзначати високі досягнення роботи працівників 

грошовими винагородами ______ 

14. Я буду створювати атмосферу взаємної довіри у відділі 

_______ 

15. Я буду самостійно виконувати важливі завдання ______ 

16. Я буду пропонувати нові способи роботи ________ 
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17. Я буду довіряти людям, які демонструватимуть високі по-
казники праці _______ 

18. Я буду говорити про цінності , які відстоюю я сам і організація 
в цілому _______ 

19. Я запроваджу процедури, котрі підвищать ефективність роботи 
відділу _______ 

20. Я буду мотивувати працівників, наповнюючи змістом їх роботу 
_______ 

21. Я введу розумні обмеження на використання нових методів 
_______ 

22. Я буду проявляти соціальний нонконформізм, щоб ініціювати 
зміни _____ 

 

ВПРАВА  

«Відстоювання своїх прав» 

Ситуації 
1. Ви прийшли в банк для щомісячної сплати по кредиту, 

простояли чергу, оформили всі документи, тепер ваша черга здавати 
гроші в касу. Ви підходите до віконця касира, віддаєте їй гроші, вона 
перерахувавши їх, повідомляє вам, що не вистачає ще 200 грн до 
вказаної суми. Ви вчора увечері і сьогодні вранці перерахували гроші, 
які маєте внести в касу і не можете зрозуміти як так може бути. Ви 
говорите … 

2. До вас приїхала мама, погостювала і ви їдете на вокзал брати їй 

квиток на зворотню дорогу додому. Довідавшись про необхідний рейс 

у довідковому бюро, ви підійшли до каси продажу квитків і замовляєте 

одне місце, вам називають суму, ви подаєте у віконце гроші, але у 

шухлядці гроші переминаються і касир беручи їх грубо лається, що ви 

не так подали гроші. Ваші дії… 

3. В ресторані ви запрошуєте офіціанта і розпитуєте його про 

значення назви якогось блюда, способі його приготування. Після того, 

як ви вислухаєте пояснення ви говорите, що це вам не підходить. 

4. Ваш шеф вже кілька разів просив вас виконати для нього 

нескладні приватні завдання в робочий час ( наприклад, купити квіти, 

або заплатити за комунальні послуги…). На цей раз ви обґрунтовано 

відмовляєтесь виконати його послугу. 

5. Ви вже доволі довго стоїте в черзі і зараз до вас підходить 

незнайома людина і хоче стати перед вами, не маючи на це прав. Ви 

відмовляєтесь його пропустити. 
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6. В маршрутці в якій ви їдете двоє чоловіків лузають насіння і ви-
словлюються нецензурними словами. Ви просите припинити і те і інше. 

7. Сьогодні вранці в магазині ви придбали сорочку імпортну, в 
упаковці. Вдома ви побачили, що на спині дві затяжки доволі грубі і 
неліквідовні. Ви приходите в магазин, і не дивлячись на спротив про-
давця добиваєтесь повернення грошей. 

8. В приміщенні, де ви працюєте, один із співробітників постійно 
палить, підходячи до вікна. Це вже стало його звичкою, хоча більшість 
співробітників не курить. Сьогодні тютюновий дим вам дуже шкодить 
в ви настійливо просити колегу припинити курити зараз і більше цього 
не робити в приміщенні, де працюєте. 

9. В сусідній квартирі в дві години ночі гримить музика. Ви не 
можете заснути, а у вас завтра складний день. Ви дзвоните до сусіда і 
просите його не шуміти. 

10. В магазині на здачу вам дають рвані гроші 100 грн ( для вас це 
велика сума) Ви наполягаєте на тому, щоб касир замінив гроші не 
дивлячись на спротив. 

11. Ваш начальник має звичку критикувати вашу роботу в при-
сутності інших. Це вас зачіпає. І одного разу ви спеціально йдете до 
нього в кабінет, щоб він висловив вам всі свої критичні зауваження. 

12. Вас запрошує начальник і просить на місяць підмінити співро-
бітника, який іде у відпустку (наприклад вахтера), хтось має видавати 
ключі і закривати двері. Ви відмовляєтесь, оскільки вас приймали 
зовсім на іншу роботу. 

 

ВПРАВА 

Менеджер  Лідер 

 Я плануватиму і 
складатиму бюджет 

 Свою увагу я концент-
руватиму на підсумко-
вих фінансових резуль-
татах діяльності 

Напрямок 

 Я буду створювати 
образ майбутнього і 
розроблятиму стратегії 

 Свою увагу я концент-
руватиму на майбутніх 
результатах діяльності 

 Я одразу візьмусь за 
організацію роботи і 
підбір персоналу 

 Здійснюватиму керів-
ництво і контроль 

 Намагатимуся створю-
вати певні межі 

 
 
 
 

Орієнтація 

 Приступлю до форму-
вання корпоративної 
культури 

 Приділю увагу стимулю-
ванню професійного 
росту персоналу 

 Усуватиму будь-які межі 
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Менеджер  Лідер 

 Я концентруватиму 
увагу на досягненні 
корпоративних цілей, 
пов’язаних з вироб-
ництвом /продажем 
товарів та послуг 

 Використовуватиму 
посадову владу 

 Виконуватиму роль боса 

Взаємо-
відносини 

 Концентруватиму увагу 
на людях: натхненні і 
мотивації членів групи 

 Користуватимуся лише 
особистою владою 

 Буду намагатися вико-
нувати роль наставника, 
помічника, слуги 

 Буду тримати емоційну 
дистанцію 

 Володію ментальністю 
експерта 

 Вмію висловлювати 
свої думки 

 Іноді проявляю кон-
формізм 

 Адекватно оцінюю 
організацію 

Особистісні 
якості 

 Прагнутиму налагоджу-
вати щирі емоційні 
зв’язки 

 Володію широким 
світоглядом відкритий 
до всього 

 Вмію слухати співроз-
мовника 

 Завжди проявляю смі-
ливість 

 Вмію адекватно оціню-
вати власні якості 

 Зберігатиму стабіль-
ність, формуватиму 
культуру, в якій най-
більше цінується 
ефективність роботи 

Результати 

 Ініціюватиму зміни, 
формуватиму культуру, 
в якій більше всього 
цінується чесність 

 

ВПРАВА 
за Дж. Адаіром 
Розмістіть наступні якості в порядку «найбільшої цінності для 
керівника вищого рангу», присвоюючи їм номери від 1 до 25. 

Честолюбство Допитливість Лідерство 

Готовність напо-
легливо працювати 

Розуміння інших 
людей 

Вміння приймати 
рішення 

Підприємливість Математичні здібності Аналітичні здібності 

Проникливість Абстрактне мислення Вміння справлятися 
з неприємними 
ситуаціями 
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Честолюбство Допитливість Лідерство 
Наполегливість Здатність до ефектив-

ного адміністрування 
Непредвзятість 

Вміння ясно вислов-
лювати свої думки  
на папері 

Вміння ясно і 
зрозуміло говорити 

Вміння швидко при-
стосовуватися до 
змін 

Уява Чесність  
Вміння знаходити 
сприятливі можливості 

Цілеспрямованість  

Готовність до наднор-
мової роботи 

Готовність іти на 
ризик 

 

 
ВПРАВА  

«Рефреймінг»  
Завдання не носить критичного характеру. За допомогою його 
виконання ми можемо переосмислювати речі і дивитися на речі, які 
здаються нам негативними з іншого боку. 

Мета 
– засвоїти на практиці методику «рефреймінгу» (зміни точки зору, 

або погляду на ситуацію для надання їй іншого значення); 
– допомогти здолати внутрішні бар’єри, страх і невпевненість пе-

ред іншими людьми; 
– продемонструвати на практиці різницю підходу людей до однієї 

і тієї ситуації; 
– розвивати емфатичні здібності учасників як лідерів. 
В групі 4–5 осіб, обмінюючись думками знаходять одну рису во-

лонтера, яка ним самим сприймається як негативна. Ви маєте поди-
витися на цю рису зі зворотної точки зору, з позитивної. Група має 
представити цей позитив у певному жанрі пісню, римові рядки, теа-
тральної сценки, малюнку, коміксу у тій формі, яка максимально 
відображує переосмислену якість. 

Наприклад : 
– повільність представляється як вдумливість і вміння не поспі-

шаючи, ґрунтовно засвоювати життєвий матеріал; 
– недостатність хоробрості як гарний природній самозахист, 

відсутністю авантюризму; 
– всеядніість як прояв зацікавленості до життя, прагненням до 

універсальності знань і вмінь; 
– неохайність як якість творчої натури, не помічаючи побуту бути 

творцем чогось ідеального. 
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Обговорення: До волонтерів задаються ряд питань 
Наскільки новим вам видався погляд на проблему? 
Чи замислювались ви раніше про можливі варіанти самооцінки? 
Як ми ставимося до набутого досвіду? 
Чим сподобалось завдання? 
Що ви відкрили в собі під час роботи з групою? 
Обмін думками про найбільш вдалі приклади. 

 

ВПРАВА  

Рольова гра «Геній маркетингу» 
Мета: потренуватися в методах переконання, як лідерських на-

вичках; Розвивати творче мислення, вміння бачити різноманітні під-
ходи до вирішення проблем; розібратися в собі, зрозуміти природу 
своїх лідерських якостей, потренуватися в процесі вести переговори. 

Викладач готує до гри непрозорий мішок, в який будуть покладені 
різного роду предмети. Кожен учасник дістає із мішка один предмет. 
Завдання продати групі цей предмет, запропонувавши не менше п’яти 
його реальних переваг найбільш ефективним способом 

Обговорення: 
Чому навчила гра? 
Чий досвід виявився найбільш вдалим? 
Кому із колег ви би запропонували змінити стратегію маркетингу і 

чому? 
Чиї ідеї вам найбільш запам’ятались і чому? 

 

ВПРАВА  
«Малий скарб, але дорогий» 
В старому місті вибирають самого гідного громадянина. І ви ви-

рішили взяти участь. Чому ви можете перемогти? 
Мета: усвідомити свої цінності; ранжувати пріоритети серед своїх 

цінностей; усвідомити, що у кожної людини можуть бути свої цін-
ності, своя система ранжування, і діючи згідно своїм цінностям лю-
дина стає індивідуальністю. 

Кожен визначає, що для нього є важливим у кожній сфері, записує 
в зошит 

Особиста; 
Сімейна; 
Ділова; 
Професійна. 
Виписати по 3–5 цінностей на сферу. 
Описати себе як людину гідну довіри, тому, що ваші цінності такі… 
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ВПРАВА «КОЛО і Я» 
Мета: 
1) дати можливість учасникам тренінгу проявити лідерські якості; 
2) навчати вмінню розпізнавати характер ситуації, діяти адекватно 

існуючим умовам; 
3) потренуватися у вмінні переконувати як навичці необхідній для 

лідера; 
4) вивчати вплив суперництва на групову взаємодію. 
5) Час 20 хв. 
Хід: Потрібно одного сміливця готового першим вступити в гру. 
Учасники створюють тісне коло, яке буде усякими засобами пере-

шкоджати потраплянню в нього доблесного героя. Йому дається 
всього три хвилини, щоб силою переконання (умовинами, обіцянками, 
погрозами), ловкістю (пронирнути, прослизнути, прорватися), хит-
рістю (компліменти) щирістю переконати все коло і окремих його 
представників пропустити в цент кола. 

Обговорення: 
Обговорюємо стратегію учасників. Як вони вели себе тут, а як у 

звичайних життєвих обставинах. Чи є різниця, якщо так, то чому. Ко-
жен, хто вирішив зіграти проти кола, зобов’язаний продемонструвати 
абсолютно не притаманну йому поведінку. Наприклад сором’язливому 
зіграти роль самовпевненого, навіть нахабного, пихатому бити на жа-
лість, агресивному переконувати коло тихо і абсолютно інтелігентно. 

 
ВПРАВА  

«Два на два, або новий Юлій Цезар» 
Мета: 
1) ефективно тренувати взаємодію з партнером при максимальній 

концентрації і швидкій реакції; 
2) Дати можливість учасникам тренінгу перевірити свою готов-

ність виступати в якості лідера; 
3) Розвивати вміння ефективно працювати в кількох напрямках 

діяльності; 
4) Навчитися діяти в умовах стресу, не втрачаючи здатності кон-

центрувати увагу на проблемі; 
Ресурси певний простір, два стільці, листи для записів експертам. 
Хід вправи: 
Ця вправа повертає нас до розповідей про часи Юлія Цезаря, який 

володів вразливою здатністю одночасно і якісно виконувати декілька 
різних дій. 
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В кожному раунді гри буде брати участь четверо гравців. Один 

сідає на стілець проти іншого, двоє стають за спинкою стільця пер-

шого. Перший має повторювати всі вправи, рухи. Які мовчки робить 

другий (можна вставати і ходити). В цей час двоє позаду по черзі 

задають запитання першому, він виконуючи вправи має давати від-

повіді на запитання, не використовуючи «Так», «Ні», «Не знаю». 

Експерти слідкують за першим гравцем виставляючи бали: як за 

правильне повторення рухів та відповідей, так і зменшення балів за 

пропуски і помилки. 

Вправа триває дві хвилини, після чого гравці перший і другий 

міняються місцями. 

Обговорення: 

1. Які дії було важче виконувати повторювати рухи, чи відпові-

дати на питання? 

2. Чи траплялися кризові ситуації і ви розуміли, що втрачаєте 

контроль над ситуацією? 

3. Що ви думаєте про сильні і слабкі сторони своєї поведінки в 

кризових явищах? 

 

ВПРАВА 13+ 

«Контакт з групою»  
Мета: Розвиваємо навичку привертати увагу коротким повідом-

ленням 

Інструкція. Ваше завдання полягає в тому, щоб звернутися до при-

сутніх з коротким повідомленням про себе В цьому повідомленні ви 

скажете про те. Що ви любите, охоче робите, про своє хобі, актуальні 

інтереси чи заняття. 

Спочатку привітайтеся, зробіть групі один спільний комплімент, а 

потім починайте говорити. Якщо будете відчувати, що слів не ви-

стачає. Зробіть іще один комплімент групі.. Намагайтеся вести себе 

так, як поводить себе людина з близькими знайомими. Усміхайтеся і 

час від часу дивіться в очі кому-небудь із групи. 

Питання для обговорення: 

1. Що в повідомленні, яке прозвучало було цікавим? ( слухачам) 

2. В який момент повідомлення привернуло увагу? 

3. Як ви відчували себе, коли говорили? (ведучому) 

4. В який момент ви відчули на собі увагу групи? 

5. Чим як ви думаєте була викликана увага групи?  



 649 

Продовж. дод. Д 

ВПРАВА 14+ 

«Викликати симпатію»  
Мета: Розвивати навичку викликати симпатію. 

Ситуація: «У вашого сина (доньки) неприємності в школі розпо-

чалися одразу після того, як до класу прийшла нова вчителька мате-

матики, після закінчення педуніверситету. Дитина вважає, що вона до 

нього прискіпується, відмовляється іти в школу в ті дні, коли є урок 

математики. Ви йдете в школу для зустрічі з вчителькою. 

Інструкція. У вас немає ніякої особливої мети, крім однієї викли-

кати симпатію до вас і до вашої дитини. 

Обговорення: 

Які прийоми були застосовані 

Що сприяло симпатії, а що понижало її 

В який момент ви відчули, що вам вдалося досягти мети 

 

ВПРАВА 15+ 

«Виробити навичку»  
Дуже часто людині у своєму житті доводиться спілкуватися з 

людьми, які йому неприємні (людина може бути хорошим праців-

ником, але неохайною чи неакуратною в житті) 

Мета: виробити навичку спілкування з неприємними вам людьми. 

Інструкція. Уявіть, що ви близький родич, чи друг неприємної для 

вас людини. Спостерігайте за його поведінкою, поясніть його вчинки з 

(виправдовуючої) точки зору. Прийміть до уваги кілька простих 

варіантів початку розмови. В громадському місці найкраща тема, 

проблема, що всіх поєднує: В черзі «Яка довга черга, може краще 

приходити в інший час». В магазині «Ви вже купляли раніще це 

печиво? Воно смачне?» Комплімент : «Як добре укладене волосся. Ви 

робите зачіску самі, чи в перукарні?» 

 

ВПРАВА 16+ 

«Прохання – відмова» 

Мета: вміти відмовити так, щоб не образити учасника бесіди. 

Група ділиться по дві пари 

Інструкція: Один із вас буде просити у іншого що-небудь, причому 

прохання мають бути самими різноманітними від дуже легких до 

майже нездійснених. Другий має відмовити, не вживаючи слова «ні». 

Причому він має зробити це так, щоб не образити. 
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Питання для обговорення: 
1. Як ви відчували себе, отримуючи відмову на своє прохання? 
2. Як ви відчували себе відмовляючи людині? 
3. На які прохання було важче всього відмовити? 
4. Чи легко відмовляти без слова «ні»? 

 

ВПРАВА 17+ 

«Комунікативний стиль»  
Мета: Виробити комунікативні вміння в групі і оволодіти навич-

ками 
Кожен учасник групи вибирає один стиль і бере участь у дискусії з 

вказаної проблеми дотримуючись певного стилю, тобто граючи роль 
за обраним стилем 

1. Миротворець, людина, яка з усім погоджується і намагається 
догодити, постійно вибачається і любою ціною намагається не викли-
кати хвилювання. Він відчуває свою непотрібність, виглядає безпо-
радним. 

2. Звинувачувач, протилежний миротворцю. Докоряє, провокує, 
вважає інших винними. Говорить голосно. Владно, мязи обличчя і тіла 
напружені. 

3. Людина – комп’ютер занадто розсудливий, спокійна, холодна і 
зібрана людина. Намагається уникати виражати почуття. Говорить 
монотонно, абстрактно, виглядає негнучкою, закутою. 

4. Людина, яка своїми судженнями заводить усіх в сторону і ви-
кликає нерозуміння. Рухи тіла здаються незграбними, інтонації можуть 
не відповідати словам. 
 

ВПРАВА 18 а)+ 

Ділова гра «Моя робота»  
Мета:Усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до про-

блеми функціонування групи 
Група ділиться на підгрупи. Кожна із них мусить протягом 15 хви-

лин обдумати докази заданої позиції, щоб протягом наступного часу 
зуміти відстояти її при обговоренні. 

Аргументи першої групи: 
1) Людині треба давати одну роботу на все життя, щоб вона до-

сягла в ній досконалості; 
2) Чоловіки сильніші за жінок, і виконують більший об’єм роботи, 

а тому вони повинні отримувати більше; 
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3) Тільки корисні люди можуть отримувати високу зарплату, інші 
повинні мати фіксований мінімум і не заважати роботі корисних 
людей. 

Аргументи другої групи: 
1) Людина може вільно вибирати роботу, отримувати зарплату, яка 

дозволить їй гідно жити і утримувати сім’ю; 
2) Робота мусить оплачуватися згідно кваліфікації людини; 
3) За однакову роботу чоловіки і жінки отримують однакову зар-

плату; 
4) Працюючі можуть об’єднуватися для захисту своїх інтересів. 

 

ВПРАВА 18 б)+ 

Ділова гра «Мій відпочинок»  
Мета: Усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до про-

блеми функціонування групи 
Група ділиться на підгрупи. Кожна із них мусить протягом 15 хви-

лин обдумати докази заданої позиції, щоб протягом наступного часу 
зуміти відстояти її при обговоренні. 

Аргументи першої групи: 
1) Людина відпочиває, коли змінює вид роботи; 
2) Людина повинна працювати стільки, скільки потрібно; 
3) Відпочивати треба лише старим людям, вони втомлюються, а 

молоді не мають відпочивати, так як у них багато сил; 
4) Про відпочинок мріють тільки ліниві і не вміючи люди. 
Аргументи другої групи: 
1) Робочий день мусить бути нормований; 
2) Людина повинна відпочивати від роботи; 
3) Людина мусить мати відпустку з гарантованим поверненням на 

роботу. 

ВПРАВА 18 в)+ 

Ділова гра «Моя команда»  
Мета: Усвідомлення учасниками групи єдиного підходу до про-

блеми функціонування групи 
Група ділиться на підгрупи. Кожна із них мусить протягом 15 хви-

лин обдумати докази заданої позиції, щоб протягом наступного часу 
зуміти відстояти її при обговоренні. 

Аргументи першої групи: 
1) Одна людина не може нічого зробити, вона слаба; 
2) Людині потрібна група, щоб відчувати себе потрібною; 
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3) Потрібно спеціально створювати групи людей, щоб вони могли 
підтримувати одна одну і захищати свої інтереси; 

4) Групи можна створювати будь-яким способом. 
Аргументи другої групи: 
1) Людина сама вибирає спосіб своїх дій; 
2) Людина сама вибирає собі групу або команду, до якої вона може 

належати; 
3) Людина може шукати свою команду. 

 
ТЕСТ 

«Оцінка потреб у схваленні»  
тест за Ю. Л. Ханіним 
Вам пропонується ряд тверджень, якщо дане твердження співпадає 

з вашою думкою, то дайте відповідь «так», якщо не співпадає, запи-
шіть «ні» 

1. Я уважно читаю документ, перш ніж його підписую 
2. Я не відчуваю коливань, коли комусь потрібно допомогти в біді. 
3. Я завжди уважно слідкую за тим, як я вдягнений. 
4. Вдома я поводжу себе за столом так само, як і в ресторані. 
5. Я ніколи не відчуваю ні до кого сильних симпатій. 
6. Був випадок, коли я кинув справу, бо не був переконаний в 

своїх силах. 
7. Іноді я люблю пліткувати про відсутніх. 
8. Я завжди уважно слухаю співрозмовника, ким би він не був. 
9. Був випадок, коли я вигадав вагому причину, щоб виправдатися. 
10. Траплялося, що я користувався моментом, коли людина схибила. 
11. Я завжди визнаю свої помилки. 
12. Іноді, замість того, щоб пробачити людину, я намагаюся відпла-

тити їй тим самим. 
13. Були випадки, коли я наполягав на тому, щоб робили по-моєму. 
14. В мене не викликає внутрішнього спротиву, коли мене просять 

зробити послугу. 
15. В мене ніколи не виникає смутку, якщо висловлена думка про-

тилежна моїй. 
16. Перед довготривалою поїздкою. 
17. Були випадки, коли я дійсно заздрив успіху інших. 
18. Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене з проханнями. 
19. Коли у людей неприємності, я іноді думаю, що вони отримали 

їх по заслугах. 
20. Я ніколи нікому навмисно не говорив неприємних речей. 
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Підведення підсумків 
Відповідь по кожній позиції оцінюється в один бал. Бали вистав-

ляються тільки за відповіді «так», по наступних позиціях: 1–5, 8, 11, 
14–16, 20, і лише за відповідь «ні» – по–наступних позиціях: 6,7, 9, 10, 
12, 13, 17–19. 

Сумарний показник потреби в схваленні отримують додаванням 
всіх отриманих балів. Чим він вищий, тим більша потреба в схваленні. 
Він показує ступінь залежності суб’єкта від сприятливих оцінок з боку 
інших людей. 

При сумарному показнику 13 балів і вище – високий рівень по-
треби в схваленні, 10–12 – середній рівень, нижче 10 балів – низький. 

