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ПРОФЕСІЙ

У сучасних соціально-економічних та політичних умовах істотну роль у формуванні та
розвитку висококомпетентних, конкурентоспроможних та професійно зрілих фахівців у ХХІ
столітті відіграє вища школа. Тому суспільство вимагає від вищих навчальних закладів саме
підготовки випускників-лідерів для їх активної участі у розбудові соціальної, правової,
громадянської держави в Україні.

Аналіз свідчить, що студентство у всі часи завжди мало активну громадянську позицію і
за період незалежності ця активність була втілена у діяльність великої кількості громадських
неурядових організацій, органів студентського самоврядування вищої школи, Всеукраїнської
студентської ради тощо [1].
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Саме завдяки лідерській позиції студентства у сучасний період активність молоді у

суспільно-політичному житті країни різко зростає. Про це свідчить діяльність вищих
державних органів влади, яка спрямована на підвищення соціального статусу студента, його
ролі та престижу.

Розглядаючи проблеми участі українського студентства у соціально-економічній
політиці держави, слід зазначити, що дослідження її розвитку все ще перебуває у зародковому
стані. Зокрема, бракує ґрунтовних наукових досліджень проблемати-
ки лідерства сучасної молоді, визначення її місця та ролі у сучасному соціумі. Причому
студентство як суб’єкт вітчизняної соціально-економічної політики традиційно має дві моделі
участі у громадських перетвореннях: активну та пасивну. Остання складає тільки маленьку
частку студентства у соціально-політичній сфері порівняно з її активними діями.

Зміна пріоритетів суспільно-політичних та економічних умов у країні зумовила гостру
потребу в ініціативних, творчих працівниках малого і середнього бізнесу, які здатні приймати
ефективні управлінські рішення за нових обставин, що дуже важливо в умовах фінансово-
економічної кризи в Україні [2].

Для забезпечення такими кадрами корпусу підприємців малого і середнього бізнесу,
який налічує понад 6 млн. працівників, необхідне реальне наповнення гуманістичним змістом
суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки саме особистість лідера, всебічно розвинена,
високоосвічена, професійно підготовлена до ділової та суспільно-громадянської активності
стає головною рушійною силою поступового зростання держави.

Лідерство як складний феномен виникло ще в доісторичний період, коли суспільству
був потрібний вождь груп. Проте кількість лідерів була дуже малою, а освітній ценз для
такого типу лідера не існував. В аграрному суспільстві (600-1660 рр.) типовий лідер був
феодалом, кількість лідерів була малою, а освітні вимоги не були обов’язковими. Потреби
індустріального суспільства, яке існувало протягом 300 років (1660-1960 рр.), привели до
формування лідера політика, який повинен був мати середню або вищу освіту, кількість таких
лідерів порівняно з попередніми суспільствами збільшилася. Інформаційне суспільство
починаючи з 1960-х років по теперішній час як типового лідера бачило незалежного
професіонала, кількість яких вже була достатньо великою. Освітній ценз для такого типу
лідера передбачає неперервне навчання протягом усього життя [3].

Отже, за своєю ґенезою лідерство пройшло шлях у рамках зміни чотирьох типів
суспільств: доаграрного, аграрного, індустріального та постіндустріального (інформаційного).

У сучасний період лідерство внаслідок значного накопичення матеріалів емпіричних
досліджень і відсутності чітко обґрунтованих інтегральних закономірностей стало типовою
екстрапроблемою для кожної гуманітарної науки. Для її належного вирішення в сучасний
період потрібне залучення досягнень таких наук, як філософія, синергетика,



психосинергетика, психологія, етологія, нейромолекулярна біологія, соціальний менеджмент
та інших.

У нинішній час лідерство можна розглядати як „пусковий механізм” роботи системи
якості управління персоналом сучасної організації, без якого ця система перетворюється
скоріше на віртуальну категорію, ніж на реальність [4]. Як відзначав Е. Демінг у передмові до
книги „Простір доктора Демінга”, лідерство є необхідним для всіх компонентів системи. Тому
не дивно, що Д. Джуран акцентував увагу на тому, що лідерство вищого менеджменту – це
один з восьми головних уроків, які засвоюють компанії – призери національної премії
Малкольма Болдриджа у сфері якості.

