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 Розділ 1 
РоЗВИТок лідеРСЬкого ПоТенціАлУ УніВеРСИТеТіВ 

Section 1 
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL  

OF UNIVERSITIES

UDC 378.14(4):17.025.2(045) McNAY Ian,
Dr. Sc. in Education, Professor Emeritus, 

Center for Leadership and Entrepreneurship,
University of Greenwich, United Kingdom

HLADCHENKO Myroslava,
 PhD, Assistant professor

National University of Life and Environmental Sciences,
Kyiv, Ukraine

LEADINg THE AUTONOMOUS UNIVERSITy:  
CONDITIONINg FACTORS AND CULTURE OF ORgANISATIONS  

IN THE UK, UKRAINE AND OTHER EUROPEAN CONTExTS

Introduction. The 2014 Higher Education Law in Ukraine 
provided for greater fiscal autonomy for universities. That may 
presage further steps in that direction, though a recent dis-
pute over where authority rested over the processes for the 
election of a rector, and, indeed, the extensive bureaucracy 
in getting approval for this journal suggest that state control is 
still a major factor. This article then is pertinent to further deci-
sions in the near future as the issues and lessons continue to 
be relevant.

The article treats three issues:
– The concept of the autonomous university, particularly 

in relations with the state and its agencies
– The impact of factors in the wider context on internal 

cultures of universities and degrees of autonomy in action
– The nature of leadership in different cultures.
It draws on a number of small research projects con-

ducted by the authors. It was stimulated by involvement in 
ELITE, a TEMPUS funded programme aiming, among other 
things, to help establish centres for leadership development in 
a number of Ukrainian institutions.

We look first at governance, and changes in the way 
national systems of provision operate when national govern-
ments are examining how countries are led and regulated, 
and the place of higher education in contributing to nation 
building and development, when there are pressures to fed-
eralism contrasting with an increasingly globalised perspec-
tive where national boundaries have a lower profile for some 
universities.

We then consider the case of the UK where, particularly in 
England, government has shifted the system through a num-
ber of phases to a marketised model (Brown and Carasso, 
2013). These approaches can be located within the triangle 
developed by Burton Clark, who postulated the view that sys-
tems are subject to a contest for influence among the state, 
the market and what he termed the ‘academic oligarchy’. 
Perhaps, given the current image of oligarchs, a better label 
might be academics and their leaders.

McNay (2013) has adapted the triangle to a quadrilateral, 
splitting the state into its two functions, identified by Clark, as 
policy maker and as regulator. See figure 1. 

The changing situation in Ukraine is then examined. The 
issue of university governance with focus on organizational 
culture of higher education institutions in Ukraine has not 
received much attention, but this country is pursuing reforms 

in the higher education sector. Traditional approaches to stu-
dying governance and decision making provide useful insights 
into why and how higher education works the way it does but 
here the perspective of institutional cultural influences supple-
ments the traditional approaches. 
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The four influential elements in Clark’s analysis penetrate 
institutions in different ways, relating to a model of organisa-
tion culture, which we use to articulate further different ways of 
‘being’ and of leading within universities. See Figure 2.
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System shifts: Europe
In recent years, governance of Higher Education (HE) sys-

tems on the European mainland have moved towards a less 
Napoleonic/Jacobin framework, to one, more Girondiste, that 
claims to give more delegated flexibility to institutions . In some 
cases, a system of renewable contracts has been developed. 
This can be seen within Ukraine, and assumes a negotiated 
agreement on strategy between partners, with the universities 
as an essential element in ‘nation building’, bringing scholar-
ship and skills development to scientific and economic devel-
opment, and culture and a critical world view to citizens. In 
New Zealand, the law gives universities the role of being ‘the 
critic and conscience of society’, which implies an autonomy 
and independence, protected under law, to make the state 
accountable to its citizens through institutions that, formally, 
are accountable to the state. So, a complex balance within 
these competing expectations is needed. We explore that fur-
ther through findings of a benchmark project conducted for 
the European Association for Strategic Management of Uni-
versities (ESMU), and apply its lessons to Ukraine: ‘Reform of 
[Ukrainian] university governance has to address the need for 
flexibility and responsiveness to public demands, and at the 
same time to comply with state regulation’ (Osipian, 2014). 
Those two defining drivers of strategy – service needs of 
clients and communities and system imperatives for compli-
ance – are at the heart of our argument about interpreting 
autonomy through leadership.

If there is a shift from state control from the input stage – 
detailed allocation of the budget, what might the alterna-
tives be?

Scrutiny of output: audit and accountability, with metrics 
based on performance indicators and quality criteria, with reg-
ulation by agencies – on quality, student satisfaction, research 
output. The issue of how independent any agencies would be 
arises. In the Netherlands the universities collectively monitor 
the quality of teaching and research in member universities of 
the rectors’ conference (VSNU); in the UK most agencies are 
government funded.

Entrepreneurialism and competition in the market, with 
risks of closure, or financial loss, and of mission drift as popu-
lar products displace those of strategic importance. Would 
government stand by and lat that happen?

Stakeholder governance, shared among government, 
institutions and stakeholders.