Високий показник відображає звичний стиль реагування, а також 
особливості очікування суб’єкта в ситуації оцінки з боку інших. 

Низький сумарний показник свідчить про те, що власні пере-
конання суб’єкту дорожчі. А також про його незалежність від групи. 
Він конфліктний і не піддається соціальному впливу, не прагне бути 
схожим на зразок. 

ТЕСТ 

«Мотивація до успіху» 
тест за Т. Елерс, оцінює силу і прагнення досягнення мети. 
Вам пропонується ряд тверджень. При згоді дайте відповідь «так», 

незгоді – «ні» 
1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швид-

ше, ніж відкласти на певний час. 
2. Я легко дратуюсь, коли помічаю, що не можу на вісі сто від-

сотків виконати завдання. 
3. Коли я працюю, то виглядає це так, що я все ставлю на карту. 
4. Коли виникає проблемна ситуація, я частіше за все приймаю 

рішення одним із останніх. 
5. Коли в мене два дні підряд немає справи я втрачаю спокій. 
6. В деякі дні мої успіхи нижче середніх. 
7. По відношенню до себе я більш вимогливий, ніж по відношен-

ню до інших. 
8. Я більш доброзичливий, ніж інші. 
9. Якщо я відмовляюся від складного завдання, то потім суворо 

засуджую себе, так як знаю, що в ньому я б досяг успіху. 
10. В процесі роботи я відчуваю потребу у невеликих паузах для 

відпочинку. 
11. Наполегливість – це не основна моя риса. 
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12. Мої досягнення в праці не завжди однакові. 
13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я займаюся. 
14. Покарання стимулює мене більше , ніж заохочення. 
15. Я знаю що мої колеги вважають мене людиною діла. 
16. Перешкоди роблять мої дії більш твердими. 
17. На моєму честолюбстві легко зіграти. 
18. Як правило, помітно, коли я працюю без натхнення. 
19. При виконанні роботи, я не розраховую на допомогу інших. 
20. Іноді я відкладаю те, що мушу зробити зараз. 
21. Треба покладатися тільки на самого себе. 
22. В житті мало речей більш важливих, ніж гроші. 
23. Завжди, коли мені треба виконати важливе завдання, я ні про 

інше не думаю. 
24. Я менш честолюбивий, ніж багато інших. 
25. В кінці відпустки я звичайно радію, що скоро вийду на роботу. 
26. Коли я налаштований на роботу, я роблю її кваліфікованіше, 

ніж інші. 
27. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які вміють напо-

легливо працювати. 
28. Коли в мене немає діла, я відчуваю себе ніяково. 
29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж 

іншим. 
30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити 

це якомога краще. 
31. Мої друзі іноді вважають мене лінивим. 
32. Мої успіхи в якійсь мірі залежать від моїх колег. 
33. Марно протидіяти волі керівника. 
34. Іноді не знаєш яку роботу доведеться виконувати. 
35. Коли щось не лагодиться, я нетерплячий. 
36. Я звичайно звертаю увагу на свої досягнення. 
37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші резуль-

тати, ніж робота інших. 
38. Багато справ за які я берусь, не доводжу до кінця. 
39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 
40. Я не заздрю тим, хто прагне влади і становища. 
41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, для підтвер-

дження своєї правоти, я можу піти на крайні заходи. 
Підведення підсумків 
По одному балу виставляється за відповіді «так» за наступними 

пунктами 2–5, 7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41 і за відповідь «ні» –  
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по наступних 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Відповіді за пунктами 1, 
11, 12, 19, 23, 33–35, 40 не враховуються. Підраховується спільна сума 
балів. Чим більша сума балів, тим більше у досліджуваного виражена 
мотивація до досягнення успіху. 

 
ТЕСТ 

«Вимір раціональності 
Частина А) 
На роботі та вдома часто нам доводиться вирішувати якісь про-

блеми, але ми робимо це по-різному 
Наведений ряд тверджень. При згоді із твердженням дайте відпо-

відь «так», при незгоді – «ні». 
Коли я приймаю рішення, то: 
1. Перш за все думаю про те, до чого це приведе, до яких резуль-

татів. 
2. Часто не замислююсь про наслідки і результати, просто слідую 

своєму бажанню. 
3. Раджусь з друзями чи рідними і зазвичаю роблю так, як порадили. 
4. іноді раджусь, іноді ні, але не дуже рахуюсь з порадами. 
5. Зазвичай сумніваюсь, не можу прийняти його до останнього. 
6. як правило, прймаю його без коливань. 
7. Навіть перед тим, як вирішити дуже важливе питання, я маю 

добре подумати. 
8. Віддаю перевагу прийняттю рішення сходу, без обдкмквання. 
9. Вважаю, що не завжди треба приймати його, тому що багато 

чого вирішиться само собою. 
10. Віддаю перевагу не покладатися на обставини, а самому вирі-

шувати свої проблеми. 
11. Мені дуже важко зважитись на щось, якщо я не знаю до чого це 

призведе. 
12. Без особливих складностей приймаю його і тоді, коли ситуація 

незрозуміла. 
13. часто замість того, щоб обдумувати його, я починаю мріяти про 

те, що збудеться. 
14. я не мрію про те, що навряд чи збудеться. 
15. часто потім відмовляюся від нього. 
16. Рідко потім відмовляюся від нього. 
Підведення підсумків 
Позитивні відповіді за пунктами 1, 3, 7 свідчать про обережність при 

прийнятті рішення, за пунктами 5, 11 – про нерішучість, за пунктом 9 –  
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про залежність при прийнятті рішень від обставин, по пункту 14 – про 
прагматизм, по пункту 16 – про наполегливість при здійсненні прийня-
тих рішень, по пунктах 2 і 8 – про імпульсивність при прийнятті рі-
шень, по пунктах 4 і 10 – про самостійність в прийнятті рішень, за 
пунктом 13 – про мрійливість, за пунктом 15 – про нестійкість намірів. 

 

ТЕСТ 

«Вимір раціональності» 
Частина Б) 
Люди по різному вибудовують своє повсякденне життя, і кожен має 

свою думку з цього приводу. Нижче наведені приклади. Дайте відповідь, 
чи відображають вони вашу точку зору. При згоді «так», незгоді – «ні» 

1. Я вважаю, що моє майбутнє залежить перш за все від мене, а не 
від обставин. 

2. часто мені важко зрозуміти чого я хочу, важко визначити собі 
мету. 

3. Я віддаю перевагу робити те. Що приносить мені задоволення, 
навіть, якщо потім мені це шкодить. 

4. Я не люблю планувати на майбутнє. 
5. Я дуже добра уявляю, які мої цілі на найближчі роки. 
6. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. 
7. Я віддаю перевагу турботі про майбутнє, аніж жити сьогодніш-

нім днем. 
8. Зазвичай я прагну планувати своє життя, особливо у складних 

випадках. 
9. Коли я влаштовувався на свою нинішню роботу (навчання), то 

добре уявляв яка вона. 
10. Я віддаю перевагу визначенню конкретних цілей в житті, а не 

роздумам про те, що добре, що погано. 

 

РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Ос-
нови лідерства» здійснюється в ході практичних, а також індивідуаль-
них занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчаль-
ного матеріалу дисципліни. До кожної теми практичного заняття за 
модулем студент має виконати обов’язковий перелік завдань. Навчаль-
ні завдання до модуля складені таким чином, що дозволяють реалі-
зувати основні компоненти сучасної парадигми освіти: когнітивний –  
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дає знання про класичні і сучасні концепції лідерства; діяльнісно-
творчий (поведінковий) – озброює вміннями і навичками соціальної 
взаємодії та професійної комунікації; аксіологічний (оціночний) – 
вводить студента у світ загальноприйнятих цінностей; особистісний – 
забезпечує самовдосконалення. 

Логіка побудови завдань у всіх темах носить наступний характер: 
відтворювально-репродуктивний. Це найелементарніший рівень, 
який дає можливість студенту тренувати пам’ять і забезпечує основу – 
базу для подальшої роботи над матеріалом теми. 

Друга група завдань – це завдання на розуміння суті вже відомих 
понять. Це складніший рівень, він виконує функції евристики, тобто в 
ході виконання завдань студенти набувають здатності знаходження 
для себе нового знання. 

Третя група завдань – це завдання найскладнішого рівня, який ви-
магає творчо осмислювати і застосовувати набуті студентами 
знання. 

Виконання усього комплексу завдань до кожної теми є обов’язко-
вою умовою підготовки студента до практичного заняття. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється викладачем система-
тично після кожного практичного заняття. 

Обговорення програмних питань дисципліни на практичних занят-
тях проводиться систематично і займає 90 % робочого часу. 

10 % робочого часу відводиться на проведення модульного поточ-
ного контролю. 

Поточний контроль знань студентів проводиться за основними нап-
рямками: 

1. контроль систематичності і активності роботи на практичних 
заняттях; 

2. контроль за виконанням модульних завдань; 
3. контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 
Студент, який має поточну заборгованість з поважних причин, має 

право на поточний контроль пропущених занять під час індивідуаль-
них консультацій, контроль знань такого студента здійснюється викла-
дачем за допомогою відповідних тестів в усній та письмовій формі, 
або бесіди. 

Підсумковий контроль. Якщо студент виконав весь об’єм завдань 
передбачених програмою з навчальної дисципліни «Основи лідерства»: 

1. Завдання для самостійної підготовки до кожної теми. 
2. Підготовка реферату (1 обов’язковий за курс). 
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3. Написання модульної контрольної роботи. 
4. Комп’ютерне тестування з дисципліни, 

при умові, що він не має жодного пропуску лекційних чи практичних 
занять, студент отримує залік автоматично. Кількість балів, визнача-
ється балами, набраними в ході поточного контролю. 

Якщо студент хоче підвищити набрану кількість балів він має 
право письмово чи в усній формі відповісти на два запропоновані ви-
кладачем питання із розділу 9. «Перелік питань для підготовки до 
підсумкового контролю». Кількість балів виставляється за відповід-
ними критеріями. 

15 балів 
Ставиться, якщо відповідь студента є теоретично правиль-
ною, обґрунтованою, вичерпною, матеріал викладено в 
логічній послідовності та у повному обсязі. 

10 балів 

Ставиться, якщо відповідь в основному правильна, студент 
володіє матеріалом, але допущені незначні помилки у 
формулюванні термінів, категорій тобто відповідь пра-
вильна, але недостатньо обґрунтована. 

5 балів 

Ставиться, якщо студент засвоїв навчальний матеріал не у 
повному обсязі, дає неповну відповідь на поставленні тео-
ретичні питання, допускає грубі помилки при розв’язу-
ванні практичних завдань. 

0 балів 
Ставиться, якщо студент не засвоїв навчальний матеріал, 
дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питан-
ня, не вміє навести приклади з науки та життя. 

 

Таблиця 5. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Основи лідерства» 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно  

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 



 659 

Продовж. дод. Д 

Визначені таким чином оцінки разом з результатами поточного 

контролю вносяться викладачем в індивідуальний навчальний план 

студента та відомість обліку поточної і підсумкової успішності. 

Відомість обліку поточної і підсумкової успішності після належ-

ного оформлення викладач передає у відповідний деканат не пізніше 

наступного дня після дати проведення підсумкового контролю. 

 

Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Основи лідерства» 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  1. Участь в олімпіадах: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

2. Виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань підвищеної складності  
 

 

10 

 

5 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в науковому студентському клубі 

«Лідер» 

2. Участь в наукових студентських конферен-

ціях: університетських, міжвузівських, всеук-

раїнських, міжнародних 

 

5 

 

 

10 

Разом  30 

 

РОЗДІЛ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ПІДТРИМКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

1. Основи лідерства: Дистанційний курс / О. О. Нестуля, 

С. І. Нестуля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=781 

2. Основи лідерства: завдання для аудиторного тестування сту-

дентів О. О. Нестуля, С. І. Нестуля [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=781 

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Перелік інформаційних джерел 

Основна література 

1. Адаир Дж. Джон Адаир о менеджменте и лидерстве / Пер. с 

англ. – М. : Эксмо, 2007. – 208 с. – (Библиотека ЭКСПЕРТА). 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=781
http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=781
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2. Байхэм У., Смит О., Пизи М. Воспитай своего лидера. Как 
находить, развивать и удерживать талантливых руководителей / Пер. c 
англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 416 с. 

3. Беляцкий Н. П. Основы лидерства : учеб. / Минск : БГЭУ, 2006. – 
268 с. 

4. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Пер. с англ. А. В. Козлова; под ред. 
проф. Андреевой И. В. – М. : Эксмо, 2006. – 460 с. 

5. Евтихов О. В. Стратегии и приемы лидерства: теория и прак-
тика. – СПб. : Речь, 2007. – 238 с. 

6. Кови С. Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови; 
Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 302. 

7. Маак Т. Ответственное лидерство / Пер. с англ. – М. : Альпина 
Бизнес Букс, 2008. – 321 с. 

8. Нестуля О. О. Лідерство в управлінні персоналом / Нестуля О. О., 
Нестуля, С. І. // Управління персоналом в ХХІ столітті : кадрова полі-
тика, мотивація, оплата праці. – Полтава : Полтавський літератор, 
2010. – 480 с. 

9. Нестуля О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей  
та практичних навичок менеджера : навч. посіб. / О. О. Нестуля, 
С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 287 с. 

10. Нестуля О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей  
та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : 
навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – К. : 
Знання, 2013. – 358 с. 

11. Нестуля О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (від най-
давніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб / О. О. Нестуля, 
С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 227 с. 

12. Нестуля О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина 
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) : навч. посіб / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – 
Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с. 

13. Оуэн Х., Ходжсон В., Газзард Н. Призвание – лидер: Полное 
руководство по эффективному лидерству / Пер. с англ. – Днепропет-
ровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с. 

Додаткова література 

1. Адаир Дж. Эффективное лидерство / Адаир Дж. – М. : Эксмо, 
2003. – 320 с. 

2. Адизес Ицхак Кальдерон. Развитие лидеров : как понять свой 
стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей : 
[пер. с англ.] / Ицхак Калдерон Адизес. – М. : Альпина Бизнес Букс, 
2008. – 259 с.  
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3. Баєва О. Біологічні основи влади й лідерства / О. Баєва // Пер-
сонал. – 2006. – № 11. – С. 52–56.  

4. Баєва О. Біологічні основи влади й лідерства / О. Баєва // Пер-
сонал. – 2006. – № 12. – С. 65–71.  

5. Базаров Т. Роль лидера в кризисе / Т. Базаров // Управление 
персоналом. – 2009. – № 17. – С. 43–46.  

6. Бакингэм М. Заставьте свои сильные стороны работать: Шесть 
этапов пути к выдающимся результатам : [пер. с англ.] / Бакингэм М. – 
М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 248 с. 

7. Бакингэм М. Сначала надо нарушить все правила! Что лучшие в 
мире менеджеры делают по другому? / Бакингэм М., Кофман, К. ; пер. 
с англ. Д. Д. Мухиной. – М. : МЦНМО, 2005. – 328 с. 

8. Балашов А. П. Оценка лидерских навыков и профессиональной 
компетентности руководителя организации [Электронны  ресурс] / 
А. П. Балашов, О. В. Видрашко // Вестник Белгородского университета 
потребительской кооперации. – Серия «Экономические науки». – 2009. – 
№ 3. – С. 107–114. – Способ доступа : электрон. чит. зал ПУЭТ. 

9. Батушан В. Політичне лідерство в контексті державного управ-
ління : історичний досвід / В. Батушан // Вісник Національної академії 
державного управління при Президентові України. – 2009. – № 4. – 
С. 213–221. 

10. Бауэр Марвин. Курс на лидерство : альтернатива иерархической 
системе управления компанией : пер. с англ. / Марвин Бауэр. – М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 198 с.  

11. Беляцкий Н. П. Дискретность лидерства [Электронный ресурс] / 
Н. П. Беляцкий // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – № 6. – 
С. 125–130. – Способ доступа : электрон. чит. зал ПУЭТ. 

12. Бендас Т. В. Психология лидерства : учеб. пособие / Т. В. Бен-
дас. – С.Пб. : Питер, 2009. – 448 с. 

13. Бенис Уоррен Дж. Как становятся лидерами нового поколе-
ния : [пер. с англ.] / Бенис Уоррен Дж., Томас Роберт Дж. – М. : 
Вильямс, 2006. – 208 с. 

14. Бєсєдін М. О. Лідерство : стиль, ситуація і ефективність / 
М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв // Основи менеджменту : Оцінно-ситуацій-
ний підхід : підручник (модульний варіант) / М. О. Бєсєдін. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2005. – С. 244–267. 

15. Бинни, Дж. Практическое лидерство : пособие для обыкновен-
ных героїв / Бинни, Дж., Вильке, Г., Уильямс, К. – М. : Претекс, 2006. – 
314 с. 
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16. Бланшар К. Лидерство: К вершинам успеха : [пер. с англ.] / под 
ред. Т. Ю. Ковалевой. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с. 

17. Блэклок Дж. Технологии командной игры : руководство для 
лидера : [пер. с англ.] / Дж. Блэклок, Э. Джекс. – М. : Издат. дом 
Гребенникова, 2008. – 232 с. 

18. Бойнтон Э. Виртуозные команды. Команды, которые изменили 
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моделей / А. Б. Шарыгина // Управление развитием персонала. – 2010. – 
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173. Шегда А. В. Керівництво та лідерство // Менеджмент : навч. 

посіб. / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2002. – С. 223–240. 

174. Шейн Э. Организационная культура и лідерство : [пер. с англ.] 

/ под ред. Т. Ю. Ковалевой. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 336 с. 
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главы из книги Станислава Шекшина / С. Шекшин // Управление пер-

соналом. – М. : ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2003. – № 3. – 
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слышать подчиненных» [Электронный ресурс] / И. Шехтерман // Биз-

нес. – 2007. – № 18–19. – С. 78–79. – Способ доступа : электрон. чит. 

зал ПУЭТ. 

177. Шушляпін О. За ким прямує команда однодумців [Електрон-

ний ресурс] / Шушляпін О. – 2009. – № 1. – С. 47–51. – Спосіб доступу : 

електрон. чит. зал ПУЕТ. 

178. Эйкен Джон Вон. Билет в бізнес-класс [Электронный ресурс] : 
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тронные данные. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 1 электрон. опт. 
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2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Способ доступа : медиатека. 
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бизнеса : [пер. с англ.] / А. В. Козуляева. – М. : Вершина, 2007. – 192 с. 
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Перелік складових навчально-методичного комплексу  

навчальної дисципліни «Основи лідерства» 

1. Навчальна програма 

2. Дистанційний курс 

3. Опорний конспект лекцій 

4. Ділові ігри 

5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні реко-

мендації до їх виконання 

6. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання 

7. Пакети завдань для поточного контролю 

– завдання для поточних контрольних робіт 

– модульний контроль (модульні роботи)  

– пакети тестів 

8. Підсумковий контроль знань студентів 

– питання для заліку 

9. Тематика науково-дослідної роботи студентів 
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ВСТУП 

Українська система освіти потребує реформування. Наявний рівень 

підготовки фахівців вищих навчальних закладів не може забезпечити 

належний розвиток суспільства та конкурентоспроможності країни, як 

в поточний момент, так і в стратегічній перспективі. 

Вимоги часу ставлять перед вищим навчальним закладом нові 

завдання. Динаміка глобалізаційних економічних та суспільних змін 

вимагають від випускника не просто оволодіти знаннями, достатніми 

для здійснення професійної діяльності за певним напрямом, а вміти 

самостійно здобувати необхідні відомості та набувати компетенції. 

Відтак, Програми підготовки у вищій школі повинні бути скориго-

вані з урахуванням постійного зростання обсягів інформації та сприяти 

розвитку у студентів навичок, необхідних для подальшої успішної 

діяльності. Університет має стати спільнотою, де формується особис-

тість високопрофесійного соціально-відповідального фахівця-лідера. 

Вищезазначене засвідчує, що особливої актуальності на сучасному 

етапі розвитку вищої школи набуває управлінська лідерська пара-

дигма, яка сьогодні успішно імплементується у переважній більшості 

українських вишів. 

Університетом розроблена Стратегія розвитку університету на 

2017-2022 р.р. Однією із стратегічних цілей є впровадження лідерської 

управлінської парадигми. Заходи щодо впровадження парадигми 

включають Заходи розвитку лідерських якостей (пункт 1.8). Програма 

«Заходів» є доповнюючою складовою кваліфікаційної програми під-

готовки фахівця. 

Мета програми «Заходів»: формування та розвиток soft skills 

(м’яких, гнучких навичок). Soft skills – це навички, які дозволяють 

бути успішними незалежно від специфіки діяльності чи напряму, в 

якому людина працює. Це тип навичок важливий як в роботі, так і в 

житті. При чому, чим вище кар’єрними сходами піднімається праців-

ник, тим більшу роль відіграють ці навички, в той час, як професійні 

можуть відходити на другий план. 

Завдання програми «Заходів» передбачають забезпечення розвитку 

таких умінь: міжособової комунікації, бути переконливим, знаходити 

підхід до людей, вести переговори, вміти працювати в команді, некон-

фліктність, стресостійкість, тайм-менеджмент, креативність, постій-

ного  особистісного  розвитку,  відкритості  до  навчання та готовність  
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ділитися знаннями, прагнути до інновацій, готовності до викликів, 

ініціативності, поставлених цілей, досягнення результату, прийняття 

рішень, розвитку таланту. 

Усі ці якості відзначаються як ключові компетенції у сучасних 

компаніях, які будують свою роботу на засадах лідерства. 

«Заходи» розраховані на три категорії слухачів: І категорія – 

студенти, ІІ категорія – науково-педагогічні працівники, ІІІ категорія – 

управлінський персонал. 

«Заходами» передбачена діагностика, аналіз, формування (за потре-

бою) та розвиток лідерських якостей. 

«Заходи» включають майстер-класи, ворк-школи, семінари, тренін-

ги, фільмо-кейси. 

Спікерами «Заходів» можуть бути фахівці, які виявили готовність і 

бажання поділитися своїми наробками та досвідом. 

 

 

Режим доступу до файлу програми: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/programa_rozvytku_ 

liderskyh_yakostey_npp.pdf  

http://puet.edu.ua/sites/default/files/programa_rozvytku_%0bliderskyh_yakostey_npp.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/programa_rozvytku_%0bliderskyh_yakostey_npp.pdf
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Система семінарів та тренінгів із розвитку лідерських якостей 

науково-педагогічних працівників і студентів на 2017–2022 роки 
 

І. 2017 рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-

ського потенціалу: 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу студентів; 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу науково-

педагогічних 

працівників; 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу адміністра-

тивно-управлін-

ського персоналу 

Січень – 

грудень 2017 

 Директор 

Навчально-

наукового 

інституту 

лідерства,  

директор науково-

навчального центру 

2. Участь у проекті 

TEMPUS «Освіта 

для лідерства, 

інтелігентності та 

розвитку таланту» 

Січень – 

грудень 2017 

 Директор 

Навчально-

наукового 

інституту лідерства 

3. Підготовка до 

видання посібника 

«Основи лідерства. 