Відтак, саме цим обумовлюється актуальність орієнтації освітньої підготовки на
особистий розвиток майбутніх фахівців-лідерів. Тому майбутня професійна діяльність як
явище суспільного характеру має розглядатися в соціально-психологічному аспекті під кутом
зору фундаментальних концепцій лідерства.

Аналіз наукових публікацій щодо оцінки лідерського потенціалу особистості майбутніх
фахівців [5-9] свідчить про недостатнє їх вивчення, особливо серед випускників гуманітарних
вищих навчальних закладів.

Метою статті є соціально-психологічна оцінка різноманітних якостей лідерського
потенціалу особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах медійної вищої
освіти.

Основна гіпотеза досліджень полягає в тому, що соціально-психологічні якості
лідерського потенціалу особистості майбутніх фахівців соціономічних професій формуються
та розвиваються під впливом чинників медійної вищої освіти, соціального середовища, сім’ї,
міжособистісного спілкування у вищому навчальному закладі та у сфері родинних відносин.

При виконанні дослідження вирішувалися такі завдання:
здійснити аналіз стану проблеми формування та розвитку лідерського потенціалу

особистості майбутніх фахівців соціономічних професій у сучасній психологічній літературі;
провести соціально-психологічні дослідження якостей лідерського потенціалу

особистості студентів соціономічних спеціальностей (менеджери, юристи, економісти);
проаналізувати матеріали досліджень якостей лідерського потенціалу особистості

студентів;
виробити заходи для підвищення лідерського потенціалу особистості майбутніх фахівців

гуманітарного профілю.
Методологічну й теоретичну базу дослідження становлять сучасні теорії лідерства,

принципи формування, генеза становлення типів буття і лідерської позиції особистості,
чинники соціального та психолого-педагогічного статусу лідера [10-12].

Для дослідження лідерського потенціалу особистості майбутніх фахівців була
розроблена відповідна оціночна карта, згідно з якою за п’ятибальною шкалою оцінювалися 59
різноманітних якостей за принципом: 5 балів – максимальний ступінь наявності лідерських
якостей, 1 бал – мінімальний. Дослідження здійснювалося серед 32 студентів старших курсів
соціономічних спеціальностей гуманітарного ВНЗ (12 менеджерів, 10 юристів, 10
економістів). При аналізі результатів соціально-психологічних досліджень визначалися
максимальне та мінімальне значення в оцінці якостей лідерського потенціалу особистості, їх
розмах (Δх). При обробці результатів досліджень розраховувалися середні величини та їх
помилка за експрес-методикою В.К. Кузнецова. Для здійснення розподілу якостей, що
складають основу лідерського потенціалу особистості майбутніх фахівців, та визначення
питомої ваги здійснена їх класифікація за 5 основними класами: дуже низький (1,44-2,12),
низький (2,13-2,81), середній (2,82-3,49), вище середнього (3,50-4,18), високий (> 4,18).

При аналізі результатів соціально-психологічних досліджень лідерського потенціалу
особистості враховувалися темпераментні, типологічні та стильові особистості лідера, якості
особистості успішного лідера та генерації лідерської думки, соціально-відповідальна та
антисоціальна поведінка, енергійність, стиль поведінки у складних (екстремальних) ситуаціях,
зовнішня привабливість, егоїзм, альтруїзм, бажання створити кар’єру, саморозвиток,
самоорганізація, самоаналіз, самонавчання, самовдосконалення та інші) [13].

З метою стратегічного управління якістю підготовки фахівців-лідерів проводився
SWOT-аналіз діяльності вищого навчального закладу гуманітарного профілю відповідно до



існуючих методичних положень [9], який надавав можливість використання варіанта єдиного
дослідження можливостей (opportunities), загроз (threats), переваг (strenghts) та слабких сторін
(weaknesses). У процесі соціально-психологічного дослідження враховувалися ключові риси
глобальних лідерів [14].

Результати соціально-психологічних досліджень свідчать, що здібності студентів
(інтелект, креативність та інші) на 13,08% впливають на якість вищої освіти. Здатність до
лідерства стосовно фахівців туристичної галузі України складає 52,7%, а за вимогами
студентів вищої школи – 68-70%. Роботодавці туристичної галузі Польщі вказану якість
оцінюють на рівні 52,7%, а студенти польських ВНЗ – 59,3% [2].

Ураховуючи основні теоретико-методологічні положення теорії і практики лідерства,
його феномен потрібно розглядати із системних позицій на засадах синтезу методів і
принципів багатьох наук: філософії, синергетики, психології, психофізіології, педагогіки,
менеджменту, соціології, політології, кваліметрії та інших.

Особливу роль у формуванні та підготовці справжніх лідерів молодої ділової та
управлінської еліти України відіграє вища школа у рамках запроваджених сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій навчання в умовах медійної освіти.

Її системоутворюючим чинником є формування та розвиток лідерського потенціалу
особистості майбутніх фахів-
ців – професійно зрілих, висококомпетентних та конкурентоспроможних на сучасних ринках
праці у межах окремих регіонів та України загалом.

Установлено, що для студентів соціономічних спеціальностей найбільш значущими
якостями лідерського потенціалу особистості були рівень інтелекту (4,56 бала), оптимізм
(4,56), активність (4,56), дружелюбність (4,44) та відповідальність (4,44). У той же час
найменш вагомими якостями для їх лідерського потенціалу були невпевненість у собі (1,44),
негнучкість у спілкуванні (1,44), антисоціальна поведінка (1,67), егоїзм (2,44), альтруїзм (2,78
бала).

У рамках проаналізованих якостей, що склали основу лідерського потенціалу
особистості студентів гуманітарного вищого навчального закладу, були виділені 10
компонентів та якостей, що створювали та доповнювали психологічний портрет сучасного
лідера (рис. 1). На основі узагальнення результатів була визначена питома вага якостей
лідерського потенціалу особистості студентів соціономічних спеціальностей гуманітарного
ВНЗ (табл. 1).

Відношення якостей лідерського потенціалу особистості, що увійшли до першого та
другого класів, до якостей четвертого та п’ятого класів, становить 1,0:13,0, тобто для
формування справжніх майбутніх фахівців-лідерів якості четвертого та п’ятого класів повинні
переважати більш ніж на один порядок якості першого і другого класів.

Таблиця 1
Характеристика узагальнених якостей лідерського
потенціалу особистості студентів соціономічних

спеціальностей ВНЗ
Класи якостей

(рівні значимості) Якості лідерського потенціалу Питома
вага, %

Перший клас
(дуже низький –
1,44-2,12)

Невпевненість у собі, негнучкість у
спілкуванні, антисоціальна поведінка 3,39

Другий клас
(дуже низький –
2,13-2,81)

Альтруїзм, критичність до оточуючих,
егоїзм, вади у поведінці з людьми 2,82

Третій клас
(середній – 2,82-3,89)

Зацікавленість, добродійність, само-
критичність, швидкість прийняття
рішень, інноваційна активність,
моральність, духовна, корпоративна,
інформаційна, правова культура,
зовнішня привабливість, прагнення до
змін

12,99



Четвертий клас
(вище середнього –
3,50-4,18)

Ініціативність, вимогливість,
енергійність, суворість у виконанні
зобов’язань, нервово-психологічна
адаптація, стресостійкість, соціальна
сміливість, загальна працездатність,
об’єктивність самооцінки, значимість
суспільно корисної діяльності,
моральних норм, стиль та
відповідальна поведінка у складних
ситуаціях, професійна успішність,
професійна культура, добродійність,
самонавчання, самоорганізація,
саморозвиток, творчість, емоційна
стійкість, самопочуття, настрій,
мотивація до професійної діяльності,
професійна етика

42,94

П’ятий клас
(високий – вище 4,18)