Наукові концепції» 

англійською мовою 

Січень – 

грудень 2017 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 

4. Підготовка до ви-

дання посібника 

«Основи лідерства. 

Самооцінка лідера»  

Січень – 

грудень 2017 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера (реорганізований клуб «Лідер») 

1.1.  Студентська рада 

5. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Лідерство в 

управлінні» 

Вересень 

2017 

Студенти  

1 курсу 

Тренер: 

Нестуля О. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

6.  «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Розвиток лідер-

ського потенціалу» 

Вересень 

2017 

Студенти  

1 курсу 

Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

7. Тренінг «Що таке 

студентське само-

врядування? Його 

задачі та цілі» 

Вересень 

2017 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

8. Тренінг «Ефективне 

планування діяль-

ності органів 

студентського 

самоврядування» 

Жовтень 

2017 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  
особи 

9. Тренінг «Фандрай-
зинг для органів 
студентського 
самоврядування» 

Листопад 
2017 

Учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

1.2.  Студенти 

10. Тренінг «Особиста 
ефективність та 
впевненість у собі» 

Березень 
2017 

Студенти Тренер:  
Юрченко О. Ю. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

11. Тренінг 
«Особистісне і 
професійне 
позиціонування 
студента-
випускника» 

Квітень  
2017 

Студенти Тренери: 
Карманенко В. В., 
Сарапин В. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

12. Тренінг «Команда» Вересень 
2017 

Студенти Тренер: Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства, директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2017 

Студенти Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Жовтень 

2017 

Студенти Тренер: Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  

15. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Листопад 

2017 

Студенти Тренер:  

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2017 

Студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Системність як 

властивість і спосіб 

існування 

навколишнього 

середовища. 

Системність і 

управління. 

Системність та 

лідерство» 

Травень 2017 

Вересень 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-

наукового 

інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру. 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

(С. А. Калашнікова) 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Усанов І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Кризовий 

менеджмент в 

умовах ринкових 

відносин» 

Грудень  

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська – 

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

21. Тренінг «Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності»  

Вересень 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І.  

Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2017 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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Продовж. дод. Е 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  
особи 

25. Лекція «Розвиток 
людини в умовах 
глобальної 
трансформації 
міжнародних 
відносин» 

Вересень 
2017 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Тренер:  
Шуканов П. В.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

26. Можливі додаткові 
відкриті тренінги: 
«Ефективна комуні-
кація» «Ораторське 
мистецтво» «Досяг-
нення консенсусу» 

Січень – 
грудень  

2017 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Директор Навчаль-
но-наукового 
інституту лідер-
ства, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

3. Адміністративно-управлінський персонал 

27. Тренінг 
«Досягнення 
консенсусу» 

Червень  
2017 

Члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: вчений сек-
ретар вченої ради, 
помічник ректору 

28. Тренінг 
«Стратегічне 
планування» 

Серпень  
2017 

Члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: вчений сек-
ретар вченої ради, 
помічник ректору 

4. Профорієнтаційна робота 

29. Тренінг «Мій 
лідерський 
потенціал» 

Січень – 
грудень  

2017 

Школярі,  
вчителі 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: проректор  
з науково-педаго-
гічної роботи, ди-
ректор науково-на-
вчального центру  
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

30. Тренінг «Розвиток 

лідерського 
потенціалу в 

управлінні 
проектами» 

Січень – 

грудень  
2017 

Школярі, 

вчителі 

Тренер: Юрко І. В. 

Відповідальні 
особи: проректор з 

науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-

тор науково-на-
вчального центру 

31. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Січень –

грудень  

2017 

Школярі, 

вчителі 
Тренер: 
Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 
особи: проректор з 

науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-

тор науково-на-
вчального центру  

ІІ. 2018 рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-

ського потенціалу: 
– розробка анкет  

для моніторингу 
лідерського потен-

ціалу студентів; 
– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського по-
тенціалу науково-

педагогічних пра-
цівників; 

– розробка анкет 
для моніторингу 

лідерського по-
тенціалу адміні-

стративно-управ-
лінського 

персоналу 

Січень – 

грудень  
2018 

 Директор 

Навчально-
наукового інсти-

туту лідерства,  
директор науково-

навчального 
центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

2. Участь у проекті 
TEMPUS «Освіта 
для лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 

Січень – 
грудень  

2018 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

3. Підготовка до 
видання посібника 
«Основи лідерства. 
Наукові концепції» 
англійською мовою 

Січень – 
грудень  

2018 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

4. Підготовка до 
видання посібника 
«Основи лідерства. 
Самооцінка лідера»  

Січень – 
грудень  

2018 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера (реорганізований клуб «Лідер») 

1.1. Студентська рада 

5. «Університетська 
освіта», проведення 
майстер-класу 
«Лідерство в 
управлінні» 

Вересень 
2018 

Студенти  
1 курсу 

Тренер:  
Нестуля О. О.  
Відповідальні осо-
би: директор ІЕУІТ, 
декани факультетів 
ТТМ, ХТГРТБ, 
директор науково-
навчального центру 

6. «Університетська 
освіта», проведення 
майстер-класу 
«Розвиток 
лідерського 
потенціалу» 

Вересень 
2018 

Студенти  
1 курсу 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні осо-
би: директор ІЕУІТ, 
декани факультетів 
ТТМ, ХТГРТБ, 
директор науково-
навчального центру 

7. Тренінг «Що таке 
студентське само-
врядування? Його 
задачі та цілі» 

Вересень 
2018 

Учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні осо-
би: директор ІЕУІТ, 
декани факультетів 
ТТМ, ХТГРТБ, 
директор науково-
навчального центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

8. Тренінг «Ефективне 

планування діяль-

ності органів 

студентського 

самоврядування» 

Жовтень 

2018 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

9. Тренінг «Фандрай-

зинг для органів 

студентського 

самоврядування» 

Листопад 

2018 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

1.2. Студенти 

10. Тренінг «Особиста 

ефективність та 

впевненість у собі» 

Березень 

2018 

Студенти Тренер:  

Юрченко О. Ю. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани, ди-

ректор науково-на-

вчального центру 

11. Тренінг 

«Особистісне і 

професійне 

позиціонування 

студента-

випускника» 

Квітень  

2018 

Студенти Тренери: 

Карманенко В. В., 

Сарапин В. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

12. Тренінг «Команда» Вересень 

2018 

Студенти Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2018 

Студенти Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Жовтень 

2018 

Студенти Тренер: Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

15. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Листопад 

2018 

Студенти Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2018 

Студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Системність як 

властивість і спосіб 

існування навко-

лишнього середо-

вища. Системність  

і управління. 

Системність та 

лідерство» 

Травень – 

Вересень 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Усанов І. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Кризовий 

менеджмент в 

умовах ринкових 

відносин» 

Грудень  

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська – 

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

21. Тренінг  

«Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності»  

Вересень 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І.  

Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

25. Лекція 

«Постіндустріальне 

суспільство та 

формування 

гармонійної 

особистості» 

Вересень 

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Лектор:  

Шуканов П. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

26. Можливі додаткові 

відкриті тренінги: 

«Ефективна 

комунікація», 

«Ораторське 

мистецтво» 

«Досягнення 

консенсусу» 

Січень – 

грудень  

2018 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

3. Адміністративно-управлінський персонал 

27. Тренінг 

«Досягнення 

консенсусу» 

Червень  

2018 

Члени вченої 

ради, ректорату 
Тренери:  
Нестуля С. І.,  

Делія О. В. 

Відповідальні 

особи: вчений сек-

ретар вченої ради, 

помічник ректору 
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Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

28. Тренінг «Тайм 

менеджмент» 

Серпень  

2018 

Члени вченої 

ради, ректорату 

Тренери:  

Нестуля С. І.  

Делія О.В. 

Відповідальні 

особи: вчений 

секретар вченої 

ради, помічник 

ректору 

4. Профорієнтаційна робота 

29. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Січень – 

грудень  

2018 

Школярі, 

вчителі 

Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: проректор  

з науково-педаго-

гічної роботи, ди-

ректор науково-

навчального 

центру  

30. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Січень – 

грудень  

2018 

Школярі, вчителі Тренер: Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: проректор  

з науково-педаго-

гічної роботи, 

директор науково-

навчального 

центру 

31. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Січень – 

грудень  

2018 

Школярі, 

вчителі 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: проректор  

з науково-педаго-

гічної роботи, ди-

ректор науково-

навчального 

центру  



696 

Продовж. дод. Е 

ІІІ. 2019 рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-

ського потенціалу: 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу студентів; 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу науково-

педагогічних 

працівників; 

– розробка анкет 

для моніторингу 

лідерського потен-

ціалу адміністра-

тивно-управлін-

ського персоналу 

Січень – 

грудень  

2019 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Участь у проекті 

TEMPUS «Освіта 

для лідерства, 

інтелігентності та 

розвитку таланту» 

Січень – 

грудень  

2019 

 Директор 

Навчально-

наукового 

інституту лідерства 

3. Підготовка до 

видання посібника 

«Основи лідерства. 

Наукові концепції» 

англійською мовою 

Січень – 

грудень  

2019 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 

4. Підготовка до 

видання посібника 

«Основи лідерства. 

Самооцінка лідера»  

Січень – 

грудень  

2019 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 



 697 

Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера (реорганізований клуб «Лідер») 

1.1. Студентська рада 

5. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Лідерство в 

управлінні» 

Вересень 

2019 

Студенти 

1 курсу 
Тренер: 
Нестуля О. О. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

6. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Розвиток 

лідерського 

потенціалу» 

Вересень 

2019 

Студенти  

1 курсу 
Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

7. Тренінг «Що таке 

студентське 

самоврядування? 

Його задачі та цілі» 

Вересень 

2019 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

8. Тренінг «Ефективне 

планування 

діяльності органів 

студентського 

самоврядування» 

Жовтень 

2019 

Учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



698 

Продовж. дод. Е 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  
особи 

9. Тренінг 
«Фандрайзинг для 
органів студент-
ського самовряду-
вання» 

Листопад 
2019 

Учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

1.2. Студенти 
10. Тренінг «Особиста 

ефективність та 
впевненість у собі» 

Березень 
2019 

Студенти Тренер:  
Юрченко О. Ю. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

11. Тренінг 
«Особистісне і 
професійне 
позиціонування 
студента-
випускника» 

Квітень  
2019 

Студенти Тренери: 
Карманенко В. В., 
Сарапин В. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

12. Тренінг «Команда» Вересень 
2019 

Студенти Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 
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Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2019 

Студенти Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Жовтень 

2019 

Студенти Тренер: Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  

15. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Листопад 

2019 

Студенти Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



700 

Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2019 

Студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Системність як 

властивість і спосіб 

існування навко-

лишнього середо-

вища. Системність  

і управління. 

Системність та 

лідерство» 

Травень – 

Вересень 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру. 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



 701 

Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Усанов І. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Кризовий мене-

джмент в умовах 

ринкових відносин» 

Грудень  

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська – 

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

21. Тренінг «Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності» 

Вересень 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І. 

Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



702 

Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  

особи 

22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2019 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



 703 

Продовж. дод. Е 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  
особи 

25. Лекція «Значення 
освіти і просвіти 
людини для сталого 
розвитку країни» 

Вересень 
2019 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Лектор:  
Шуканов П. В.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

26. Можливі додаткові 
відкриті тренінги: 
«Ефективна кому-
нікація» «Оратор-
ське мистецтво», 
«Досягнення 
консенсусу» 

Січень –
грудень  

2019 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

3. Адміністративно-управлінський персонал 

27. Тренінг 
«Досягнення 
консенсусу» 

Червень  
2019 

Члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: вчений сек-
ретар вченої ради, 
помічник ректору 

28. Тренінг «Емоційний 
інтелект» 

Серпень  
2019 

Члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: вчений сек-
ретар вченої ради, 
помічник ректору 

4. Профорієнтаційна робота 
29. Тренінг «Мій 

лідерський 
потенціал» 

Січень – 
грудень  

2019 

Школярі, 
вчителі 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру  



704 

Продовж. дод. Е 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Цільова група 

Відповідальні  
особи 

30. Тренінг «Розвиток 
лідерського 
потенціалу в 
управлінні 
проектами» 

Січень – 
грудень  

2019 

Школярі,  
вчителі 

Тренер: Юрко І. В. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 

31. Тренінг «Розвиток 
креативного 
потенціалу 
особистості» 

Січень – 
грудень  

2019 

Школярі,  
вчителі 

Тренер: 
Шимановська-
Діанич Л. М. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру  

ІV. 2020 рік 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-
ського потенціалу: 
a. студентів; 
b. науково-педаго-

гічних праців-
ників; 

c. управлінців 

Січень – 
грудень  

2020 

 Директор 
Навчально-
наукового інсти-
туту лідерства, 
директор науково-
навчального центру 

2. Участь у проекті 
TEMPUS «Освіта 
для лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 

Січень – 
грудень  

2020 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

3. Підготовка до 
видання посібника 
«Основи лідерства. 
Наукові концепції» 
англійською мовою 

Січень – 
грудень  

2020 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

4. Підготовка до ви-
дання посібника 
«Основи лідерства. 
Самооцінка лідера»  

Січень – 
грудень  

2020 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 
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Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера 

1.1.  Студентське самоврядування 

5. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Лідерство в 

управлінні» 

Вересень 

2020 

студенти  

1 курсу 

Тренер:  

Нестуля О. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

6. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Розвиток 

лідерського 

потенціалу» 

Вересень 

2020 

студенти  

1 курсу 

Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

7. Тренінг «Що таке 

студентське 

самоврядування? 

Його задачі та цілі» 

Вересень 

22020 

учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

8. Тренінг «Ефективне 

планування 

діяльності органів 

студентського 

самоврядування» 

Жовтень 

2020 

учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

9. Тренінг «Фандрай-
зинг для органів 
студентського 
самоврядування» 

Листопад 
2020 

учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

1.2.  Студенти 
10. Тренінг «Особиста 

ефективність та 
впевненість у собі» 

Березень 
2020 

студенти Тренер:  
Юрченко О. Ю. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

11. Тренінг 
«Особистісне і 
професійне 
позиціонування 
студента-
випускника» 

Квітень  
2020 

студенти Тренери: 
Карманенко В. В., 
Сарапин В. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ,, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

12. Тренінг «Команда» Травень  
2020 

студенти Тренер:  
Нестуля С. І.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2020 

студенти Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Жовтень 

2020 

студенти Тренер: Юрко І .В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  

15. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Листопад 

2020 

студенти Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2020 

студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Системність як 

властивість і спосіб 

існування 

навколишнього 

середовища. 

Системність і 

управління. 

Системність та 

лідерство» 

Вересень 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Усанов І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Грудень  

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

21. Тренінг «Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності»  

Вересень 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2020 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

25. Лекція  
«Традиційне та 
матричне мислення 
як фактор управ-
ління колективом» 

Грудень  
2020 

науково-
педагогічні 
працівники 

Тренер:  
Шуканов П. В.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

26. Можливі додаткові 
відкриті тренінги: 
«Ефективна комуні-
кація», «Ораторське 
мистецтво» «Досяг-
нення консенсусу» 

Січень – 
грудень  

2020 

науково-
педагогічні 
працівники 

Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

3. Адміністративно-управлінський персонал 
27. Тренінг 

«Досягнення 
консенсусу» 

Червень  
2020 

члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
науково-навчаль-
ного центру 

28. Тренінг «Тренінг 
для тренерів» 

Серпень  
2020 

члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.  
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 

4. Профорієнтаційна робота 
29. Тренінг «Мій 

лідерський 
потенціал» 

Січень –
грудень  

2020 

школярі, 
вчителі 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

30. Тренінг «Розвиток 

лідерського потен-

ціалу в управлінні 

проектами» 

Січень – 

грудень  

2020 

школярі,  

вчителі 

Тренер: Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: проректор з 

науково-педагогіч-

ної роботи, дирек-

тор науково-на-

вчального центру 

31. Тренінг «Розвиток 

креативного потен-

ціалу особистості» 

Січень – 

грудень  

2020 

школярі,  

вчителі 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: проректор з 

науково-педагогіч-

ної роботи, дирек-

тор науково-на-

вчального центру 

V. 2021 рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-

ського потенціалу: 

a. студентів; 

b. науково-педаго-

гічних праців-

ників; 

c. управлінців 

Січень – 

грудень  

2021 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Участь у проекті 

TEMPUS «Освіта 

для лідерства, інте-

лігентності та роз-

витку таланту» 

Січень – 

грудень  

2021 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 

3. Підготовка до 

видання посібника 

«Основи лідерства. 

Наукові концепції» 

англійською мовою 

Січень – 

грудень  

2021 

 Директор 

Навчально-науко-

вого інституту 

лідерства 
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№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

4. Підготовка до 
видання посібника 
«Основи лідерства. 
Самооцінка лідера»  

Січень – 
грудень  

2021 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера 
1.1.  Студентське самоврядування 

5. «Університетська 
освіта», проведення 
майстер-класу 
«Лідерство в 
управлінні» 

Вересень 
2021 

студенти 
1 курсу 

Тренер:  
Нестуля О. О.  
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

6. «Університетська 
освіта», проведення 
майстер-класу 
«Розвиток 
лідерського 
потенціалу» 

Вересень 
2021 

студенти 
1 курсу 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

7. Тренінг «Що таке 
студентське 
самоврядування? 
Його задачі та цілі» 

Вересень 
2021 

учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

8. Тренінг «Ефективне 
планування діяль-
ності органів 
студентського 
самоврядування» 

Жовтень 
2021 

учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 



714 

Продовж. дод. Е 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

9. Тренінг «Фандрай-
зинг для органів 
студентського 
самоврядування» 

Листопад 
2021 

учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

1.2.  Студенти 
10. Тренінг «Особиста 

ефективність та 
впевненість у собі» 

Березень 
2021 

студенти Тренер:  
Юрченко О. Ю. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

11. Тренінг 
«Особистісне і 
професійне 
позиціонування 
студента-
випускника» 

Квітень  
2021 

студенти Тренери: 
Карманенко В. В., 
Сарапин В. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

12. Тренінг «Команда» Травень  
2021 

студенти Тренер:  
Нестуля С. І.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 
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13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2021 

студенти Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського потен-

ціалу в управлінні 

проектами» 

Жовтень 

2021 

студенти Тренер: Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  

15. Тренінг «Розвиток 

креативного потен-

ціалу особистості» 

Листопад 

2021 

студенти Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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виконання 
Категорія Виконавці 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2021 

студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Системна пара-

дигма в теорії і 

практиці 

управління» 

Вересень 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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Категорія Виконавці 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Усанов І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Грудень  

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-

наукового 

інституту 

лідерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-

навчального центру 

21. Тренінг «Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності»  

Вересень 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І., 

Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2021 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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25. Лекція «Концепту-
ально-стратегічні 
основи сталого 
розвитку природи і 
суспільства» 

Грудень  
2021 

науково-
педагогічні 
працівники 

Тренер:  
Шуканов П. В.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

26. Можливі додаткові 
відкриті тренінги: 
«Ефективна комуні-
кація», «Ораторське 
мистецтво», «Досяг-
нення консенсусу» 

Січень –
грудень  

2021 

науково-
педагогічні 
працівники 

Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

3. Адміністративно–управлінський персонал 
27. Тренінг 

«Досягнення 
консенсусу» 

Червень  
2021 

члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
науково-навчаль-
ного центру 

28. Тренінг 
«Стратегічне 
планування» 

Серпень  
2021 

члени вченої 
ради, ректорату 

Тренери:  
Нестуля С. І.,  
Делія О. В. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково- педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 

4. Профорієнтаційна робота 
29. Тренінг «Мій 

лідерський 
потенціал» 

Січень – 
грудень 2021 

школярі, 
вчителі 

Тренер:  
Нестуля С. І. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 
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виконання 
Категорія Виконавці 

30. Тренінг «Розвиток 
лідерського потен-
ціалу в управлінні 
проектами» 

Січень – 
грудень  

2021 

школярі, 
вчителі 

Тренер: Юрко І. В. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 

31. Тренінг «Розвиток 
креативного потен-
ціалу особистості» 

Січень – 
грудень  

2021 

школярі, 
вчителі 

Тренер: 
Шимановська-
Діанич Л. М. 
Відповідальні 
особи: проректор з 
науково-педагогіч-
ної роботи, дирек-
тор науково-на-
вчального центру 

VІ. 2022 рік 

№ 
з/п 

Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

І. Науково-дослідна робота 

1. Моніторинг лідер-
ського потенціалу: 
a. студентів; 
b. науково-

педагогічних 
працівників; 

c. управлінців 

Січень – 
грудень  

2022 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

2. Участь у проекті 
TEMPUS «Освіта 
для лідерства, 
інтелігентності та 
розвитку таланту» 

Січень – 
грудень  

2022 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

3. Підготовка до 
видання посібника 
«Основи лідерства. 
Наукові концепції» 
англійською мовою 

Січень – 
грудень  

2022 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 

4. Підготовка до ви-
дання посібника 
«Основи лідерства. 
Самооцінка лідера»  

Січень – 
грудень  

2022 

 Директор 
Навчально-науко-
вого інституту 
лідерства 
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ІІ. Навчально-тренінгова діяльність 

1. Школа лідера 

1.1.  Студентське самоврядування 

5. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Лідерство в 

управлінні» 

Вересень 

2022 

студенти 

1 курсу 

Тренер:  

Нестуля О. О. 

 Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

6. «Університетська 

освіта», проведення 

майстер-класу 

«Розвиток 

лідерського 

потенціалу» 

Вересень 

2022 

студенти 

1 курсу 

Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

7. Тренінг «Що таке 

студентське 

самоврядування? 

Його задачі та цілі» 

Вересень 

2022 

учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру. 

8. Тренінг «Ефективне 

планування 

діяльності органів 

студентського 

самоврядування» 

Жовтень  

2022 

учасники 

студентського 

самоврядування 

університету 

Тренер:  

Бабенко О. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру. 
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№ 
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Заходи 
Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

9. Тренінг «Фандрай-
зинг для органів 
студентського 
самоврядування» 

Листопад 
2022 

учасники 
студентського 

самоврядування 
університету 

Тренер:  
Бабенко О. М. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

1.2.  Студенти 
10. Тренінг «Особиста 

ефективність та 
впевненість у собі» 

Березень 
2022 

студенти Тренер:  
Юрченко О. Ю. 
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

11. Тренінг 
«Особистісне і 
професійне 
позиціонування 
студента-
випускника» 

Квітень  
2022 

студенти Тренери: 
Карманенко В. В., 
Сарапин В. В. 
Відповідальні 
особи: директор 
ІЕУІТ, декани 
факультетів ТТМ, 
ХТГРТБ,, директор 
науково-навчаль-
ного центру 

12. Тренінг «Команда» Травень  
2022 

студенти Тренер:  
Нестуля С .І.  
Відповідальні 
особи: директор 
Навчально-науко-
вого інституту лі-
дерства, директор 
ІЕУІТ, декани фа-
культетів ТТМ, 
ХТГРТБ, директор 
науково-навчаль-
ного центру 
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13. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Вересень 

2022 

студенти Тренер:  

Нестуля С. І. 

 Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани 

факультетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

14. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Жовтень  

2022 

студенти Тренер: Юрко І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру  

15. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Листопад 

2022 

студенти Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

16. Тренінг 

«Ораторське 

мистецтво в 

журналістиці» 

Грудень  

2022 

студенти Тренер:  

Іващенко А. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

2. Науково-педагогічні працівники 

17. Майстер-клас 

«Сучасний світ 

людей: системний 

підхід до його 

осягнення та 

управління» 

Вересень 

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Маца К. О.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

18. Майстер-клас 

«Лідерство в 

управлінні» 

Жовтень  

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Нестуля С. І.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

19. Майстер-клас 

«Особистість в 

теорії і практиці 

постмодернізму» 

Листопад 

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Усанов І. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

20. Майстер-клас 

«Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Грудень  

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська–

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

21. Тренінг «Тренінгові 

технології у 

навчальній 

діяльності»  

Вересень 

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренери:  

Нестуля С. І., 

Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 



726 

Продовж. дод. Е 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

22. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Жовтень  

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер: 

Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

23. Тренінг 

«Управління 

конфліктом» 

Листопад 

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Делія О. В. 

 Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

24. Тренінг «Стрес 

менеджмент» 

Грудень  

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Степанова Л. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 
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Заходи 

Терміни 

виконання 
Категорія Виконавці 

25. Можливі додаткові 

відкриті тренінги: 

«Ефективна 

комунікація», 

«Ораторське 

мистецтво», 

«Досягнення 

консенсусу» 

Січень –

грудень  

2022 

науково-

педагогічні 

працівники 

Тренер:  

Шуканов П. В.  

Відповідальні 

особи: директор 

Навчально-науко-

вого інституту лі-

дерства, директор 

ІЕУІТ, декани фа-

культетів ТТМ, 

ХТГРТБ, директор 

науково-навчаль-

ного центру 

3. Адміністративно-управлінський персонал 

26. Тренінг 

«Досягнення 

консенсусу» 

Червень  

2022 

члени вченої 

ради, ректорату 

Тренери:  

Нестуля С. І.,  

Делія О. В. 

Відповідальні 

особи: вчений сек-

ретар, помічник 

ректора  

27. Тренінг «Тайм 

менеджмент» 

Серпень  

2022 

члени вченої 

ради, ректорату 

Тренери:  

Нестуля С. І.,  

Делія О. В. 

Відповідальні 

особи: вчений сек-

ретар, помічник 

ректора 

4. Профорієнтаційна робота 

28. Тренінг «Мій 

лідерський 

потенціал» 

Січень – 

грудень  

2022 

школярі, 

вчителі 

Тренер:  

Нестуля С. І. 

Відповідальні 

особи: проректор з 

науково-педагогіч-

ної роботи, дирек-

тор науково-на-

вчального центру 
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Терміни 
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Категорія Виконавці 

29. Тренінг «Розвиток 

лідерського 

потенціалу в 

управлінні 

проектами» 

Січень – 

грудень  

2022 

школярі, 

вчителі 

Тренер: Юрко І. В. 

Відповідальні 

особи: проректор з 

науково-педагогіч-

ної роботи, дирек-

тор науково-на-

вчального центру 

30. Тренінг «Розвиток 

креативного 

потенціалу 

особистості» 

Січень – 

грудень  

2022 

школярі, 

вчителі 
Тренер: 
Шимановська-

Діанич Л. М. 

Відповідальні 

особи: проректор з 

науково-педагогіч-

ної роботи, дирек-

тор науково-на-

вчального центру 

 

Розроблено автором. 
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Додаток Ж 
 

ПРОЕКТ «РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ  

НА ПРИНЦИПАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ» 

 

Опис проекту 

1.  Назва проекту: «Розвиток лідерства в Україні на принципах 

гендерної рівності». Автор проекту: Нестуля С. І., Нестуля О. О., ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

2.  Актуальність проекту обумовлена реальним станом ринкової 

економіки й громадянського суспільства в Україні, розвиток яких галь-

мується, в тому числі, й домінуванням у суспільній свідомості та прак-

тичній діяльності їх суб’єктів стереотипів організації управління, ха-

рактерних для адміністративно-командної системи. Вони виявляються 

у прагненні багатьох керівників до тотального контролю, авторита-

ризму в управлінні, нівелюванні особистості підлеглих, їх інновацій-

ності й ініціативності. У результаті перші втрачають здатність до 

постійних трансформацій і змін; у других з’являється байдужість і зне-

віра у можливість їх реалізації. Відтак, виникає конфлікт між потре-

бами розвитку й управлінськими механізмами, які їх стримують. Його 

глибину й небезпеку для суспільства засвідчили суспільно-політичні 

події в Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р. Вони ж показали на-

гальну необхідність широкого впровадження в суспільну практику но-

вої управлінської парадигми, заснованої на лідерстві, вихованні ліде-

рів, здатних прогнозувати й адекватно реагувати на зміни, якими 

позначені як економічні, так і суспільні виклики нового часу, брати на 

себе відповідальність за їх впровадження, ділитися владою й делегу-

вати владні повноваження, налаштованих на співробітництво й досяг-

нення консенсусу в ім’я інтересів суспільства. Характерні для соці-

ально відповідальних лідерів розуміння етичних принципів управління 

і їх пріоритету над цілями, скромність, готовність до служіння спіль-

ним інтересам, визнання послідовників і їх найповнішої самореалізації 

головними чинниками досягнення успіху мають, нарешті, отримати 

більше схвалення у суспільстві, ніж егоцентризм і «героїзм» керівни-

ків. Адже постійна боротьба за перемогу будь-якою ціною з метою 

встановлення абсолютної влади особистості, забезпечення домінуван-

ня за окремими організаціями чи державою часто провокує екстремізм, 

приносить руйнування як суспільного, так й економічного тіла країни. 
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Таким чином, реалізація проекту відповідає інтересам суспільства в 

цілому, зацікавленого в розвитку механізмів управління, заснованих на 

лідерських моделях – важливого інструменту розвитку особистості, 

становлення інститутів громадянського суспільства, ринкової еконо-

міки, підвищення ефективності діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування. У зв’язку з цим особливого значення набу-

ває переборення існуючих в Україні стереотипів масової свідомості, 

які розглядають жінку як слабку у порівнянні з чоловіком істоту, яка є 

другорядною і не може бути лідером у політичному, суспільному та 

економічному житті. 

Практика європейських країн переконливо спростовує такі твер-

дження. Країни з найвищими відсотками представництва жінок у владі 

(Фінляндія – 39 %, Норвегія – 35,8 %, Швеція – 33,5 %, Данія – 33 %) 

мають і найвищі показники у сферах охорони здоров’я, соціального 

захисту, екології, освіти, соціально-економічної та політичної стабіль-

ності, суспільної злагоди, довіри до влади. Наукові дослідження лідер-

ства засвідчують, що жінки-лідери більш гнучкі у ділових стосунках, 

приймають лише добре виважені рішення, частіше ідуть на компроміс, 

схильні до колегіального прийняття рішення та узгодження дій, дис-

ципліновані й відповідальні до роботи, приділяють більшу увагу соці-

альним проблемам, ніж чоловіки. Загалом, жінки-лідери відповідають 

новій парадигмі лідерства, заснованого на принципах і цінностях. 

Таким чином, розвиток лідерства в системі управлінських відносин 

має відбуватися на принципах гендерної рівності. Лише тоді можливо 

найбільш повно розкрити потенціал лідерства в розвитку демократич-

ного суспільства й ринкової економіки, досягнення суспільної злагоди 

в Україні. Отже, реалізація проекту відповідає інтересам суспільства в 

цілому, зацікавленого в розвитку лідерських здібностей особистості. 

3.  Формування в Україні нового покоління лідерів-управлінців, як 

чоловіків, так і жінок, є довгостроковою метою проекту. 

4.  Автори проекту усвідомлюють, що це надзвичайно складне за-

вдання, яке потребує значних зусиль і часу. При цьому, важливо ак-

центувати увагу суспільства не лише на значенні лідерства в управ-

лінні, але й на його гендерних аспектах. Вони багатовекторні. У межах 

одного проекту врахувати всі ці аспекти неможливо. Тому в межах 

термінів реалізації й можливостей фінансування проекту визначені 

чітко окреслені короткострокові цілі: 
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 привернути увагу суб’єктів громадянського суспільства, підпри-
ємницької діяльності, органів державної влади й самоврядування до 
значення лідерства в системі управлінських відносин, становленні й 
зміцненні підвалин ринкової економіки, демократичного суспільства в 
Україні; 

 стимулювати їх керівників і більш широкий загал до поглибле-
ного вивчення механізмів лідерства в управлінській діяльності, розвит-
ку відповідних навичок і їх використання в практиці управління, до-
тримуючись принципів гендерної рівності. 

Повністю реалізувати довгострокову мету проекту без досягнення 
короткотермінових цілей неможливо у зв’язку з тим, що без знання 
потенціалу лідерства в забезпеченні ефективного управління немож-
ливо сформувати установку особистості на опанування й застосування 
його технологій. У зв’язку з цим важливого значення набуває відпо-
відна просвітницька діяльність в рамках проекту. 

Головні завдання – сформувати в учасників проекту розуміння: 

 суті фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні 
організації та їхні лідери, незалежно від статі; 

 основних причин невдач лідерів у світлі нової управлінської па-
радигми; 

 механізмів створення лідером кола ефективно діючих послідов-
ників; 

 шляхів налагодження найбільш взаємовигідного партнерства; 

 впливу ментальної моделі гендерних принципів на поведінку лі-
дера та його взаємовідносини з оточуючим світом; 

 важливості ефективного використання лідерського потенціалу 
як чоловіків, так і жінок. 

знання: 

 як застарілі стереотипи впливають на ефективність управління в 
нових умовах; 

 як лідерство залежить від людей і ситуацій; 

 основних відмінностей лідерства й менеджменту; 

 як сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 

 відмінностей між стилями лідерства; 

 характеристик основних типів лідерства; 

 як мотивувати людей; 

 як делегувати владні повноваження; 

 як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на ото-
чуючих; 
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 як створювати монолітну команду; 

 як допомагати послідовникам максимально розкривати свій по-
тенціал; 

 основних цінностей, пов’язаних з культурою, орієнтованою на 
досягнення; 

 особливостей лідерської поведінки чоловіків і жінок, їх переваг 
і недоліків, шляхів гармонізації й взаємодоповнення. 

5.  Оскільки в реалізації проекту об’єктивно зацікавлено широке 
коло підприємців, керівників громадських організацій, співробітників 
органів державної влади й самоврядування, ризики при реалізації про-
екту будуть мінімізовані. З цією ж метою в пілотних областях до реалі-
зації проекту планується залучити партнерів, здатних вирішити органі-
заційні питання. 

Результати та індикатори 

6.  Результатом реалізації проекту буде широке інформування гро-
мадськості пілотних областей України про зміст та можливості лідер-
ства в управлінні, формування соціальної мережі лідерів, зацікавлених 
у розвитку власних лідерських умінь і навичок та поширенні лідер-
ської парадигми управлінської діяльності, створення системи їх інфор-
маційної та науково-методичної підтримки. 

7.  Показники, якими вимірюються результати проекту: 
a) публікації в друкованих засобах масової інформації; 
b) відеосюжети про проект на каналах телебачення; 
c) кількість учасників семінарів-тренінгів проекту «Розвиток 

лідерства на принципах гендерної рівності»; 
d) створення сайту проекту; 
e) інформаційні та науково-методичні матеріали на сайті проекту; 
f) навчально-методичний посібник «Розвиток лідерства на прин-

ципах гендерної рівності»; 
g) робочий зошит «Розвиток лідерства на принципах гендерної 

рівності»; 
h) кількість учасників соціальної мережі лідерів. 

Діяльність та її реалізація 

8.  Результати проекту будуть досягнуті завдяки реалізації наступ-
них заходів: 

8.1. Підготовка й публікація в центральних місцевих газетах статей 
про мету, цілі, завдання проекту, зміст, форми й переваги лідерської 
моделі управління. 
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8.2. Проведення 17-ти дводенних семінарів-тренінгів у кожній з 
пілотних областей для зацікавлених в розвитку лідерства осіб (50 чол. 
на кожен семінар). 

8.3. Інформування про семінари-тренінги, їх програму та оцінки їх 
ефективності на каналах місцевого телебачення пілотних областей. 

8.4. Підготовка рукописів і видання «Робочого зошита» та посібни-
ка «Розвиток лідерства на принципах гендерної рівності» . 

8.5. Розробка та оприлюднення сайту проекту «Розвиток лідерства 
на принципах гендерної рівності». 

8.6. Постійне поповнення сайту проекту інформаційними матеріа-
лами про хід його реалізації», функціонування соціальної мережі ліде-
рів, науково-методичними матеріалами з проблем розвитку лідерства. 

9.  Заходи проекту будуть проходити в адміністративних центрах 
Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Кіровоградської, Вінницької, 
Сумської, Донецької Чернігівської, Житомирської, Харківської, Херсон-
ської, Миколаївської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської областей. 

10. Термін реалізації проекту один рік. 

Ресурси 

11. Загальна сума коштів, необхідних для реалізації проекту, 
______ грн. В тому числі на утримання персоналу (керівник проекту, 
бухгалтер проекту, менеджер з логістики, експерт з медіасупроводу, 
двох експертів) – ______ грн, офісного обладнання – ______ грн, 
канцелярських витрат – ______ грн, комунальних витрат – ______ грн; 
витрат на відрядження – ______ грн, оренда приміщень – ______ грн, 
забезпечення інформаційного супроводу проекту – ______ грн, роз-
робку сайту проекту – ______ грн. 

е) Бенефіціари 

12. Прямі бенефіціари проекту – учасники семінарів в пілотних об-

ластях (850 чол.), з числа представників громадських організацій, сту-

дентів, підприємців, органів державної влади й місцевого самовряду-

вання. 

Непрямі бенефіціари – підлеглі, колеги, друзі, знайомі учасників 

семінарів та читачі газет та глядачі телесюжетів, відвідувачі сайту, які 

зможуть ознайомитися із метою, цілями і завданнями проекту, учас-

ники соціальної мережі лідерів. 

13. Які є визначені потреби бенефіціарів? Як ці потреби були ви-

значені? 
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Потреби бенефіціарів проекту були визначені емпіричним шляхом 
(методом анкетування) під час проведення занять зі студентами уні-
верситету з курсу «Основи лідерства»»; проведення тренінгів та семі-
нарів для підприємців, керівників підприємств реального сектору еко-
номіки; занять для представників молодіжних громадських організацій 
в рамках реалізації проекту Полтавського міськвиконкому «Лідер 
майбутнього – школа молодого депутата»; державних службовців та 
співробітників органів місцевого самоврядування – учасників проекту 
Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення квалі-
фікації працівників органів державної влади, органів місцевого само-
врядування державних підприємств, установ і організацій, «Формуван-
ня регіонального лідера-управлінця». 

Переважна більшість учасників тренінгів, семінарів, занять зазна-
чають брак знань з проблем лідерства, механізмів його функціонуван-
ня й ефективного застосування в управлінській діяльності та суспіль-
но-політичному житті. Вони також засвідчують актуальність їх поши-
рення серед загалу, як важливішої передумови діагностики та розвитку 
лідерського потенціалу особистості. 

Необхідність акцентів саме на принципах гендерної рівності в 
реалізації лідерського потенціалу обумовлена тим, що Україна посідає 
64 місце серед 134 країн світу у глобальному рейтингу гендерної рів-
ності. Незважаючи на те, що у 2006–2010 рр. в Україні діяла «Держав-
на програма забезпечення гендерної рівності», Україна увійшла до  
16-ти країн, які знизили цей показник. Середня зарплата у жінок в 
Україні на 768 грн менша, ніж у чоловіків. Жінки очолюють лише 
12 % великих та 15 % середніх підприємств. Серед високопосадовців 
жінки становлять 13,5 %, серед докторів наук – 21,6 %, у Верховній 
Раді – 9,4 %. Найгірше – залишається низькою свідомість українських 
жінок щодо власних прав і можливостей. 

14. Бенефіціари зможуть взяти участь у навчальних семінарах-тре-
нінгах, стати учасниками створеної навколо сайту проекту соціальної 
мережі лідерів, в рамках якої отримають змогу обмінюватися інфор-
мацією з проблеми лідерства, слідкувати за ходом реалізації проекту, 
ділитися враженнями, тощо. 

f) Партнери та зацікавлені особи 

15. Партнери проекту – кооперативні (недержавні) вищі навчальні 

заклади І–ІІI рівнів акредитації (коледжі, технікуми, інститути), з яки-

ми університет має багаторічну практику співробітництва  в  реалізації  



 735 

Продовж. дод. Ж 

освітніх програм і проектів. Їх керівники розділяють погляди ініціа-

торів проекту на лідерство і його роль у становленні демократичного 

суспільства, мають досвід з організації навчальних тренінгів і семіна-

рів. Партнери нададуть організаційну та інформаційну підтримку про-

ведення семінарів в регіонах України. 

16.  Перелік партнерів: 

1. Полтавський кооперативний технікум 

2. Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж 

3. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 

4. Чернігівський кооперативний технікум 

5. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

6. Харківський кооперативний торгово-економічний коледж 

7. Сімферопольський кооперативний торговельно-економічний ко-

ледж 

8. Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж 

9. Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального за-

кладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

10. Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж 

11. Донецький економіко-правовий кооперативний технікум 

12. Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права 

ім. М. П. Сая 

13. Вінницький кооперативний інститут 

14. Сумський кооперативний технікум 

15. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

16. Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

Їх позитивний інтерес до проекту обумовлений предметом і спря-

муванням їх освітньої діяльності. Всі вони готують фахівців для під-

приємницьких сфер діяльності, в яких працюють переважно жінки 

(торгівля, сфера обслуговування), а значення і роль лідерських якостей 

особистості особливо важливі. У зв’язку з цим партнери зацікавлені в 

опануванні технологіями їх діагностики й розвитку та використанні 

набутих знань в освітній та просвітницькій діяльності. 

17. Моніторинг виконання проекту буде здійснюватися у щомісяч-

них звітах про проведення заходів, передбачених у плані його реалі-

зації. Всі заходи будуть документуватися із зазначенням дати, часу і 

місця їх проведення та кола учасників. Буде здійснюватися фото та 

відеофіксація семінарів-тренінгів, які проводитимуться в рамках про-

екту. Відповідна інформація розміщуватиметься на сайті проекту. 



736 

Продовж. дод. Ж 

Моніторинг публікацій про проект буде здійснюватися на основі 
ксерокопій розміщених в газетах статей, які додаватимуться до звітів. 
Публікації про проект розміщуватимуться на його сайті. 

Моніторинг відеосюжетів на каналах телевізійних компаній здій-
снюватиметься на основі актів виконаних робіт та наданих телекана-
лами копій сюжетів. 

Основою моніторингу процесу розробки сайту будуть: технічне 
завдання для розробників сайту, акт виконання ними робіт, фіксація 
діяльності сайту за Web-адресою. 

Процес підготовки інформаційних та науково-методичних матеріа-
лів, підготовки «Робочого зошита», модулів, навчально-методичного 
посібника «Розвиток лідерства на принципах гендерної рівності» конт-
ролюватиметься на основі протоколів Центру проблем лідерства про їх 
схвалення та аналізу сайту, де вони будуть розміщуватися. 

Моніторинг процесу формування соціальної мережі лідерів здій-
снюватиметься на основі аналізу відвідування сайту проекту. З метою 
організації моніторингової діяльності в рамках проекту буде визначено 
відповідального за неї. 

18. Бухгалтерська звітність / аудиторські перевірки: 
Бухгалтерський облік та підготовку бухгалтерської звітності відпо-

відно до Національного положення «Стандарт бухгалтерського обліку» 
буде здійснювати бухгалтерія університету. Контроль за дотриманням 
кошторису проекту здійснюватиме головний бухгалтер університету. 

19. Як буде відбуватися публічна звітність за ходом та результата-
ми проекту? 

Ця проблема буде вирішуватися шляхом оприлюднення інформації 
про хід та результати проекту в засобах масової інформації та її роз-
міщення на сайті проекту з вільним доступом до неї усіх користувачів 
Internet. 

h) Загальна інформація 

20. Попередній досвід організації у розглянутій галузі: 
З 2009 р. студентам університету запропоновано елективний курс 

«Основи лідерства» обсягом 54 годин (1,5 кредита). На сьогодні він 
читається усім студентам університету, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». Розроблено необ-
хідне навчально-методичне забезпечення курсу, створено його інфор-
маційне забезпечення (бібліотекою придбано літературу, на серверах 
електронної бібліотеки розміщені електронні версії наукових статей, 
інших публікацій). Колективом авторів (О. Нестуля, С. Нестуля, 
В. Карманенко) підготовлено і за кошти університету видано навчальний  



 737 

Продовж. дод. Ж 

посібник «Основи лідерства: Тренінг лідерських якостей та практич-
них навичок менеджера», рекомендований для використання в на-
вчальному процесі Міністерством освіти і науки України. Видано та-
кож «Робочий зошит» з курсу «Основи лідерства» який використо-
вується студентами на заняттях та під час підготовки до них. 

В університеті функціонує науково-дослідний центр проблем лідер-
ства. Його штатні співробітники здійснюють фундаментальні та при-
кладні дослідження в галузі лідерства і управління, формують пропо-
зиції щодо впровадження їх результатів в навчальний процес і вироб-
ництво. 

В університеті діє студентський клуб «Лідер», члени якого можуть 
не лише розвивати, а й виявляти власні лідерські риси, уміння й на-
вички (інформацію про діяльність клубу дивись на сайті університету 
http://puet.edu.ua).  

На прохання Полтавського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і органі-
зацій співробітниками університету, його структурного підрозділу – 
Центру проблем лідерства розроблено програму навчального семінару-
тренінгу «Формування регіонального лідера-управлінця». Реалізація 
цього проекту, який фінансується з бюджету Полтавської обласної 
ради, розпочалась у січні 2014 р. Бенефіціарами проекту стали 30 осіб, 
які обіймають керівні посади в органах державної влади та місцевого 
самоврядування Полтавської області. 

Співробітниками Центру проблем лідерства неодноразово проводи-
лись тренінги з лідерства на замовлення установ і організацій, вищих 
навчальних закладів. 