Цілеспрямованість, оптимізм,
задоволеність собою, схильність до
колективної діяльності, комунікативні
та організаторські здібності,
відповідальність, чесність, рівень
інтелекту, дружелюбність, прагнення
до професійно-особистісного
вдосконалення, планування кар’єри,
адекватні копінг-стратегії поведінки,
висока швидкість прийняття
управлінських рішень, вміння
працювати у корпоративній команді

37,86

Рис. 1. Компоненти та якості психологічного портрета
сучасного лідера

Істотну роль у стратегічному менеджменті підготовки сучасних фахівців-лідерів
відіграють результати SWOT-аналізу діяльності вищого навчального закладу гуманітарного
профілю, які виокремлюють реальні притаманні можливості, загрози, переваги та слабкі
сторони (табл. 2).

Установлено, що найбільш важливими можливостями для підготовки лідерів вищої
школи є: лідерський стиль поведінки за К. Левіним, ідея безперервної освіти, високий рівень
різних видів компетентності, професійна мобільність та перерозподіл працівників.
Перевагами сучасного ВНЗ з точки зору підготовки фахівців-лідерів є: творчий колектив,
оригінальні ефективні підходи до вирішення складних існуючих проблем, дружні стосунки з
підлеглими, висока впевненість у них і довіра, відповідний культурологічний рівень,
збільшення питомої ваги комунікацій по горизонталі, надання можливостей
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вольові якості

Стан психічного
та

психофізичного
здоров’я

Психофізіологіч
ні якості лідера

Загальна та
інтелектуальна
працездатність

Копінг-стратегії
поведінки лідера

Стиль

Особистісні
характеристики

лідера

Емотивний
компонент

Мотиваційний
компонент

Психологічний
портрет лідера



Таблиця 2

SWOT-аналіз можливостей, переваг, загроз та слабких сторін у діяльності вищого
навчального закладу гуманітарного

профілю стосовно підготовки майбутніх фахівців-лідерів
Opportunities – можливості Threats – загрози

Четвертий рівень структури знань –
знання трансформації.
Лідерський стиль поведінки за
К.Левіним, який дозволяє почати
справу без втручання лідера.
Впровадження ідеї безперервної освіти.
Лобіювання інтересів підприємств,
установ та організацій у структурах
законодавчої влади.
Високий рівень різних видів компе-
тентності (стратегічної, професійної,
юридичної, моральної, соціальної
тощо).
Мобільність впровадження у
виробництво сучасних (інноваційних
технологій).
Професійна мобільність, само- та
перерозподіл працівників

Самозаспокоєність і впевненість у
власній винятковості.
Можливість використання лідером
жорстких заходів при виконанні
роботи підлеглими на низькому рівні.
Авторитарний стиль лідерства за
К.Левіним.
Встановлення гранично високих
вимог до виконуваної роботи та
напружених завдань.
Непослідовність поведінки лідера.
Генеза лідера в напрямках: «соціо-
метричний лідер  локальний лідер»,
«номінальний лідер  аутсайдер»,
«лідер  антилідер».
Боротьба лідера в ієрархічній систе-
мі, що може впливати на його імідж

Strenghts – переваги Weaknesses – слабкі сторони
Творчий колектив.
Оригінальні підходи до вирішення
існуючих проблем.
Динамічна генеза становлення типів
буття та формування лідерської
позиції.
Дружні стосунки з підлеглими, висока
впевненість у них і довіра.
Матеріальна винагорода на основі
системи стимулювання.
Високий культурологічний рівень.
Збільшення питомої ваги комунікацій
по горизонталі.
Надання можливості самоуправління

Працівники старшого покоління не
готові до інноваційних зрушень та
лідерського стилю керівництва.
Соціальна сфера стає менш
привабливою для лідерів через
надзвичайно низький рівень
заробітної плати.
Експлуататорсько-авторитарна
система лідерства за Р. Лайкертом.
Деструктивна поведінка антилідера в
умовах конфлікту.
Ігнорування аналізу власних помилок

самоуправління. Слабкими сторонами діяльності ВНЗ є: експлуататорсько-авторитарна
система лідерства за Р. Лайкертом, деструктивна поведінка антилідера в умовах конфлікту,
менша привабливість соціальної сфери через надзвичайно низький рівень заробітної плати,
ігнорування аналізувати власні помилки.