 

План реалізації проекту «Розвиток лідерства на принципах 

гендерної рівності» 

Термін 

(місяць 

реалізації) 

Заходи 
Індикатори 

виконання 

1 2 3 

04.2014 – 
05.2014 

Облаштування робочих місць вико-
навців проекту необхідними меблями, 
оргтехнікою, засобами зв’язку 

Відповідна база 
даних 

Розробка й створення банера проекту Банер 

http://puet.edu.ua/
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Продовж. плану реалізації проекту 

1 2 3 

04.2014 – 

05.2014 

Аналітична робота з вивчення заці-

кавлених в реалізації проекту гро-

мадських організацій, підприємств: 

організацій реального сектору, орга-

нів державної влади й самовряду-

вання 

Акт передачі 

матеріальних 

цінностей 

Роз’яснення партнерам суті, мети, 

цілей і завдань проекту, залучення їх 

до його реалізації 

Протокол про 

співробітництво 

Розробка та тиражування посібника Посібник 

Розробка моделі «Правил Клубу 

Лідерства» 

«Правила Клубу 

Лідерства» 

Розробка модулів навчальних 

семінарів-тренінгів 

Модулі семінарів-

тренінгів 

Розробка та тиражування посібника Посібник 

Розробка та тиражування роздаткових 

матеріалів для учасників семінарів  

Роздаткові 

матеріали 

Розробка структури посібника 

«Розвиток лідерства в Україні», плану 

його підготовки до видання 

План підготовки 

посібника 

Розробка технічного завдання для 

створення сайту проекту 

Технічне завдання 

Договір з 

розробниками 

Розробка сайту проекту 
Акт виконаних 

робіт 

Наповнення сайту аналітичними та 

науково-методичними матеріалами з 

темами проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка матеріалів про проект для 

розміщення в місцевих засобах 

масової інформації пілотних областей 

Статті, 

оголошення, прес-

релізи 

Створення бази даних засобів масової 

інформації пілотних областей 
Список ЗМІ 

Підготовка першого розділу 

посібника 
Текст І розділу 
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Продовж. плану реалізації проекту 

1 2 3 

04.2014 – 
05.2014 

Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка та подання щомісячних 
звітів про хід реалізації проекту в 
квітні та травні 2014 р. 

Звіти  

06.2014 

Підготовка до проведення семінарів-
тренінгів в Черкаській і Кіровоград-
ській областях: 

 

–  розміщення статті в місцевих ЗМІ 
про проект та запрошення до участі в 
семінарах-тренінгах зацікавлених осіб 

Ксерокопія статті 

–  робота з партнерами проекту по фор-
муванню груп на семінари-тренінги 

Списки учасників 

–  визначення місця проведення 
семінарів-тренінгів 

Договори оренди 

–  розсилка прес-релізів та запрошен-
ня на семінари-тренінги місцевих ЗМІ 

Прес-реліз, список 
розсилки 

Проведення семінарів-тренінгів 
Фото та 

відеофіксація 

Розміщення інформації та відгуків про 
семінари-тренінги на сайті проекту 

Матеріали сайту 

Інформація про проведені семінари-
тренінги в місцевих ЗМІ 

Копії статей та 
відеоматеріалів 

Робота над матеріалами посібника 
Текст ІІ розділу 

посібника 

Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту у червні 2014 

Звіт 

07.2014 

Підготовка та проведення семінарів-
тренінгів в Житомирській області (за 
попереднім планом) 

Подібні 
попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст III–IV 

розділів посібника 
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Продовж. плану реалізації проекту 

1 2 3 

07.2014 

Розміщення науково-методичних 

матеріалів з проблем лідерства на 

сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 

проекту в липні 2014 р. 
Звіт 

08.2014 

Підготовка та проведення семінарів-

тренінгів в Полтавській та Харків-

ській областях  

Подібні 

попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст V розділу 

посібника 

Розміщення науково-методичних 

матеріалів з проблем лідерства на 

сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 

проекту в серпні 2014 р. 
Звіт 

09.2014 

Підготовка та проведення семінарів-

тренінгів в Херсонській області та 

АР Крим  

Подібні 

попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст VІ розділу 

посібника 

Розміщення науково-методичних 

матеріалів з проблем лідерства на 

сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 

проекту у вересні 2014 р. 
Звіт 

10.2014 

Підготовка та проведення семінарів-

тренінгів в Миколаївській та 

Тернопільській областях  

Подібні 

попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст VІІ розділу 

посібника 

Розміщення науково-методичних 

матеріалів з проблем лідерства на 

сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 

проекту в жовтні 2014 р. 
Звіт 
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Продовж. плану реалізації проекту  

1 2 3 

11.2014 

Підготовка та проведення семінарів-
тренінгів в Чернігівській та 
Рівненській областях  

Подібні 
попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст VIII розділу 

посібника 
Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту в листопаді 2014 р. 

Звіт 

12.2014 

Підготовка та проведення семінару-
тренінгу в Вінницькій та Сумській 
областях 

Подібні 
попереднім 

Робота над матеріалами посібника 
Текст IX розділу 

посібника 
Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту в грудні 2014 р. 

Звіт 

01.2015 

Підготовка посібника до передачі у 
видавництво 

Текст посібника 

Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту в листопаді 2014 р. 

Звіт 

02.2015 

Підготовка та проведення семінару-
тренінгу в Хмельницькій та 
Чернівецькій областях 

Подібні 
попереднім 

Розміщення науково-методичних 
матеріалів з проблем лідерства на 
сайті проекту 

Матеріали сайту 

Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту в лютому 2015 р. 

Звіт 

Видання посібника Посібник 
Підготовка звіту про хід реалізації 
проекту в квітні 2014 – лютому 2015 р. 

Звіт 
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 РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА НА ПРИНЦИПАХ 
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Програма семінарів-тренінгів (16 год ) 
 

Модуль 1 

Гендерні аспекти та лідерство 

Мета: Обгрунтувати необхідність дотримання принципів гендерної 
рівності у розвитку лідерства для розбудови громадянського суспіль-
ства в Україні. 

Зміст модуля: 
Гендерний фактор як основа прогресивного розвитку суспільства. 

Кроки за рівні права. Діяльність ООН із забезпечення гендерної рів-
ності. Українські законодавчі акти з питань гендерної політики. Нова 
Державна програма забезпечення прав жінок і чоловіків до 2016 р. 
Лідерство та участь жінок в управлінні. Аргументи на користь вирі-
шення соціальних проблем суспільства в країнах, де дотримується 
принцип гендерної рівності у владі. Чинники, що сприяють встанов-
ленню гендерної нерівності в українському суспільстві. Стереотипи, 
що зупиняють поступ жінок до кар’єрних досягнень в Україні. Риси 
жінки-лідера. Приклади жіночого лідерства в Україні. 

Форма проведення: експрес-лекція (мультимедійний супровід), 
аналіз конкретних ситуацій (кейси), тренінгові вправи, методики 
самоаналізу. 

Тривалість у часі: 3 години. 
 

Модуль 2 

Що таке лідерство? 

Мета: Розібратись у змістовності процесу лідерства, визначити 
чому нам потрібно лідерство? Проаналізувати свій лідерський потен-
ціал. Порівняти різницю поведінки лідерів та менеджерів, отримати 
практичні навички елементів лідерської поведінки. 

Зміст модуля: 
Сутність поняття лідерства. Складові лідерського потенціалу. 

Основні помилки у сприйнятті лідерства. Чому нові реалії сьогодення 
потребують лідерських якостей. Від чого залежить лідерство: від ха-
рактеру людини, від поведінки, від ситуацій? Ціннісне лідерство. Лі-
дерство-служіння. Влада та вплив. Класифікація лідерства. Типологія 
лідерства. Функції лідера. Лідерство та менеджмент. З чого починати. 
Десять кроків, які наближають нас до лідерства. 
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 Форма проведення: експрес-лекція (мультимедійний супровід), 
аналіз конкретних ситуацій (кейси), тренінгові вправи, рольові ігри, 
методики самоаналізу. 

Тривалість у часі: 3 години. 
  

Модуль 3 

Особистість лідера 

Мета: з’ясувати складові особистості лідера. Дізнатися як вико-
ристовувати синергію розумового та емоційного інтелекту для ефек-
тивної поведінки лідера. Упевнитися у необхідності постановки цілей 
для досягнення успіху. 

Зміст модуля: 
Структура особистості лідера. Проактивний та реактивний фокус. 

Локус контролю. Когнітивні складові особистості лідера. Вплив емо-
ційного інтелекту на ефективність діяльності лідера. Основні компо-
ненти емоційного інтелекту особистості. Самопізнання. Самодисцип-
ліна. Мотивація. Емпатія. Суспільні навички. Харизма лідера. Кому-
нікативні навички лідера. Цінності та установки лідера. Імідж лідера. 
Постановка цілей. Структурування цілей. Правила та принципи ви-
значення цілей. Основні кроки в постановці цілей. 

Форма проведення: експрес-лекція (мультимедійний супровід), 
аналіз конкретних ситуацій (кейси), тренінгові вправи, рольові ігри, 
методики самоаналізу. 

Тривалість у часі: 4 години. 
 

Модуль 4 

Лідерство та командо утворення 

Мета: Розібратися із сутністю поняття команди, етапами її 
формування, типами команд відповідно цілей та завдань. Закріпити 
практичні навички роботи в команді. Визначити основні фактори 
конфліктів, тривоги та стресів, особливості протистояння стресам. 

 

Зміст модуля: 
Група та команда: спільні характеристики та різниця. Визначення 

команди. Стадії розвитку команди. Типи та характеристики команд. 
Функціональні ролі в команді. Сила в єдності. Роль лідера в команді. 
Найхарактерніші вади команд. Лідерство через подолання конфліктів. 
Плата за лідерство: протистояння стресам. 
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 Форма проведення: експрес-лекція (мультимедійний супровід), 
аналіз конкретних ситуацій (кейси), тренінгові вправи, рольові ігри, 
методики самоаналізу. 

Тривалість у часі: 3 години 
 

Модуль 5 
Лідер – соціальний архітектор 

Мета: Ознайомитися з «Декларацією тисячоліття» для усвідом-
лення та дії відповідно загальнолюдських цілей розвитку і прогресу. 
Зрозуміти свою особисту перетворювальну місію у формуванні су-
спільства, заснованого на цінностях взаєморозуміння, співпраці та 
кооперації. 

Зміст модуля: 
«Декларація тисячоліття» – Програма, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН, як «дорожня карта» визначення цілей розвитку 
глобальних зусиль у напрямку прогресу світового суспільства. Ство-
рення образу майбутнього. Загальні характеристики образу майбутньо-
го. Місія. Рецепт успішного лідерства: критерії, правила та принципи. 
Корпоративна культура. Лідерство, яке утверджує цінності. 

Форма проведення: експрес-лекція (мультимедійний супровід), 
аналіз конкретних ситуацій (кейси), тренінгові вправи, рольові ігри, 
методики самоаналізу. 

Тривалість у часі: 3 години  
 

Модератори семінару-тренінгу: 
Нестуля Світлана Іванівна – к. і. н., доцент кафедри управління пер-

соналом та економіки праці, керівник Центру дослідження лідерства 
Полтавського університету економіки і торгівлі 

Карманенко В. В. – науковий співробітник Центру дослідження лі-
дерства Полтавського університету економіки і торгівлі, магістр історії  

 

Експерти:  
Нестуля Олексій Олексійович – д. і. н., професор кафедри управ-

ління персоналом та економіки праці, ректор Полтавського універси-
тету економіки та торгівлі  

Костишина Т. А. – д. е. н., професор,завідувач кафедри управління 
персоналом та економіки праці, декан факультету економіки та мене-
джменту.  

 
Розроблено автором. 
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ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА 
ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

1. Загальні положення 

Відродження незалежності України, створення нових політичних, 
соціально-економічних відносин у державі певним чином залежить від 
того, наскільки кожна людина займає активну життєву позицію, готова 
до участі в демократичному управлінні суспільством, є дійсним 
творцем, господарем і лідером свого життя та суспільно-корисної 
діяльності. Сьогодні особливо цінується людина, яка успішно діє у 
швидкозмінюваному суспільному середовищі, реагує на його виклики, 
самостійно приймає рішення, організовує індивідуальну та колективну 
роботу й відповідає за її результати. 

Це вимагає формування нового покоління лідерів, яке здатне бути 
зразком адаптивної поведінки, уміння приймати виважені і мудрі рі-
шення, створювати атмосферу взаємоповаги, творчості, креативності і 
взаєморозуміння в колективах. Лідери повинні організовувати і направ-
ляти роботу в колективі таким чином, щоб у кінцевому результаті 
відчувати свою значимість у отриманні ефективного результату. 

Саме тому важливо розвивати лідерські якості особистості ще в 
шкільному віці. Відтак, виник проект «Полтавська обласна школа лі-
дерів учнівського самоврядування», завдяки якому є можливість об’єд-
нати дітей із різних закладів освіти для формування їх лідерської 
позиції, почуття громадянськості, патріотизму і любові до міста, гро-
мади, країни, відповідальності за все, що відбувається навколо. Проект 
спрямований на підтримку ініціатив учнів реалізувати особистісний 
лідерський потенціал. 

Законодавчою основою для розроблення даного проекту є Консти-
туція України, Конвенція ООН про права дитини, Закони України 
«Про об’єднання громадян», «Про освіту», «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації», Рішення Комітету з питань сім’ї, молодіжної по-
літики, спорту та туризму Верховної Ради України № 04/-33/05-1(552) 
від 02.01.2018 року «Про затвердження Рекомендацій слухань у Комі-
теті Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму на тему «Роль дитячого руху та учнівського само-
врядування у розвитку громадянського суспільства». 

2. Мета та завдання проекту 

Головна мета проекту: створення соціально-педагогічних умов 
для розвитку лідерських здібностей старшокласників закладів освіти  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=254к/96-ВР
http://zakon.nau.ua/doc/?code=254к/96-ВР
http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_021
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2460-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=281-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=281-14
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Полтавської області, формування їх життєвих компетентностей, затре-
буваних сьогоденням: комунікація, кооперація, креативність та кри-
тичне мислення Виховання у молоді відповідальності та самостійності 
у прийнятті рішень. шляхом активного залучення до участі в суспіль-
но-корисній та проектній діяльності.  

Завдання проекту: організувати очно-дистанційне навчання ліде-
рів учнівського самоврядування навчальних закладів Полтавщини; 
сприяти розвитку учнівської проектної діяльності, набуття досвіду 
громадянських дій та демократичної поведінки школярів у вирішенні 
соціально важливих суспільних проблем; привернути увагу органів 
місцевого самоврядування, громадськості, педагогічних колективів до 
питань розвитку особистості; підтримка талановитих школярів, сприян-
ня їх самореалізації, стимулювання подальшої творчої діяльності. 

3. Учасники проекту 

Учасниками проекту є учні 9–11 класів, лідери учнівського само-
врядування, активна та талановита молодь. Загальна кількість залуче-
них осіб – близько 100 учасників. 

Участь у проекті є добровільною та безкоштовною. 
Для участі в проекті «Полтавська обласна школа лідерів учнівсько-

го самоврядування» кандидату необхідно пройти онлайн-реєстрацію, 
вказавши достовірні данні, та пройти всі етапи навчання відповідно 
плану. 

Пропуск учасником більше 30 % занять відповідного етапу без по-
важних причин є підставою для його виключення з проекту. 

Завершивши проект учасники отримують сертифікати. 

4. Організатори проекту  

Організаторами проекту є Полтавський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та ВНЗ Уко-
опспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (далі – Ор-
ганізатори). 

Організатори мають право проводити фото і відео зйомку, аудіо-
записи на заходах проекту та використовувати дані матеріали в цілях 
популяризації проекту.  

Організатори мають право змінювати дати, час і місця проведення 
заходів проекту, а також вносити корективи до програми проведення 
проекту з обов’язковим повідомленням учасників. 

Усі спірні питання і конфліктні ситуації, що виникають на заходах 
проекту, вирішуються Організаторами проекту відповідно до законо-
давства України. 
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Для забезпечення діяльності Полтавської обласної школи лідерів 
учнівського самоврядування Організаторами в установленому порядку 
можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші 
надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

5. Організація діяльності Полтавської обласної школи  
лідерів учнівського самоврядування 

Діяльність Полтавської обласної школи лідерів учнівського само-
врядування ґрунтується на засадах чинного законодавства, добровіль-
ності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поши-
рюється на всі райони/міста області. 

Навчальний план Полтавської обласної школи лідерів учнівського 
самоврядування затверджується наказом Полтавського обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 
Відповідно формується кадрово-педагогічний склад, здійснюється під-
готовка програм навчання, методичної та навчальної бази. 

Проект «Полтавська обласна школа лідерів учнівського самовря-
дування» включає кілька етапів реалізації: 

 організаційно-установчий (онлайн-реєстрація учасників, об’єд-
нання в групи, установчі заняття); 

 дистанційний (самостійне опрацювання матеріалу учасниками з 
використанням навчальної платформи Moodle); 

 очно-підсумковий (розвиток лідерських компетентностей за 
допомогою інтерактивних форм і методів проведення занять (тре-
нінги, диспути, дискусії, рольові та ділові ігри тощо), розробка та 
реалізація власних проектів учасниками, запровадження нових моло-
діжних ініціатив). 

Протягом усього періоду навчання, учасники проекту «Полтавська 
обласна школа лідерів учнівського самоврядування», реалізуючи 
власний лідерський потенціал, підвищують рівень компетентностей. 
Учасники програми відвідують заходи проекту, де вони отримують 
необхідну інформацію від кваліфікованих експертів, яку можуть вико-
ристовувати для підтримки та розвитку власної діяльності, спрямо-
ваної на розвиток суспільства. 

Школа лідерів учнівського самоврядування може мати бланки вста-
новленого зразка зі своєю символікою. Термін тривалості проекту – 
один рік. 

 
 

Розроблено автором. 
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1.  Призначення та галузь застосування 

На виконання Стратегії розвитку Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017–

2022 роки, Заходів щодо реалізації Стратегії розвитку Вищого на-

вчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» на 2017–2022 роки та з метою забезпечення суспільної актив-

ності громадян, надання можливості навчання впродовж життя Пол-

тавський університет економіки і торгівлі ініціює створення та реалі-

зацію соціального проекту «Університет третього віку». 

Положення є обов’язковим документом системи управління якістю 

діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та власністю університету. Передача 

даного документу та її копій працівникам інших організацій, інформа-

ційних установ здійснюється з дозволу керівництва університету. 

Введення Положення в дію відбувається з моменту його затвер-

дження. 

Документ підлягає перегляду один раз на п’ять років. Зміни вно-

сяться у разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін готують 

завідувачі кафедр, директор науково-навчального центру та прорек-

тори університету. Оформлення змін та їх перегляд здійснює началь-

ник науково-методичного центру управління якістю діяльності. За-

тверджує документ і зміни до нього ректор. 

Положення є конфіденційним документом; можливість його ко-

піювання для використання визначає перший проректор. 

2.  Мета та завдання 

2.1. Метою соціального проекту «Університет третього віку» є 

створення та функціонування соціально-педагогічного середовища, 

яке сприятиме навчанню впродовж життя, соціальній адаптації, вияв-

ленню і розвитку навичок, компетенцій, а також надання інформатив-

них та навчально-консультативних послуг. 

2.2. Основними завданнями соціального проекту «Університет 

третього віку» є: 

 організація, проведення навчання та освітньо-інформативних 

заходів для людей старшого та похилого віку; 

 сприяння всебічному розвитку людей старшого та похилого віку 

та їх реінтеграції в активне життя суспільства; 
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 надання навчально-консультативних послуг (користування біб-
ліотекою, електронним читальним залом, спортивним залом та іншими 
навчальними ресурсами університету тощо); 

 адаптація людей старшого та похилого віку до сучасних умов 
життя шляхом оволодіння новими знаннями: сучасних методів збе-
реження здоров’я; формування принципів здорового способу життя; 
основ законодавства та його застосування на практиці; формування та 
розвитку навичок використання новітніх інформаційних та комуніка-
ційних технологій; потенціалу та можливостей волонтерської роботи 
тощо. 

2.3. Навчання впродовж життя в Університеті третього віку пе-
редбачає набуття таких ключових компетентностей (Рекомендація 
2018/0008 (NLE) Європейського союзу та Ради (ЄС) від 17 січня 
2018 року): 

 Грамотність (Literacy competence) 

 Мовна компетентність (Languages competence) 

 Математична компетентність та компетентність у науках, 
технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in 
science, technology and engineering) 

 Цифрова компетентність (Digital competence) 

 Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, 

social and learning competence) 

 Громадянська компетентність (Civic competence) 

 Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence) 

 Компетентність культурної обізнаності та самовираження 

(Cultural awareness and expression competence). 

3.  Відповідальність 

3.1. Загальну відповідальність за організацію діяльності Універси-

тету третього віку несе ректор. 

3.2. Безпосередня відповідальність за ефективне функціонування 

соціального проекту «Університету третього віку» покладається на 

першого проректора, директора навчально-наукового інституту лідер-

ства, директора науково-навчального центру, начальника науково-

методичного центру управління якістю діяльності, завідувача навчаль-

но-наукового проектного бізнес-центру, завідувачів кафедр, керівників 

структурних підрозділів. 

3.3. Відповідальність за якісне надання освітньо-педагогічних по-

слуг покладається на науково-педагогічних працівників. 
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4.  Порядок функціонування університету 

3.4. Реалізація соціального проекту «Університеті третього віку» 

передбачає: 

 врахування життєвого досвіду та наявних знань, навичок слу-

хачів; 

 врахування індивідуально-фізіологічних особливостей слухачів, 

стан здоров’я та потреби; 

 інтерактивну форму взаємодії між учасниками освітнього 

процесу; 

 зрозумілість та доступність навчального матеріалу; 

 практичність отриманих знань. 

4.2. Зарахування слухачів до Університету третього віку здійсню-

ється відповідно до заяви, яку вони подають до навчально-наукового 

проектного бізнес-центру (Зразок заяви). 

4.3. При формуванні навчальних груп враховуються побажання та 

інтереси слухачів, які вони вказують в анкетах (Зразок анкети). 

4.4. На період проведення навчальних занять слухачі отримують 

перепустку до університету та читацький квиток. 

4.5. Навчальна програма Університету третього віку передбачає 

проведення навчальних занять за темами загального курсу та навчаль-

них занять за інтересами. 

4.6. Навчальна програма розробляється на один навчальний се-

местр (рік). Тематика навчальної програми може коригуватися в за-

лежності від потреб та інтересів слухачів Університету. 

4.7. Навчальна програма включає теми, що стосуються теоретич-

них знань та підходів до вивчення проблем людей старшого та похи-

лого віку, набуття слухачами знань щодо збереження здоров’я, органі-

зації життя в старшому віці, правової грамотності, вмінь використання 

сучасних комунікаційних та інформаційних технологій, організації 

дозвілля тощо. 

4.8. Навчальна програма затверджується Вченою радою Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі». 

4.9. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі» повинен забезпечувати надання якісних 

соціально-педагогічних послуг, відповідні умови для навчання, ефек-

тивну організацію надання послуги; розробляти та впроваджувати нові 

програми розвитку та навчання відповідно до потреб слухачів. 
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4.10. Слухачі також можуть об’єднуватися в групи за інтересами 

для проведення дозвілля. 

4.11. До проведення навчальних занять в Університеті третього 

віку залучаються науково-педагогічні працівники кафедр та струк-

турних підрозділів Полтавського університету економіки і торгівлі, 

фахівці місцевих органів влади, інші особи та представники органі-

зацій та установ, які можуть надавати соціально-педагогічні послуги. 

Для викладання окремих тем навчальної програми можуть запро-

шуватися науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти різних 

рівнів акредитації, студенти, вчителі закладів загальної середньої 

освіти, представники громадських організацій тощо. 

4.12. Кількість та тривалість навчальних занять планується з ура-

хуванням фізичних можливостей слухачів з організацією перерви. 

4.13. Навчання в Університеті третього віку є безоплатним. 