Основними видами загроз для ВНЗ стосовно підготовки майбутніх фахівців-лідерів є:
самозаспокоєність і впевненість у власній винятковості, авторитарний стиль лідерства за
К. Левіним, встановлення гранично-високих вимог до роботи, що виконується, та
напруженість завдань, непослідовність і боротьба лідера в ієрархічній системі, що може
впливати на його імідж.

При розробці заходів стосовно підвищення лідерського потенціалу особистості
майбутніх фахівців може бути задіяна системна концептуальна модель інтеграції соціальних
та психолого-педагогічних впливів при формуванні та розвитку сучасного лідера в умовах
медійної вищої освіти (рис. 2).

Цю модель також можна розглядати як аксіологічну та методологічну основу
дослідження лідерського потенціалу особистості, що передбачає врахування потреб,
здібностей та норм у процесі навчання, виховання та розвитку. Інтеграція соціальних та
психолого-педагогічних впливів при формуванні лідерів нового покоління сприяє більш
успішній спеціалізації особистості.



Проведені дослідження якостей лідерського потенціалу особистості студентів вищої
школи стали підґрунтям для обґрунтування та розробки заходів з підготовки студентів-
лідерів. Зокрема, можуть бути запроваджені у навчальний процес елективний модуль „Основи
лідерства”, соціально-психологічний тренінг „Я-лідер”, проблемні інноваційні семінари з
розвитку лідерського потенціалу особистості майбутніх фахівців для різних галузей економіки
та соціальної сфери України, опорні наочні матеріали „Мистецтво лідера в управлінні
персоналом” [7], які сприяють підвищенню ефективності сучасного кадрового менеджменту.

Рис. 2. Системна концептуальна модель інтеграції
соціальних та психолого-педагогічних впливів при формуванні

та розвитку сучасного лідера в умовах медійної освіти

Для успішного запровадження заходів щодо формування лідерського потенціалу
особистості майбутніх фахівців необхідно керуватися та враховувати шість провідних
чинників, що впливають на крах лідерства [14, 156].

1. Погане ставлення до інших, зокрема надмірні амбіції; надмірна самостійність,
ізоляція, різкість, недостатня увага до людей, непостійність і непередбачуваність у складних
обставинах.

2. Труднощі в побудові команди: поганий підбір, деспотичний, надмірний контроль,
нездатність вирішувати конфлікти в команді, делегувати повноваження тощо.

3. Труднощі у використанні стратегічного підходу, включаючи схильність продовжувати
робити те, що вже завершено, нездатність подолати складні й невизначені ситуації, безсилля
перед новою ситуацією.

Освіта Наука

ВихованняНавчання Розвиток

Здібності

Норми Потреби

Соціальні Психологічні ДуховніБіологічні

Лідерський
потенціал

особистості



4. Нездатність довести справу до кінця, відсутність уваги до деталей, дезорганізація,
схильність залишити недороблену роботу, підводити інших, ненадійність.

5. Надамбіційність, зокрема схильність надмірно покладатися на інших, щоб приховати
свої слабкі місця, схильність надто покладатися на одну перевагу.

6. Погані відносини зі старшими менеджерами, включаючи: нездатність переконувати,
адаптуватися до начальника з іншим стилем, розбіжності щодо стратегії, нездатність повністю
реалізувати свої функції, щоб впливати на інших.

Лідер, який зазнав поразки, часто володіє тим самим досвідом, що і той, який досягає
успіху, але не в змозі отримувати з нього уроки. Іноді його особливості виявляються
фатальними недоліками, які блокують подальше навчання і розвиток.

Оскільки врахування людського фактора має провідне значення, управління досягає
успіхів або зазнає невдачі настільки, наскільки його беззастережно сприймає група як
діяльність влади чи лідера.

Таким чином, успішна реалізація завдань щодо формування лідерського потенціалу
майбутніх фахівців можлива лише на засадах системного підходу та формування системного
мислення сучасних фахівців-лідерів.
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