4.14. По закінченню навчального року слухачі Університету 

третього віку отримують сертифікат. 

4.15. Проведення навчальних занять в Університеті третього віку 

здійснюється на волонтерських засадах або за рахунок грантових 

коштів. 

 

5.  Погодження змісту документу 

№ 

п/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

2. Директор науково-

навчального центру 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

3. Начальник науково-

методичного центру 

управління якістю 

діяльності 

Огуй Наталія Іванівна   

4. Юрисконсульт 

провідний  

Водяник Олександр 

Васильович 
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Зразок заяви  

 

Ректору Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

проф. Нестулі О. О. 

____________________________________  
(прізвище) 

____________________________________ 
(ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

Прошу зарахувати мене на навчання до Університету третього віку 

Полтавського університету економіки і торгівлі. 

 

Про себе повідомляю: 
Дата народження:  

«___»______________19__ р.  

Місто та район проживання:  
місто/смт/село 

_____________________________________________________________  

Район 

_____________________________________________________________  

Вулиця _______________________________, будинок _______, 

квартира _____,  

номер телефону (домашній, мобільний) 

____________________________________,  

електронна пошта ________________________ (за наявності). 

Додаткова інформація (за бажанням):  
Інформація про контактні дані родичів (сусідів): 

Прізвище, ім’я, по батькові 

_________________________________________________________ 

Номер телефону 

_________________________________________________________ 

 

Дата ________________     Підпис _______________ 
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Зразок анкети 

 
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 
 

АНКЕТА 
слухача Університету третього віку  

1. Звідки Ви дізналися про Університет третього віку? 
o Рекламні листівки 
o Газети 
o Радіо 
o Телебачення 
o Особисте запрошення 
o Інший варіант _________________________________________ 

 

2. Чи зацікавила Вас можливість навчатися в Університеті третього віку? 
o Так  
o Ні  
o Інший варіант _________________________________________ 

 

3. Чому Ви вирішили стати слухачем Університету третього віку? 
o Мені просто цікаво 
o Я хочу навчатися в Університеті третього віку 
o Маю бажання поділитися власним досвідом 

 

4. Які заняття Ви бажали б відвідувати (можна обрати декілька ва-
ріантів): 
o Фінанси та економіка 
o Політика, суспільна діяльність 
o Література 
o Історія 
o Правовий захист 
o Психологія 
o Дозвілля (Творчість) 
o Харчування. Кулінарна майстерність 
o Українська та іноземна мови 
o Комп’ютери. Як користуватися сучасними пристроями? 
o Здоровий спосіб життя 
o Краєзнавство 
o Ваші пропозиції _______________________________________ 

 
Щиро вдячні за вашу відвертість і приділену увагу! 
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ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ 

«ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ. БІЗНЕС ТА ОСВІТА: 

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО» 
 

Назва заходу 
Місце та час 

проведення 
Відповідальні 

Реєстрація гостей та 

учасників 

Черговий реєстратор 

9-00 – 10-00 

10-00 – 12-00 

Хол 1 поверху 

Тягунова Н. М., 

Бабенко О. М. 

Студентська рада 

ФТТМ 

Зустріч випускників та 

колективу факультету това-

рознавства, торгівлі та мар-

кетингу «Зустріч поколінь» 

10-00 – 11-00 

ауд. 302, 

Зала засідань 

Тягунова Н. М.,  

Завідувачі кафедр 

ФТТМ 

Презентація книги 

«Випускники ПУЕТ: історії 

успіху» 

11-00 – 12-00 

Читальний зал 

бібліотеки 

Нестуля С. І., 

Бабенко О. М. 

Обрання керівництва 

Асоціації випускників 

 

12-00 – 12-30 

Читальний зал 

бібліотеки 

Нестуля С. І., 

Бабенко О. М. 

Кава-пауза, бармен-шоу 12-30 – 13-00 

Хол читального 

залу бібліотеки 

Котенко Н. Б.,  

Бабенко О. М., 

Єжов О. 

Автограф-сесія, фотосесія Хол читального 

залу бібліотеки 

Бабенко О. М. 

фотограф 

Міжнародний бізнес-форум 

«Бізнес та освіта: 

стратегічне партнерство»: 
 

Територія успіху № 1 

«Що треба для успіху» 
 

Територія успіху № 2 

«Успіх в підприємницькій 

діяльності» 
 

Територія успіху № 3 

«Успішні жінки в бізнесі» 

 

13-00 – 14-30 

Читальний зал 

бібліотеки 
 

Хол 

університету 
 

Зала засідань 

 
 

 

ауд. 306 

 

 

Гаркуша С. В., 

Тягунова Н. М. 

 
 

Модератор: Делія О. В. 

Спікери:  
 

Модератор: Юрко І. В. 

Спікери: 
 

 

Модератор:  

Гвоздик Н. М. 

Спікери 
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Назва заходу 
Місце та час 

проведення 
Відповідальні 

Територія успіху № 4 

«Кооперація в дії» 

 
 

Територія успіху № 5 

«Сучасний менеджер-

лідер» 
 

Територія успіху № 6 

«Школа лідерства» 

 
 

Територія успіху № 7 

«Формування лідерської 

компетентності майбутніх 

бакалаврів з менеджменту» 

ауд. 213 

 

 
 

ауд. 224 

 

 

 

ауд. 336 

 
 
 

ауд. 131 

Модератор: 

Пантелеймоненко А. О. 

Спікери: 
 

Модератор:  

Костишина Т. А. 

Спікери: 
 

Модератор: 

Карманенко В. В. 

Спікери: 
 

Модератор:  

Нестуля С. І. 

Спікери: 

Брифінг для ЗМІ Кабінет  

ректора 

Делія О. В.  

Тягунова Н. М. 

Фото-виставка 

(Історія в фотографіях) 

«Как молоды мы были» 

14-30 – 15-00 

Хол 2 поверху 

Нестуля С. І., 

Бабенко О. М. 

Урочистості з нагоди  

45-річчя товарознавчого 

факультету 

15-00 – 17-00 

Актова зала 

університету 

Тягунова Н. М.,  

Нартова І. В.,  

Тютюнник Н. В.,  

студентська рада 

ФТТМ 

Вечір-зустріч  

«В колі друзів» 

18-00 – 21-00 

Ресторан 

«Міміно» 

Нестуля С. І.,  

Тягунова Н. М. 

Бабенко О. М. 

 

 

Розроблено автором. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ» 

 
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 

 
CХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ 

Вченою радою факультету 

харчових технологій, готельно-

ресторанного та туристичного 

бізнесу 

«____» ______________2016 р., 

протокол №___ 

 

Директор Інституту економіки, 

управління та інформаційних 

технологій 

__________доц. Скрипник В. О. 

«____» ______________2016 р. 

 

 

 

ПАКЕТ 

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

(ЗАВДАНЬ) 

з навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

 

 

 
Розглянуто та схвалено  

на засіданні кафедри управління  

персоналом і економіки праці 

Завідувач кафедри 

_________проф. Костишина Т. А. 

«____»________________2016 р.,  

протокол №___ 

 

 

 

Полтава 2016
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Лідерство і управління подібність і відмінність. 
2. Переваги і недоліки методу «батога і пряника». 

ІІ. Практична частина. 

1. Виберіть слово, яким можна завершити думку Ерла Найтін-

гейла: ―Ми стаємо тими, ким себе … 
– малюємо; 
– уявляємо;  
– програмуємо. 
2. Теорія обслуговуючого лідерства – це теорія, згідно з якою: 
– лідер має бути наділений особливими якостями, які відрізняють 

його від інших людей; 
– лідер розглядається як герой, який володіє якостями досягати 

влади і впливати на людей, дякуючи своїм вродженим здібностям вміє 
об’єднувати людей навколо себе; 

– лідер розглядається як людина, яка вміє ставити інтереси ото-
чуючих вище своїх власних. 

3. Виберіть групу дій характерних швидше для поведінки ме-

неджера, ніж для лідера. 

– концентрується на людях, розвиває, реалізує нововведення; 

– підтримує статус-кво, використовує тотальний контроль, кон-

центрується на системі і структурі;  

– сам собі господар і керується власними принципами і цінностя-

ми, породжує традиції, стиль поведінки і спілкування. 

4. Яке із наступних тверджень, на Вашу думку, найбільш пов-

но розкриває суть лідерства? 

– Лідерство – це вміння завжди бути першим; 

– Лідерство – це агресія і домінування над іншими; 

– Лідерство – це певне автентичне самовираження людини, що 

працює на досягнення значущої, позитивно перетворювальної мети 

спільно з іншими людьми. 

5. Вислів «Лідерство – найбільш очевидний і найменш зрозу-

мілий феномен на землі», належить: 

– відомому філософу Нікколо Макіавеллі; 

– 16-ому президенту США Аврааму Лінкольну; 

– відомому медіа-магнату Руперту Мердоку.  



 761 

Продовж. дод. Н 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Монолітність і ефективність команди. Роль лідера організації з 

різнорідним складом персоналу. 

2. Стадії особистісного творчого процесу. 

ІІ. Практична частина. 

1. Делегування владних повноважень виступає: 

– внутрішнім мотиватором;  

– зовнішнім мотиватором;  

2. Стратегія – це: 

– приваблива концепція ідеального майбутнього, яка заслуговує 

довіри, але ще не реалізована;  

– спільний план роботи організації, який допомагає досягти кор-

поративної мети і описує розподіл ресурсів і взаємодію з оточуючим 

середовищем;  

– основна мета і причина існування організації. 

3. Реакцією на застосування особистої влади як правило буває 

схвалення, зміст якого полягає: 

– у виконанні підлеглими розпоряджень лідера незалежно від їх 

ставлення до розпоряджень; 

– у визнанні концепції лідера і виконанні його інструкцій;  

– у невиконанні інструкцій або непідкоренні наказам. 

4. «Лідер-виконавець» – 

– завжди виконує обіцянки; 

– схильний до надмірної турботливості та дотошності; 

– відданий своїй справі, володіє спеціальними навичками; 

– може не бачити цілого за частковим. 

5. Лідери, використовують мотиваційну теорію «справедли-

вості», яка враховує: 

– чи дозволяють виконані завдання отримати бажані результати; 

– чи дозволяють докладені зусилля якісно виконати роботу; 

– чи враховуються зусилля і кінцеві результати підлеглого з зу-

силлями і кінцевими результатами його колег. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Практика американського лідерства. 

2. Лідерство як система фреймів. 

ІІ. Практична частина. 

1. Лідерство, як концептуальна ідея та новий науковий напря-

мок, почали всебічно вивчатися дослідниками 

– в античності (ІІ–V ст. н. е.); 

– період Відродження (ХV–ХVІІ ст.); 

– у Новітню добу (з ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). 

2. В основі біхевіористичного напрямку у вивченні лідерства 

лежать: 

– психологічні характеристики лідера; 

– аналіз реальних дій лідера. 

3. Проактивний фокус – це: 
– позитивна енергія, яка збільшує коло впливу, концентрація зу-

силь на тих сферах життєвих явищ, де від лідера щось залежить;  
– негативна енергія, яка звужує коло впливу, загострення уваги на 

недоліках людей і проблемах зовнішнього середовища. 

4. Харизма – 
– красиве обличчя лідера; 
– особлива якість лідера; 
– діловий костюм лідера. 

5. Зовнішня винагорода – це: 
– задоволення, яке отримує людина в процесі виконання певних 

дій, переживаючи почуття завершеності виконання складного завдання; 
– почуття гордості і впевненості в собі, після вирішення певної 

проблеми, яка приносить користь оточуючим; 
– винагорода, яка виходить із зовнішніх джерел, часто маючи 

форму матеріальних цінностей. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Групи прискореного розвитку. 
2. Типи влади та реакції на її застосування. 
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ІІ. Практична частина. 

1. Романтичне визначення: «Лідерство схоже на красу, йому 

важко дати визначення, але коли ви його бачите, то точно знаєте, 

що воно перед вами». Це твердження належить: 

– німецькому романтику Гете; 

– американському політологу У. Беннісу  

– античному філософу Аристотелю. 

2. До якого важливого для багатьох відкриття прийшли дослід-

ники проблеми лідерства в 60-ті роки ХХ ст.? 

– лідерські якості даються з народженням; 

– лідерським якостям можна навчитися.  

3. Реактивний фокус – це: 

– позитивна енергія, яка збільшує коло впливу, концентрація зу-

силь на тих сферах життєвих явищ, де від лідера щось залежить;  

– негативна енергія, яка звужує коло впливу, загострення уваги на 

недоліках людей і проблемах зовнішнього середовища.  

4. Догматизм – це: 

– якість, яка характеризує людину із закритою свідомістю, яка не 

сприймає чужих ідей, не рахується з альтернативною думкою;  

– якість, яка характеризує людину з відкритою свідомістю, що 

завжди приймає рішення лише зваживши всі думки і різнобічну інфор-

мацію. 

5. У функціональній команді начальник та підлеглі: 

– дотримуються формальних стосунків субординації; 

– знаходяться на одному ієрархічному рівні; 

– пов’язані між собою номінальними формальними зв’язками. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Дефініції та суть лідерства. 

2. Кібернетика, менеджмент і лідерство та погляд на еволюцію ме-

неджменту як науки. 

ІІ. Практична частина. 

1. Делегування владних повноважень виступає: 

– внутрішнім мотиватором;  

– зовнішнім мотиватором;  
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2. Тактиками посилення влади лідера є: 
– заміна на іншого лідера; 
– використання раціональних доказів, формування симпатії у ото-

чуючих, дотримання правила взаємності, формування альянсів;  
– взаємозалежність відділів, контроль над інформацією, централь-

не становище, усунення невизначеності. 

3. До типових вад команд не належать: 
– недовіра; 
– конфліктність; 
– взаємопідтримка; 
– боязнь конфліктів; 
– пасивність членів команди. 
– безвідповідальність; 
– невимогливість; 
– байдужість до результатів. 

4. Делегування владних повноважень відноситься до мотива-

ційних потреб  
– вищого рівня; 
– нижчого рівня. 

5. Які автори працювали чи працюють над дослідженням тео-

рій лідерства? 
– Парацельс, Д. Менделєєв, Лаплас, Ж. Кюрі, М. Остроградський, 

Ю.Кондратюк; 
– С. Кови, Р. Дафт, Д. Уелч, Дж. Максвелл, У. Байхем, Р. Шарма;  
– Авиценна, Гіппократ, С. Вавилов, І. Мечніков, В. Докучаєв. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Теорія очікування та теорія справедливості. 
2. Команда. Типи, характеристики, стадії розвитку команди. 

ІІ. Практична частина. 

1. Романтичне визначення: «Лідерство схоже на красу, йому 

важко дати визначення, але коли ви його бачите, то точно знаєте, 

що воно перед вами». Це твердження належить: 
– німецькому романтику Гете; 
– американському політологу У. Беннісу;  
– античному філософу Аристотелю. 
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2. Які якості у вашого лідера вас більше б захоплювали? 
– вміння підвищувати власну значимість, увічнюючи існуючі про-

цеси і порядки; 
– вміння бачити мету і намагання знайти свіже вирішення проблеми;  
– байдужість до розумів і сердець підлеглих, хвилювання за про-

дуктивність і результати праці. 

3. Теорія обслуговуючого лідерства – це теорія, згідно з якою: 
– лідер має бути наділений особливими якостями, які відрізняють 

його від інших людей; 
– лідер розглядається як герой, який володіє якостями досягати 

влади і впливати на людей, дякуючи своїм вродженим здібностям вміє 
об’єднувати людей навколо себе; 

– лідер розглядається як людина, яка вміє ставити інтереси ото-
чуючих вище своїх власних. 

4. Реактивний фокус – це: 
– позитивна енергія, яка збільшує коло впливу, концентрація зу-

силь на тих сферах життєвих явищ, де від лідера щось залежить;  
– негативна енергія, яка звужує коло впливу, загострення уваги на 

недоліках людей і проблемах зовнішнього середовища.  

5. Які із перелічених позицій складають групу термінальних 

цінностей? 
– логіка, лояльність, ввічливість, самоконтроль, енергійність; 
– здоров’я, комфортне життя, безпека родини, реалізація своїх 

здібностей; 

– здібності, сміливість, широкий світогляд, вміння прийти на до-
помогу. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Теорія надбаних потреб, мотивація за допомогою підкріплення. 
2. Сімнадцять критеріїв успіху груп прискореного розвитку. 

ІІ. Практична частина. 

1. Внутрішні винагороди – це: 
– винагороди, що виходять із зовнішніх джерел, часто мають фор-

му матеріальних цінностей; 
– задоволення, яке отримує людина в процесі виконання певних 

дій, приносячи користь оточуючим.  
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2. Реакцією на застосування особистої влади як правило буває 

схвалення, зміст якого полягає: 
– у виконанні підлеглими розпоряджень лідера незалежно від їх 

ставлення до розпоряджень; 
– у визнанні концепції лідера і виконанні його інструкцій;  
– у невиконанні інструкцій або непідкоренні наказам. 

3. «Лідер-спеціаліст» – 
– завжди виконує обіцянки; 
– схильний до надмірної турботливості та дотошності; 
– відданий своїй справі, володіє спеціальними навичками; 
– може не бачити цілого за частковим. 

4. Визначте, в якому рядку в правильному ієрархічному по-

рядку вишикувані потреби, які розглядаються за теорією Маслоу. 
– повага, приналежність, фізіологічні потреби, безпека, само ак-

туалізація; 
– приналежність, фізіологічні потреби, само актуалізація, повага, 

безпека; 
– фізіологічні потреби, безпека, приналежність, повага, самоак-

туалізація. 

5. Тест особистості, який використовує чотири пари атрибутів 

для визначення одного із 16 різних типів, що визначає індивіду-

альні відмінності через перевагу того чи іншого способу збору, 

оцінки інформації, необхідної для аналізу проблеми і прийняття 

рішення лідерами – носить назву: 
– теорія П. Херсі та К. Бланшара; 
– індикатор типів Майерс-Брігс;  
– теорія С. Кучмарскі та Т. Кучмарскі. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Лідерство і мотивація. Внутрішні і зовнішні винагороди. 
2. Основні причини невдач сучасних лідерів у світлі нової парадигми. 

ІІ. Практична частина. 

1. Романтичне визначення: «Лідерство схоже на красу, йому 

важко дати визначення, але коли ви його бачите, то точно знаєте, 

що воно перед вами». Це твердження належить: 
– німецькому романтику Гете; 
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– американському політологу У. Беннісу; 
– античному філософу Аристотелю. 

2. Співробітники Техаського університету Роберт Блейк та 

Джейн Моутон на основі досліджень і оцінок лідерів за двома кри-

теріями: увага до людей і увага до виробництва, розробили двомір-

ну модель, яку назвали «решіткою лідерства». Згруповані оцінки 

відображають: 
– якісні характеристики лідерів, такі, як: інтелект, чесність, напо-

легливість(драйв), впевненість в собі, стійкість до стресів, незалежність; 
– п’ять стилів менеджменту: менеджмент команди, менеджмент 

заміського клубу, менеджмент влади – підкорення, центристський ме-
неджмент, послаблений менеджмент; 

– лідерство, за котрого існує прагнення централізації влади, за-
снованої на посадовому становищі, контролі за розподілом та винаго-
родами. 

3. На думку якого відомого ученого однією із характеристик 

лідера є проактивний чи реактивний фокуси впливу? 
– Аристотеля, 
– Н. Макіавеллі, 
– С. Кові. 

4. Добросовісність – це: 
– здатність людини бути відповідальною, обов’язковою, цілеспря-

мованою, наполегливою; 
– здатність людини домінувати над іншими. 

5. Транзакційне лідерство фокусується на: 
– стратегічних цілях і принципах; 
– практичних результатах та поточних справах. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Модель ситуативного лідерства Фідлера. 
2. Джерела та тактики посилення влади лідера в організації. 

ІІ. Практична частина. 

1. Мудрому китайському філософу Конфуцію належить одне із 

найцікавіших визначень лідерства: 
– Суть лідерства – рухатись до певної мети, замість того, щоб 

бродити безцільно; 
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– Щоб утвердитися самому, необхідно допомогти утвердитися 

іншим; 

– Лідерство схоже на красу, йому важко дати визначення, але 

коли ви його бачите, то точно знаєте, що воно перед вами. 

2. Талановиті учені 60-х років Роберт Блейк та Джейн Моутон, 

досліджуючи зворотній зв’язок персоналу з керівництвом, прий-

шли до висновку, що можна охарактеризувати лідера з огляду на 

його орієнтацію чи то на підлеглих, чи то на завдання, такі дослі-

дження продовжили: 

– розробку теорій психологічних характеристик лідера; 

– розробку теорій біхевіоризму. 

3. Реактивний фокус – це: 

– позитивна енергія, яка збільшує коло впливу, концентрація зу-

силь на тих сферах життєвих явищ, де від лідера щось залежить; 

– негативна енергія, яка звужує коло впливу, загострення уваги на 

недоліках людей і проблемах зовнішнього середовища. 

4. Лідер-організатор» – 

– об’єктивно оцінює внесок кожного в спільну справу; 

– має посередній інтелект та не найвищі творчі здібності; 

– виступає рушійною силою в команді; 

– легко провокований, здатен образити. 

5. Стратегічне лідерство – це: 

– зміцнення стосунків між співробітниками, накопичення емоцій-

ного банківського рахунку для досягнення влади, коли люди йдуть за 

лідером на основі власного вибору; 

– досягнення стратегічної мети і організація структур і систем 

відповідно цієї мети; 

– вміння передбачати майбутнє, проявляти гнучкість, мислити 

стратегічно і співпрацювати з оточуючими заради змін, спрямованих 

на посилення конкурентноздатності. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Інноваційне лідерство. 

2. Критерії успіху 

ІІ. Практична частина. 



 769 

Продовж. дод. Н 

1. Сучасні лідери досягають ефективних результатів, застосо-

вуючи частіше на практиці: 
– метод «батога і пряника»; 
– делегування владних повноважень; 
– метод підкріплення. 

2. Мотивація – це: 
– діючі на людину внутрішні та зовнішні сили, які вселяють в неї 

ентузіазм, примушуючи проявляти наполегливість і визначають напря-
мок дій; 

– приваблива концепція ідеального майбутнього, яка заслуговує 
довіри, але ще не реалізована. 

3. Референтна влада заснована на: 
– професійних знаннях і навичках, потрібних для виконання за-

вдання; 
– особистісних характеристиках лідера, які спонукають поважати 

керівника. 

4. Двох факторну теорію потреб, що включає гігієнічні та мо-

тиваційні фактори, які мають враховувати лідери при мотивації 

підлеглих, запропонував учений: 
– Абрахам Залезенік; 
– Мак Кллеланд; 
– Фредерік Герцберг. 

5. Які із перелічених позицій складають групу термінальних 

цінностей? 
– логіка, лояльність, ввічливість, самоконтроль, енергійність; 
– здоров’я, комфортне життя, безпека родини, реалізація своїх 

здібностей; 
– здібності, сміливість, широкий світогляд, вміння прийти на до-

помогу. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Правила лідерства. 
2. Модель особистості. Якості та поведінка лідера. 

ІІ. Практична частина. 

1. Проста модель мотивації людини включає: 
– потреби, поведінку, винагороди. 
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– запис у трудовій книжці; 
– тарифну відпустку. 

2. Експертна влада заснована на: 
– повноваженнях карати людей; 
– повноваженнях винагороджувати людей; 
– професійних знаннях і навичках, потрібних для виконання за-

вдання. 

3. «Лідер-колективіст» – 
– володіє тверезою думкою, холоднокровністю, розважливістю; 
– володіє невмінням захоплювати інших; 
– здатен адаптуватися до людей і ситуацій; 
– здатен пристосовуватися до кризових ситуацій. 

4. Лідери, використовують мотиваційну теорію «справедли-

вості», яка враховує: 
– чи дозволяють виконані завдання отримати бажані результати; 
– чи дозволяють докладені зусилля якісно виконати роботу; 
– чи враховуються зусилля і кінцеві результати підлеглого з зу-

силлями і кінцевими результатами його колег. 

5. Що визначає локус контролю? 
– те, на що людина покладає відповідальність за своє життя; 
– здатність людини адекватно реагувати на зовнішні стимули; 
– здатність людини домінувати над іншими. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Відбір і соціалізація співробітників. 
2. Модель Врума-Яго. 

ІІ. Практична частина. 

1. Позитивне підкріплення, негативне підкріплення, покаран-

ня, припинення – це сладові: 
– мотиваційної теорії очікувань; 
– мотиваційної теорії справедливості; 
– модифікації поведінки за допомогою підкріплення. 

2. Джерелами посилення влади лідера в організації є: 
– заміна на іншого лідера; 
– взаємозалежність відділів, контроль над інформацією, централь-

не становище, усунення невизначеності. 
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3. «Лідер-виконавець» – 
– завжди виконує обіцянки; 
– схильний до надмірної турботливості та дотошності; 
– відданий своїй справі, володіє спеціальними навичками; 
– може не бачити цілого за частковим. 

4. Просування по службовій драбині – це: 
– зовнішня індивідуальна винагорода; 
– зовнішня системна винагорода; 
– внутрішня системна винагорода. 

5. Для того, щоб бути ефективним лідером сьогодні у постійно 

змінному динамічному світі, як ви вважаєте: 
– достатньо досконало знати якусь одну із теорій лідерства; 
– краще володіти знаннями про всі існуючі теорії лідерства; 
– взагалі нічого не знати, пливти за течією, куди винесе. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Лідерство, яке утверджує корпоративні цінності. 
2. Еволюція теорій лідерства. 

ІІ. Практична частина. 
1. Якщо складається ситуація недостатньо складного завдання, Ви, 

як лідер, оберете стиль: 
– орієнтований на досягнення (постановка більш високих цілей);  
– підтримки (формування впевненості в собі, необхідної для ви-

конання завдання); 
– директивний (пояснення шляхів і винагород). 
2. Лідер з проактивним фокусом: 
– відчуває себе жертвою; 
– випромінює позитивну енергію;  
– постійно скаржиться і звинувачує. 

3. Талановиті учені 60-х років Роберт Блейк та Джейн Моутон, 

досліджуючи зворотній зв’язок персоналу з керівництвом, прий-

шли до висновку, що можна охарактеризувати лідера з огляду на 

його орієнтацію чи то на підлеглих, чи то на завдання, такі дослі-

дження продовжили: 
– розробку теорій психологічних характеристик лідера; 
– розробку теорій біхевіоризму.  
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4. Вважають себе консерваторами і охоронцями існуючого по-

рядку, системи з якою себе асоціюють і від якої отримують вина-

городу: 
– лідери; 
– менеджери.  

5. Мудрому китайському філософу Конфуцію належить одне із 

найцікавіших визначень лідерства: 
– Суть лідерства – рухатись до певної мети, замість того, щоб 

бродити безцільно; 
– Щоб утвердитися самому, необхідно допомогти утвердитися 

іншим;  
– Лідерство схоже на красу, йому важко дати визначення, але 

коли ви його бачите, то точно знаєте, що воно перед вами. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Знання когнітивних відмінностей для налагодження взаємовід-

носин лідера з підлеглими. 
2. Делегування владних повноважень. 

ІІ. Практична частина. 

1. Бути автентичним, означає: 
– виражати себе без переоцінки і фальші, чинити дії, які несуть за 

собою позитивні зміни, бути чесним, відвертим, сміливим, долати 
інертність і перепони; 

– бути дорослою вихованою людиною, люб’язно ставитися до колег; 
– бути людиною, яка отримавши вищу освіту, вміє підтримати 

розмову. 

2. Яку умовну назву носить теорія лідерства, яка розглядає в 

обов’язковому порядку лідера як героя, який володіє якостями 

досягати влади і впливати на людей, дякуючи своїм вродженим 

здібностям вміє об’єднувати людей навколо себе? 
– теорія впливу; 
– теорія взаємовідносин 
– теорія великої людини. 

3. Екстраверт - це: 
– людина розкута, впевнена в собі, енергійна, комунікативна, 

орієнтована переважно на вплив зовнішніх стимулів; 
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– людина, яка любить планувати все завчасно, тримає свої по-
чуття під контролем, любить в усьому порядок, замкнена. 

4. Харизматичний лідер – це: 
– красива людина, яка завжди провокує своїм зовнішнім виглядом; 
– віртуальний образ, який ніхто ніколи не бачив; 
– особистість, наділена благодаттю, яка надихає, мотивує діяти 

так, щоб люди долали свої звичні можливості, не дивлячись ні на які 
жертви і перешкоди. 

5. «Лідер-генератор» здатен: 
– вирішувати найскладніші завдання; 
– може випускати практичні, важливі деталі; 
– знаходити нові можливості та нові контакти; 
– швидко втрачати зацікавленість до справи. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Роль лідера у визначенні образу майбутнього. 
2. Решітка лідерства Р.Блейка та Дж. Моутона. 

ІІ. Практична частина. 

1. Теорія надбаних потреб, сформульована Девідом Мак 

Кллелаандом, включає в себе: 
– гігієнічні потреби, мотиваційні потреби; 
– фізіологічні потреби, безпеку; 
– потреби в досягненнях, налагодженні соціальних зв’язків, в от-

риманні влади.  

2. Особиста влада включає: 
– експертну, референтну;  
– легітимну, винагороджуючи, примусову. 

3. «Лідер-аналітик» – 
– володіє тверезою думкою, холоднокровністю, розважливістю; 
– володіє невмінням захоплювати інших; 
– здатен адаптуватися до людей і ситуацій; 
– здатен пристосовуватися до кризових ситуацій. 

4. Використовуючи теорію мотивацій для ефективності дій, 

лідер має враховувати можливість модифікації поведінки під-

леглих за допомогою позитивного підкріплення, змістом якого є: 
– невідкладна винагорода за добре виконану роботу в стислі терміни; 
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– відміна покарання після покращення поведінки співробітника; 
– позбавлення підлеглого винагород. 

5. Лідер, який переконаний в необхідності контролювати, 

залякувати і направляти співробітників, володіє за визначенням 

ученого Мак-Грегора: 
– установкою за Теорією Х, яка передбачає, що люди в основному 

ліниві, не мотивовані на роботу, і мають природну схильність уникати 
відповідальності;  

– установкою за Теорією У, яка передбачає, що людям не при-
таманне бажання працювати, і що вони в основному прагнуть робити 
те, що їм цікаво. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Критерії відбору кандидатів до груп прискореного розвитку. 
2. Формулювання стратегії. 

ІІ. Практична частина. 

1. Лідер, у якого за визначенням ученого Еда Германа у ціліс-

ній моделі мозку домінує Квадрант С, пов’язаний з ефективним та 

інтуїтивним мисленням: 
– буде проявляти себе на керівній посаді людиною експресивною, 

емоційною, дружелюбною, довірливою, приділятиме більше уваги 
почуттям людей, ніж завданням і процедурам; 

– буде проявляти себе на керівній посаді людиною директив-
ною, автократичною, консервативною, віддаватиме перевагу справі з 
точною інформацією і конкретними фактами, не надаючи значення 
людським емоціям; 

2. Емоційна стабільність – це: 
– здатність людини домінувати над іншими; 
– відчуття деякої невпевненості в собі, втрата контролю над 

емоціями; 
– здатність адаптуватися до ситуації, вміння зберігати спокій, 

мінімізувати помилки, пов’язані з особистісними якостями. 

3. За ситуативної теорії «шляхи – цілі», який стиль краще 

обрати для ефективного лідерства, у відповідності, якщо підлеглий 

відчуває невпевненість у собі? 
– директивний стиль (пояснення шляхів і винагород); 
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– стиль участі (з’ясування потреб співробітників, корекція вина-
город); 

– стиль підтримки (формування впевненості в собі, необхідної для 
виконання завдання). 

4. Яку назву отримала теорія лідерства, поширена у 70-і роки 
ХХ ст., коли в основу поведінки лідера в одному випадку бралася 
крайня рішучість, здатність мотивувати людей до дій, в іншому 
вміння вислухати підлеглого? 

– біхевіористична теорія; 
– теорія великої людини; 
– ситуативна або варіаційна теорія. 
5. Теорія мотивації, сформульована Абра хамом Маслоу вклю-

чає в себе: 
– фізіологічні потреби, безпеку, приналежність, повагу, самоак-

туалізацію. 
– потреби послідовників, соціальні потреби. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Виховання лідера у своїй організації 
2. В чому полягає призначення місії. 
ІІ. Практична частина. 
1. Теорія взаємовідносин – це теорія лідерства у відповідності 

до якої: 
– головним фактором успішності лідера дослідники вважають 

міжособистісні відносини; 
– групи вчених аналізують ситуативні змінні, вивчаючи різні 

завдання, структуру робочого середовища, змінні зовнішні фактори; 
– лідер має бути наділений особливими якостями, які відрізняють 

його від інших людей. 
2. Екстернали покладають відповідальність за своє життя: 
– на себе (внутрішній локус контролю); 
– на зовнішні сили (зовнішній локус контролю); 
– на керівника організації. 
3. Автором теорії трансформаційного лідерства, яка є найпо-

ширенішою сьогодні як в життєвій практиці сучасних реалій, так і 
в наукових розробках, вважають: 

– Платона та Аристотеля; 
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– Джеймса Макгрегора Бернса; 

– Мері Паркер Фоллетт. 

4. Харизматичне лідерство: 

– завжди являється ефективним; 

– може мати як ефект побудови так і ефект руйнування. 

5. Ментальністю символічного фрейму лідерства є представ-

лення організації як: 

– театр, де відбуваються духовні дії і втілюються мрії; 

– механізм, роботу якого можна налагодити шляхом економічного 

аналізу і планування; 

– «джунглі», джерело влади і сукупність схем. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Теорія життєвого циклу Херсі і Бланшара. 

2. Принципи успішного лідерства. 

ІІ. Практична частина. 

1. Образ майбутнього має бути: 

– феєричним, фантастичним, яскравим; 

– сфокусованим, гнучким, зрозумілим; 

– прямолінійним, незаперечним. 

2. Місія – це: 

– приваблива концепція ідеального майбутнього, яка заслуговує 

довіри, але ще не реалізована; 

– спільний план роботи організації, який допомагає досягти кор-

поративної мети і описує розподіл ресурсів і взаємодію з оточуючим 

середовищем; 

– основна мета і причина існування організації. 

3. Команда – це…: 

– група людей, які взаємодіють між собою, координуючи свою 

роботу для досягнення спільних цілей, доповнюючи і розвиваючи одне 

одного; 

– група людей, що пов’язані між собою лише тимчасовими вироб-

ничими зв’язками для виконання поставленого завдання; 

– відносно стабільний колектив людей, метою існування якого є 

здійснення спільних взаємопов’язаних дій для досягнення спільної мети. 
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4. Трансформаційне лідерство фокусується на: 

– до стратегічних цілях і принципах; 

– до практичних результатах та поточних справах. 

5. Догматизм – це: 

– якість, яка характеризує людину із закритою свідомістю, яка не 

сприймає чужих ідей, не рахується з альтернативною думкою; 

– якість, яка характеризує людину з відкритою свідомістю, що 

завжди приймає рішення лише зваживши всі думки і різнобічну ін-

формацію. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Підприємство як система, чи існує управління без системи? 

2. Теорії мотивацій: ієрархія потреб, двох факторна теорія. 

ІІ. Практична частина. 

1. Зовнішня індивідуальна винагорода – це: 

– почуття гордості за добре виконане завдання, яке сприяє успіху 

організації; 

– задоволення, яке людина отримує від своєї роботи; 

– просування по службовій драбині, премія. 

2. В рамках структурного фрейму лідерства образ організації 

домінує як: 

– «джунглі», джерело влади і сукупність схем; 

– сім’я або клан; 

– механізм, роботу якого можна налагодити шляхом економічного 

аналізу і планування. 

3. Мотивація – це: 

– поведінка, яка виражається в діях, спрямованих на здобуття 

засобів для існування; 

– діючі на людину внутрішні та зовнішні сили, які вселяють енту-

зіазм, примушуючи проявляти наполегливість і визначають напрямок дій; 

– поведінка, яка спрямована на отримання задоволення. 

4. Переконання, що в організації мають існувати відмінності 

між людьми, які визначаються владними повноваженнями та 

посадою – це якість, яка відображає: 

– добросовісність лідера; 
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– авторитарність лідера; 
– емоційність лідера. 

5. Інтроверт – це: 
– людина розкута, впевнена в собі, енергійна, орієнтована на 

вплив зовнішніх стимулів; 
– людина стримана, спокійна, сором’язлива, орієнтується на 

сигнали свого внутрішнього світу; 
– людина, яка почувається завжди активною, має широким колом 

знайомих, може бути імпульсивною, втрачати контроль над емоціями. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Емоційне лідерство або керівництво на основі емоційного інте-

лекту. 
2. Теорія «великої людини». 

ІІ. Практична частина. 

1. Екстернали: 
– прагнуть виконувати структуровані, чітко визначені завдання. 

Мають успіх у ситуаціях, котрі вимагають чутливості та конформізму, 
але менш ефективні, якщо потрібно проявляти ініціативу, творчий 
початок, незалежність дій; 

– мають сильну внутрішню мотивацію, краще контролюють влас-
ну поведінку, активно беруть участь в соціальному і політичному 
житті, більш орієнтовані на досягнення цілей, прагнуть впливати на 
оточуючих, бути лідерами. 

2. Термінальні цінності за визначенням ученого Мілтона Ро-

дича – це: 
– переконання відносно бажаних життєвих цілей; 
– переконання відносно форм поведінки, які можливі для досяг-

нення мети. 

3. До потреб вищих рівнів, які забезпечуються сучасним лідер-

ством, а не традиційним менеджментом, відносяться: 
– метод батога і пряника, контроль за людьми, адекватні дії; 
– передача владних повноважень, зростання і розвиток персоналу, 

повне розкриття потенціалу підлеглих. 

4. Небезпекою політичного фрейму лідерства є: 
– недостатність змістовності та практичності; 
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– використання влади у власних інтересах; 
– комплекс «месії». 

5. Стратегія – це: 
– приваблива концепція ідеального майбутнього, яка заслуговує 

довіри, але ще не реалізована; 
– спільний план роботи організації, який допомагає досягти кор-

поративної мети і описує розподіл ресурсів і взаємодію з оточуючим 
середовищем; 

– основна мета і причина існування організації. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. Що таке корпоративна культура? 
1. Лідерство і менеджмент, зміст різниці? 

ІІ. Практична частина. 

1. Трансформаційне лідерство: 
– виходить із потреб людини робити свою справу і заробляти на 

життя, орієнтується на тактичних завданнях; 
– підтримує структури і системи, які сприяють досягненню прак-

тичних результатів і максимальної продуктивності та гарантує отри-
мання прибутків в найближчій перспективі; 

– виходить із потреб перетворювати людей і організації, досягати 
довготривалих цілей без шкоди цінностям і принципам людей, дося-
гати незворотних позитивних змін. 

2. Інтернали покладають відповідальність за своє життя: 
– на себе (внутрішній локус контролю); 
– на зовнішні сили (зовнішній локус контролю); 
– на керівника організації. 
3. Ви зіткнулися із ситуацією, коли вам доводиться працювати 

з групою менеджерів, які мають низький фаховий рівень. Який 

стиль лідерства за ситуативною теорією Херсі та Бланшара вам 

краще обрати в цій конкретній ситуації? 
– пояснення (значний інтерес до завдань, незначний інтерес до 

взаємовідносин); 
– участі (незначний інтерес до завдань, значний інтерес до взає-

мовідносин); 
– делегування (незначний інтерес до завдань, незначний інтерес 

до взаємовідносин). 
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4. Модель вертикального діадного зв’язку, взаємовідносини 

між лідером і членами групи, налагодження партнерських сто-

сунків, системи і мережі – це елементи: 
– теорії особистісних якостей; 
– поведінкової теорії; 
– теорії індивідуалізованого лідерства. 

5. Які характеристики притаманні швидше менеджерам, аніж 

лідерам? 
– мають програмний склад розуму, що не переносить нововведень 

і змін; 
– для самовизначення не потребують посад і ролей; 
– стурбовані ідеями і тим, який вплив будуть мати ці ідеї на людей. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Поведінкові теорії. Стилі лідерства. 
2. Особливості японського лідерства. 

ІІ. Практична частина. 

1. Античні філософи Платон і Аристотель дотримувались дум-

ки, яка мала і продовжує знаходити своїх послідовників серед 

дослідників: 
– Є люди, в яких від природи закладена здатність вести за собою 

інших; 
– Шлях до лідерства – це не індивідуальна стежка, якою людина 

має пройти одиноко, а дорога, яка існує тільки в просторі взаємовід-
носин з іншими людьми; 

– Лідерство схоже на красу, йому важко дати визначення, але 
коли ви його бачите, то точно знаєте, що воно перед вами. 

2. Інтелект, чесність, наполегливість (драйв), впевненість в 

собі, незалежність – характеристики, які стосуються теорії лідер-

ства, що отримала назву: 
– теорія індивідуалізованого лідерства; 
– поведінкова теорія лідерства; 
– теорія особистих якостей лідера. 

3. Відкритість досвіду – це: 
– здатність людини адаптуватися до ситуації, зберігати спокій і 

впевненість в собі; 
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– широке коло інтересів, багата уява, творчий початок, прагнення 
пізнавати нове, мандрувати, цікавитися мистецтвом, багато читати, 
проявляти цікавість; 

– здатність людини бути відповідальною, прощати, співчувати, 
домовлятися. 

4. Поведінковий компонент установки особистості – це: 
– вміння і навички особистості; 
– розум та знання людини про об’єкт; 
– почуття людини до об’єкта. 

5. У крос-функціональній команді начальник та підлеглі: 
– дотримуються формальних стосунків субординації; 
– знаходяться на одному ієрархічному рівні; 
– пов’язані між собою номінальними формальними зв’язками. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Ситуативні теорії лідерства. 
2. В чому полягають фундаментальні трансформації, які вимага-

ють лідерських якостей? 

ІІ. Практична частина. 

1. Передача владних повноважень, зростання і розвиток, повне 

розкриття потенціалу відносяться до потреб: 
– вищого рівня, які характерні сучасному лідерству; 
– нижчого рівня, які характерні традиційному менеджменту. 
2. «Лідер-координатор» - 
– об’єктивно оцінює внесок кожного в спільну справу; 
– має посередній інтелект та не найвищі творчі здібності; 
– виступає рушійною силою в команді; 
– легко провокований, здатен образити. 

3. Афективний компонент установки особистості – це: 
– вміння і навички особистості; 
– розум та знання людини про об’єкт; 
– почуття людини до об’єкта. 

4. Виберіть групу характеристик, які, на думку дослідників, 

найсуттєвіше впливають на ефективність лідерства: 
– високий зріст, агресивність, домінування, середній вік, спортив-

на статура; 
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– яскравий одяг, домінування, кремезний вигляд, колір очей, 

пунктуальність; 

– екстраверсія, чутливість, добросовісність, емоційна стабільність, 

відкритість досвіду. 

5. Теорія впливу – це теорія лідерства, яка вивчає: 

– поведінкові ролі ефективних і неефективних лідерів; 

– взаємний вплив лідера і групи один на одного; 

– особливі якості лідера, які відрізняють його від інших. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 

1. Теорії індивідуалізованого лідерства. 

2. Теорія шляхи-цілі. 

ІІ. Практична частина. 

1. Виберіть правильне завершення думки «Мудрі вислови 

часто вивішують на стінах кабінетів, а вони повинні жити …»: 

– у високих небесах; 

– в розумі людей; 

– в людських серцях. 

2. Образ майбутнього – це: 

– основна мета і причина існування організації; 

– приваблива концепція ідеального майбутнього, яка заслуговує 

довіри, але ще не реалізована; 

– спільний план роботи організації, який допомагає досягти кор-

поративної мети і описує розподіл ресурсів і взаємодію з оточуючим 

середовищем. 

3. В рамках політичного фрейму концентрація уваги спрямо-

вана на: 

– системах ефективності і формальної влади; 

– розподілі ресурсів, веденні переговорів, формуванні коаліцій; 

– людях, наданні підтримки і передачі владних повноважень. 

4. «Лідер-організатор» – 

– об’єктивно оцінює внесок кожного в спільну справу; 

– має посередній інтелект та не найвищі творчі здібності; 

– виступає рушійною силою в команді; 

– легко провокований, здатен образити. 
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5. Фрейм – це: 
– певні форми поведінки лідера; 
– особливий ракурс сприйняття лідером світу; 
– набір засобів, які визначають стилі лідерства. 

 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

І. Теоретична частина. 
1. Цінності та установки лідера. 
2. Особиста етика. 
ІІ. Практична частина. 
1. Влада лідера – це: 
– здатність людини або підрозділу організації впливати на інших 

людей або підрозділи, щоб досягти бажаних результатів; 
– дія на установки цінності, переконання і вчинки людей. 
2. «Лідер-дослідник» може: 
– вирішувати найскладніші завдання; 
– випускати практичні, важливі деталі; 
– знаходити нові можливості та нові контакти; 
– швидко втрачати зацікавленість до справи. 
3. Теорія надбаних потреб, розроблена Девідом Мак Кллеландом, 

яку не можуть ігнорувати сучасні лідери передбачає задоволення: 
– гігієнічних потреб; 
– фізіологічних потреб; 
– потреб в досягненнях, в налагодженні соціальних зв’язків, в 

отриманні влади. 
4. Які із перелічених позицій складають групу інструменталь-

них цінностей? 
– чесність, самоконтроль, вміння любити, високий рівень вимог; 
– комфортне життя, рівність, безпека родини, свобода; 
– національна безпека, спасіння душі, загальне визнання, справжня 

дружба. 
5. Реактивний фокус – це: 
– позитивна енергія, яка збільшує коло впливу, концентрація зу-

силь на тих сферах життєвих явищ, де від лідера щось залежить; 
– негативна енергія, яка звужує коло впливу, загострення уваги на 

недоліках людей і проблемах зовнішнього середовища. 
 
Розроблено автором. 
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Додаток П 

ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ПО ПІДГОТОВЦІ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 
КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

Загальні положення 

Курсова робота з дисципліни «Основи лідерства» виконується у 
відповідності з навчальною програмою та є необхідним елементом 
процесу підготовки студентів за спеціальністю. 

Основною метою виконання курсової роботи з дисципліни є роз-
виток наукового мислення, творчих здібностей, опанування навичок 
самостійної роботи, пов’язаної з виявленням та систематизацією фак-
тичного матеріалу про сучасні напрями, тенденції і досягнення у сфері 
управління персоналом та узагальненням наукової та навчальної літе-
ратури, формування умінь аналізувати і критично оцінювати досліджу-
ваний науковий і практичний матеріал. 

Виконання курсової роботи є складним і відповідальним завдан-
ням, оскільки у процесі її підготовки студент закріплює і поглиблює 
теоретичні і практичні знання з обраної спеціальності та застосовує їх 
для вирішення конкретних завдань. 

Тема курсової роботи може стати темою наукової доповіді, бака-
лаврської випускової роботи або темою дипломної і магістерської робіт. 

Студентам надається право вибору теми курсової роботи в межах 
тематики, яка визначається кафедрою «Управління персоналом та 
економіки праці». Поряд з цим, студент може обрати і іншу тему для 
написання курсової роботи, яка в такому випадку повинна бути узго-
джена з провідним викладачем та завідувачем кафедри. У разі, якщо 
студент у встановлений терміни не обрав тему курсової роботи, ка-
федра має право визначити її на власний розсуд. 

Керівництво курсовими роботами здійснюється професорами, 
доцентами, старшими викладачами. В окремих випадках асистентами, 
які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. Керівник 
курсової роботи: затверджує складений студентом план курсової робо-
ти; визначає порядок і терміни виконання курсової роботи; рекомендує 
студентам сучасні літературні джерела та дає поради щодо збору прак-
тичних матеріалів та соціологічних досліджень, які необхідні для вико-
нання курсової роботи; при недотриманні студентом термінів виконан-
ня курсової роботи керівник доповідає завідувачу кафедри, або запро-
шує студента на засідання кафедри. 

Після обрання теми студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри. 
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2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЕТАПИ 

ЇЇ ВИКОНАННЯ 

Курсова робота з дисципліни «Основи лідерства» є самостійним на-

вчальним науково-методичним дослідженням студента, що викону-

ється на основі вивчення наукової літератури та аналізу статистичного 

матеріалу конкретного підприємства, організації, трудового колективу, 

студентської молоді вищого навчального закладу, окремого курсу чи 

студентської групи шляхом соціологічних досліджень. 

Перший етап роботи розпочинається зі складання плану дослі-

дження, визначення ключових проблем, що підлягають вивченню. Та-

кий підхід багато в чому полегшує визначення структури майбутньої 

роботи, яка повинна бути збалансованою і мати внутрішню єдність. 

План роботи узгоджується з науковим керівником. Робота виконана 

без затвердженого плану або за планом зі змінами без згоди керівника 

до захисту не приймається. 

Другим етапом у виконанні курсової роботи є опрацювання літе-

ратури з досліджуваної теми. При цьому пріоритет має надаватись ви-

данням останніх років. У числі важливих джерел інформації слід звер-

нути увагу на наявні підручники, навчальні посібники, монографії, 

статті у періодичних виданнях, довідники. Не менш важливим є аналіз 

існуючих документальних джерел, статистичних даних. Обов’язковому 

опрацюванню підлягають ресурси електронної бібліотеки універ-

ситету. 
Курсова робота містить наступні структурні елементи: титульний 

лист, зміст, вступ, теоретичну частину (Розділ I та Розділ II), прак-

тичну частину (Розділ III), висновок, список використаної літера-

тури. За необхідності курсова робота може включати додатки. 

У вступі подається загальний огляд стану наукової проблеми в 

сучасних умовах із зазначенням практично вирішених задач в даній 

галузі та окресленням перспектив. Також у вступі обґрунтовується 

актуальність теми, визначається мета, об’єкт, предмет, завдання та 

методи дослідження; відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, 

таблиць, додатків та кількість найменувань у списку літератури. 

Теоретична частина роботи складається з двох розділів. Саме в 

теоретичній частині роботи всебічно і глибоко аналізуються проблеми, 

які підлягають вивченню, послідовно і з вичерпною повнотою розкри-

ваються теоретичні аспекти заявленої теми. Теоретична частина робо-

ти має складати 30 % від усього обсягу роботи. 



786 

Продовж. дод. П 

Розділ I теоретичної частини вміщує в собі 2 підрозділи. В розділі 
аналізується стан вивчення теми у сучасній науковій літературі. 
Подається характеристика ступеню висвітлення проблеми сучасними 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Розкривається сутність 
досліджуваної теми та коло проблем, які потребують вивчення. У 
другому підрозділі розкривається понятійно-категоріальний апарат 
досліджуваної проблеми. 

Розділ II також може складатись з двох підрозділів. І він має бути 
найбільш значним і складати 40 % усієї роботи. В даному розділі ви-
світлюються питання методології та методики. Аналізуються сучасні 
методики досліджень, розкриваються проблеми, означені в темі кур-
сової роботи. До розділу (за необхідності) можуть бути включені при-
клади тестів, методик, інструкцій та ін., подана їх характеристика і 
оцінка можливості практичного використання. У другому підрозділі 
подається ґрунтовний аналіз предмета дослідження, що дає змогу 
сформулювати висновки про стан досліджуваного об’єкта. Матеріали 
мають містити конкретні дані аналізу емпіричних досліджень, які 
розкривають головні проблеми зазначеної теми. 

У розділі вміщується характеристика конкретних прикладів з діяль-
ності сучасних підприємств, установ та організацій та їх керівників 
щодо практичної реалізації описаних в першому розділі курсової 
роботи теоретичних аспектів досліджуваної тематики. У даному ро-
зділі викладаються результати власних досліджень автора. 

У кінці кожного розділу формулюються аргументовані висновки та 
обґрунтований і логічний перехід до наступного розділу. 

Практична частина роботи містить один розділ. 
Розділ III може також мати 1–2 підрозділи. У практичному розділі 

на основі аналізу конкретних даних, зроблених у попередньому розділі 
роботи можуть бути вироблені практичні рекомендації, щодо поліп-
шення процесу управлінської діяльності. Запропоновані існуючі, або 
складені власні варіативні моделі поліпшення ефективності процесу 
керівництва та лідерства. 

Висновки курсової роботи повинні містити основні результати 
проведеного дослідження, а також узагальнення, зроблені автором на 
їх основі. Основні результати і висновки, які підводять підсумок вико-
наної роботи, слід формулювати стисло, лаконічно й аргументовано, 
уникаючи великої кількості загальних слів і безпідставних тверджень. 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі 
розкривають методи вирішення поставленої наукової проблеми та їх 
практичний аналіз. 
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Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 
ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». До списку літератури першими зано-
сяться закони (Закони Верховної Ради України), потім підзаконні нор-
мативно-правові акти (постанови і розпорядження уряду, міністерств і 
відомств) та нормативна документація. Після цього в алфавітному 
порядку – підручники, монографії, статті тощо. 

До додатків, як правило, включається допоміжний матеріал, необ-
хідний для забезпечення повноти сприйняття роботи (анкети, таблиці, 
ілюстрації, діаграми, графіки тощо). 

 
3. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оптимальний обсяг роботи 30–35 сторінок друкованого тексту, 
виконаного на одній стороні окремих пронумерованих аркушів паперу 
формату А4 (210×297 мм) через 1,5 інтервали. Розмір поля: верхнє, 
нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм, розмір шрифту – 14, шрифт – 
Time New Roman. Порядок розміщення структурних елементів 

роботи: 
Титульний аркуш; План, затверджений науковим керівником; 

Зміст; Вступ; Розділ I, II, III; Висновки; Список використаної літера-
тури; Додатки. Назви структурних (План; Зміст; Вступ; Висновки) 
елементів не нумерують. 

Заголовки розділів та структурних елементів роботи необхідно 
розміщувати на середині рядка, друкувати прописними літерами, без 
крапки в кінці. Інтервал між заголовком та наступним або попереднім 
текстом має бути не менше двох рядків. Заголовки підрозділів друку-
ються з абзацу, основним шрифтом з прописної літери. 

Нумерація розділів та підрозділів здійснюється арабськими цифра-
ми. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового 
номера підрозділу, розділених крапкою. Наприклад: 1.1; 2.3; 3.1. 

Сторінки роботи нумерують наскрізною нумерацією, арабськими 
цифрами в правому верхньому кутку. Номер на титульному аркуші не 
проставляється, але включається до загальної нумерації. 

Ілюстрації розміщуються після тексту, в якому вони вперше зга-
дуються, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути поси-
лання в роботі. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами та нази-
ваються «Рисунок» і разом з назвою ілюстрації розміщується під зо-
браженням. 
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Таблиці слід розміщувати після тексту, в якому вони згадуються 
вперше, або на наступній сторінці. Нумерація таблиць аналогічна 
нумерації ілюстрацій. Слово «Таблиця» розміщують зліва над табли-
цею, після – її назва. 

Посилання на бібліографічні джерела подаються за порядковим 
номером у списку літератури у квадратних дужках (наприклад,), поси-
лання на джерела документальної інформації, цитування здійснюється 
із зазначенням ще і конкретних сторінок, наприклад [1, с. 23–22]. 

Бібліографічний опис літератури містить обов’язкові елементи. 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису з урахуванням 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

Характери-
стика джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1. Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : кон-
спект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с. 
2. Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: 
історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі 
(1917–1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с. 
3. Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в 
Україні та на еміграції (1919–1993 рр.) : монографія. Запо-
ріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с. 
4. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запо-
ріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 
5. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : 
курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 
6. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 
підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2017. 240 с. 
7. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., пе-
рероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 
8. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. 
посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с. 

Два автори 1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 
підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні 
засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 
2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 
3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й 
управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмель-
ницький, 2015. 166 с. 
4.  Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с.   
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Приклад оформлення 

Два автори 5.  Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 
6.  Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 
організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-
ПЛЮС, 2015. 212 с. 

Три автори 1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Ін-
формаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. 
Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 
2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. 
Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 
3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні 
стани студентів у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 
4. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. 
Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : 
ЦУЛ, 2015. 476 с. 

Чотири і  

більше 
авторів 

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за 
заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 
Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 
3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. 
Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с.  
4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та 
ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 
5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., 
Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : 
навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с. 

Автор(и) та 
редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : моно-
графія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 
2015. 362 с. 
2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна 
психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 
2016. 232 с. 
3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелекту-
альної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : 
ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення 

(1991–2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запо-

ріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 
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Без автора 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Га-
лана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 
3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : 
монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-
Альянс, 2017. 172 с. 
4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: 
С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 
306 с. 
5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу Ук-
раїни / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 
6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи роз-
витку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запо-
ріжжя, 2017. 328 с. 
7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 
актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. 
Харків : Право, 2016. 488 с. 
8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. 
/ за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін 
Юре, 2015. 352 с. 
9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах рефор-
мування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., м. Запоріжжя, 5–6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 
2017. 216 с. 
10. Країни пострадянського простору: виклики модерніза-
ції : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. 
Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 
Антологія української літературно-критичної думки першої 
половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смоло-
скип, 2016. 904 с. 

Багатотомні 
видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та 
ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 
2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, 
А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мели-
тополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмель-
ницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 
3. Новицкий О. М. Сочинения : в 4 т. / ред. изд.: Н. Г. Моз-
говая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. Н. Г. Мозговая. Киев ; 
Мелитополь: НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмель-
ницкого, 2017. Т. 1. 382 с. 
4. Правова система України: історія, стан та перспективи : 
у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : 
Конституційні засади правової системи України і проблеми 
її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с.  
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Багатотомні 

видання 

5.  Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харь-
ков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные нало-
ги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земель-
ним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 
2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді Украї-
ни: сутність і роль у формуванні державної політики : авто-
реф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 
3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в 
Україні та конституційно-правовий механізм його реаліза-
ції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 
2015. 20 с. 

Дисертації 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному 
Приазов’ї (кінець XVIII – початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. 
наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. 
Запоріжжя, 2016. 301 с. 
2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного 
типу для дослідження статичного деформування складених 
тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 
150 с. 
3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соці-
ально-економічного розвитку промислового підприємства : 
дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі 

та нормативні 

документи 

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-
VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178–179). C. 10–22. 
3. Повітряний кодекс України : Закон України від 
19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 
2011. № 48-49. Ст. 536. 
4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 
15.11.2017). 

5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. 
Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 
6. Про Концепцію вдосконалення інформування гро-
мадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 
2017–2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. 
№ 43/2017. Урядовий кур’єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Законодавчі 

та нормативні 

документи 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : 
наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. 
Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141. 
8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного 
службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань 
Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. Баланс-бюджет. 
2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.  

Архівні 

документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я 
Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації 
Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. 
ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об’єднань 
України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.  
2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народ-
ної Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. 
органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. 
Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3.  
3. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка 
ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Патенти 1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 
С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 
12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.  
2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперак-
тивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 
01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. 

Препринти 1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точ-
ність визначення активності твердих радіоактивних відхо-
дів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки 
АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, 
Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).  
2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров ра-
диационного повреждения материалов нейтронами источ-
ника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, 
управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ 
ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, 

Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4). 

Стандарти 1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у 
журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. 
Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).  
2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. 
Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. 
Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 
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Стандарти  3.  ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів 
і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 

правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну 

ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : 
Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та 
документація). 

Каталоги 1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитоди-
зайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 
2005. 228 с.  
2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. 
держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, 
О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с.  
3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-
довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. 
облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 
160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності : 
бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. 
Н. М. Чала ; Запорізький національний університет. Запо-
ріжжя : ЗНУ, 2017. 60 с. 
2. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин. 
Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 356 с. (Україн-
ська біобібліографія ; ч. 10). 
3. Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича в незалежній Україні : бібліогр. покажч. / ук-
лад.: Н. М. Загородна та ін.; наук. ред. Т. В. Марусик; відп. 
за вип. М. Б. Зушман. Чернівці : Чернівецький національний 
університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від дня заснування). 
4. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології 
(1992–2002) / ред. О. Г. Кальман. Харків : Одісей, 2003. 
128 с. 

5. Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні 
бібліографічні покажчики (1856–2013). Київ : Національна 
бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2015. 472 с. 

(Джерела української біографістики ; вип. 3). 

Частина 

видання: 

книги 

1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международно-
го права и роль Конституционного Суда Украины в тол-
ковании международных договоров / М. А. Баймуратов. 
Михайло Баймуратов: право як буття вченого : зб. наук. 
пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. 
ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493.  
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Частина 

видання: 

книги 

2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конститу-
ційно-правовий аспект. Тридцать лет с экологическим 
правом : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 
3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адмі-
ністративна деліктність. Адміністративне право України : 
підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009.  
С. 195–197. 
Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація 
у взаємовідносинах держави та суспільства в державному 
управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин 
держави та суспільства в управлінні : монографія. Чер-
нівці, 2012. С. 151–169. 

Частина 

видання: 

матеріалів 

конференцій 

(тези, 

доповіді) 

1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини 
ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 
1932–1933 років: втрати української нації : матеріали між-
нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. 
С. 133–136. 
2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюд-
жет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих 
вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 
24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 
3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе 
общественных отношений. Формирование толерантного 
сознания в обществе : материалы VII междунар. анти-
террорист. форума (Братислава, 18 нояб. 2010 г.). Киев, 
2011. С. 145–150. 
4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи 
як засіб формування медіакультури читачів науково-
популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в 
Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 
м. Запоріжжя, 3–4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 
5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного 
навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні про-
блеми та перспективи розвитку медичних, фармацев-
тичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-
практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 
2014. С. 211–212. 

Частина 

видання: 

довідкового 

видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 
енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшу-
ченко. Київ, 2007. С. 673. 
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Частина 

видання: 

довідкового 

видання 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністра-

тивне право України : словник термінів / за ред.: 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 

2003. Т. 5. С. 699. 

Частина 

видання: 

продовжува-

ного видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному 

законодавстві України: реалії та перспективи формулю-

вання їх застосування. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. 

С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статич-

ного деформування складених циліндричних оболонок за 

допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького 

національного університету. Фізико-математичні науки. 

Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделю-

вання статичного деформування складеної конструкції з 

двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми 

обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпро-

петровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 

4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб’єктність людини в 

практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. 

Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206. 

Частина 

видання: 

періодичного 

видання 

(журналу, 

газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних 

прав людини і громадянина та його гарантії. Часопис 

Київського університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміні-

стративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. 

№ 5. С. 71–79. 

3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядо-

вий кур’єр. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 

4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочин-

ності:  аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. 

Юридичний вісник України. 2017. 20–26 жовт. (№ 42). 

С. 14–15. 

5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic 

structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with 

experiment. Semiconductor Physics Quantum Electronics & 

Optoelectronics. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108. 
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Електронні 

ресурси 

1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?gallery

Id=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 

2. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодав-

ством України. Юридичний науковий електронний журнал. 

2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.  

3. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового 

нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного 

університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – 

С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/ 

Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ VestUr2015v3/5.pdf. (дата 

звернення: 15.11.2017). 

4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформа-

ція наукової системи України протягом 90-х років ХХ сто-

ліття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. 

Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 
 

Додатки розміщуються у порядку появи посилань на них у тексті. 

Кожен додаток починається з нової сторінки, додатки позначають 

посередині рядка прописними літерами (А, Б….). Нумерація додатків 

наскрізна. Якщо додаток є самостійним документом, то перед його ко-

пією вкладають аркуш, на якому посередині друкують «ДОДАТОК…» 

та його найменування. Нумерація сторінок такого додатка також є 

наскрізною. 

Курсова робота має бути підшита та поміщена в папку. Після цього 

робота подається на кафедру на рецензування. У випадку негативного 

рецензування робота повертається на доопрацювання. Після усунення 

недоліків, курсова робота підлягає повторній перевірці. 

Захист курсових робіт відбувається за графіком на засіданні комісії, 

склад якої затверджується завідувачем кафедрою. Під час захисту 

курсової роботи студент викладає основні висновки та свої конкретні 

пропозиції, а також відповідає на запитання членів комісії. Для висту-

пу студент повинен підготувати мультимедійну презентацію, трива-

лість виступу до 10 хв. 

Остаточна оцінка за виконання курсової роботи виставляється піс-

ля захисту за наступними критеріями: 

1. Зміст (до 50 балів) 

Обґрунтування актуальності теми (до 5 балів) 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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 Повнота розкриття теми (до 10 балів) 

Використання обґрунтованих фактичних даних, що характеризують 

проблему (до 5 балів) 

Використання соціологічних методів дослідження, комп’ютерних 

технологій (до 5 балів) 

Використання сучасних інформаційних джерел, чинних норматив-

них та законодавчих документів, у тому числі – електронних ресурсів 

бібліотеки університету (до 5 балів)  

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та 

наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів) 

Обґрунтованість висновків та практична значущість результатів до-

слідження (до 10 балів) 

2. Оформлення та організація виконання (до 20 балів): 

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової ро-

боти в цілому (до 5 балів) 

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, ре-

зультатів соціологічних досліджень (до 5 балів) 

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення літературних 

та інших інформаційних джерел (до 5 балів) 

Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 5 балів) 

3.Захист (до 30 балів) 

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді основних аспектів 

роботи (до 10 балів) 

Наявність мультимедійної презентації (до 10 балів) 

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 

10 балів) 
 

4. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Лідерство в системі управління і керівництва. 

2. Вплив лідерства на ефективність розвитку підприємства і 

організації. 

3. Співвідношення управління і лідерства.  

4. Лідерство у розвитку організацій на сучасному етапі. 

5. Співвідношення влади і лідерства та їх вплив на ефективність 

управління організацією. 

6. Порівняльна характеристика переваг та недоліків менеджменту 

та лідерства. 

7. Соціально-економічні аспекти ефективності лідерства. 
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8. Авторитарний стиль лідерства: теорія і практика. 

9. Класифікація стилів лідерства та їх застосування в процесі уп-

равління. 

10. Різнофакторні аналізи стилів лідерства як критерій підвищення 

ефективності управлінських процесів. 

11. Вплив харизми лідера на ефективність діяльності послідов-

ників. 

12. Гендерні дослідження лідерства та їх влив на сучасні управ-

лінські теорії і процеси. 

13. Функції лідерства. 

14. Теорії «великої людини», героїв та ватажків у вивченні про-

блеми лідерства. 

15. Модель лідерства Н. Макіавеллі та її вплив на управлінську 

теорію і практику. 

16. Давньокитайські моделі лідерства та та управлінська практика 

сьогодення. 

17. Практичне значення застосування двомірної моделі лідерства 

Р. Блейка і Дж. Моутона. 

18.  Ситуативна модель Ф. Фідлера: теорія і практика. 

19.  Теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара в сучасній 

практиці лідерської поведінки. 

20. Ситуативна модель лідерства Врума-Яго: теорія і практика. 

21. Теорія діад або індивідуалізованого лідерства: теорія і прак-

тика. 

22. Ціннісна теорія лідерства С. Кучмарськи та Т. Кучмарськи в 

сучасній практиці управління. 

23. «Обслуговуюче лідерство» Р. Грінліфа: торія і практика. 

24. Система лідерства В. Едварда Демінга в теорії і практиці уп-

равління. 

25.  Вплив стилю лідера на ефективність управління організацією. 

26. Вплив стратегічного лідерства на ефективність діяльності орга-

нізації. 

27. Роль емоційного інтелекту лідера у формуванні ефективної мо-

делі управління організацією. 

28. Досвід і авторитет менеджера як суб’єктивні фактори форму-

вання стилю лідера. 

29. Залежність успіхів підприємства чи організації від стилю лі-

дерства. 
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30. Поняття господарського лідерства і його модель. 

31. Комунікативні якості лідера. 

32. Роль лідера у подоланні конфліктних ситуацій та криз. 

33. Мотивація лідерської поведінки. 

34. Визначення ознак лідерства та розвиток навичок і вмінь лідера. 

35. Використання рейтингової шкали для оцінки лідерів. 

36. Порівняння японського, американського і європейського лідер-

ства. 

37. Роль лідера у формуванні картини майбутнього та місії орга-

нізації. 

38. Роль лідера у формуванні, впровадженні і розвитку культури 

організації. 

39. Особистість лідера як відображення гендерних і культуральних 

стереотипів. 

40. Особливості формування іміджу лідера. 

41. Вплив системи цінностей національних культур на поведінку 

лідера. 

42. Роль студентського самоврядування у формуванні лідерських 

якостей майбутніх управлінців. 

43. Вплив людського фактору на ефективність управлінських рі-

шень лідера. 

44. Лідерство в малих групах: теорія та практика. 

45. Планування карєри і визначення потенціалу значущих компе-

тенцій і мотиваторів розвитку лідера. 

46. Відповідальне лідерство – потреба часу і запорука позитивних 

змін організації. 

47. Виховання лідерів всередині організації. 

48.  Значення політичного лідерства у розвитку цивілізації. 

49. Інноваційне лідерство – вимога ефективності управлінських рі-

шень. 

50. Методи ефективного лідерського управління взаємодія теорії і 

практики. 

 

 

Розроблено автором. 
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