Elements of all these can be seen in most European 
countries. If government does not determine policy, it certainly 
influences it through:

– Expectation – clarity about strategic ends and fit with 
national policy, leaving the means to be decided locally – 
‘autonomously’. Expectation is often seen as instruction given 
the option of resuming stronger central control, with ‘difficult’ 
institutions then being sanctioned.

– Information – e.g. on performance to show those ‘suc-
ceeding’ in a competitive system to drive up standards of 
achievement.

– Exhortation/persuasion – when the expectations are 
not being met, universities can be urged down a particular 
path, perhaps with ‘incentives’ – usually earmarked funding – 
to encourage the recalcitrant.

– Legislation – perhaps a last resort, but, for instance, 
used recently in England to give universities a role of sur-
veillance of students and staff to spot early signs of ‘radical 
extremism’ by potential terrorists.

More direct controls are still maintained. A study by McNay 
(2010) of institutions in 7 European countries concluded that 
there was ‘autonomy, but...,’marking the difference between 
rhetoric and reality. Comments from institutions surveyed 
included:

Universities are academically autonomous by constitu-
tion, but there are some remarkable restrictions in practical 
working conditions [So, ministry approval was required for 
all new master’s courses, new research fields, staff appoint-
ments and salaries, and leasing of buildings – ownership was 
forbidden].

Under a new Act, universities are to be regarded as ‘inde-
pendent institutions’ under the public sector administration 
and supervised by the minister’. [The submission noted that 
the meaning of this ‘is not entirely clear’ – how is independ-
ence reconciled with supervision by the minister and integra-
tion in to public administration and its controls and norms?].

We have been given increased autonomy...to implement 
the cuts imposed by the state. [That involved a contract sys-
tem guaranteeing longer term funding, to give ‘a secure basis 
on which to plan over a number of years’].

[We have...] ample autonomy. For example, there are no 
limits to internal organization. Few universities have been able 
to use the greater flexibility given to improve decision-mak-
ing capacity and to use resources in the best possible way, 
even if there are fewer constraints than in the past concerning 
go vernance. [The lack of internal impact is not true, in e.g. 
Denmark and the UK, where an executive, hierarchical struc-
ture was imposed by law, with the authority of the academic 
body significantly reduced].

There were concerns about: performance – based fund-
ing in a zero sum game of a capped national budget, which 
promoted competition rather than co-operation for efficiency: 
power disparities in negotiating contracts with state agencies, 
where rector solidarity to defend the whole system of provi-
sion was undermined by the competition implied; and over 
reporting mechanisms, which varied in rigour and equity. So, 
the state shifted the responsibility for implementing unpleas-
ant and sometimes impossible (because of resource con-
straints) policies to institutions, where the blame for failure 
then also rested.

These findings find agreement in other studies. Shattock 
(2009), reporting on part of a major study of change across 
Europe, cited the Finnish case study where ‘the steering of the 
Ministry of Education has not loosened although the admin-
istrative autonomy may have increased’ The Rector of Tam-
pere University was quoted: ‘steering through funding has 
tightened all along…the Ministry of Education strongly influ-
ences the universities’ actions through its policy’ (p47). Shat-
tock also recorded the increase in state steering in the UK, 
paradoxically linked to steps to open universities to market 
forces, explored further below, which reduced the indepen-
dence of the HE Funding Council for England (HEFCE) as an 
intermediary body.

In a study of governance reform in Georgia and Armenia, 
Dobbins and Khachatryan (2015) showed that although there 
has been a strong influence of market-oriented Anglo-Ameri-
can models, and new models of co-governance between the 
state and university management, policy learning from the 
west has been applied selectively and tactically, with marke-
t-oriented steering instruments being adopted only when they 
do not undermine the state’s means for political control over 
HE. Yet as long ago as 1990 Wasser (1990) linked shifts in 
state funding to a need for a market-oriented approach by uni-
versities to compensate. Brown (2011) has contributors from 
across Europe recording the shift to marketised systems.
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Magalhaes et al. (2013) report on changes in Portugal, 
where the University Autonomy Act was rescinded in 2007. 
The new legal framework reduced the pedagogical autonomy, 
and reduced collegial authority and collectivity in internal deci-
sion-making by the academic community, reducing the role 
of the senate to an advisory one to the chief executive, and 
limiting power and influence at devolved, departmental lev-
els. This was balanced by increased involvement and influ-
ence from external stakeholders. Similar legal impositions of 
an executive model, based on New Public Management were 
also introduced in the UK in 1988, when tenure was also abol-
ished, and 15 years later in Denmark. How the rector, vested 
with this authority, exercises leadership is considered later in 
this article.

System shift: the UK
In the 1980s under Margaret Thatcher, the UK was close 

to King’s ‘regulatory state (King, 2007). The mantra was ‘value 
for money’ and institutional leadership was concerned with 
economy, efficiency and effectiveness. Funding for higher 
education was reduced, though the then universities had the 
unit of resource protected by reductions in student numbers. 
The polytechnics were harder hit. In 1988, the government 
‘nationalised’ the polytechnics and colleges, removing any 
involvement by local authorities that had sponsored their cre-
ation and development. Funding councils were established for 
the two sides of the ‘binary’ system, with roles much closer to 
agents of the state than the ‘buffer’ body that the University 
Grants Committee had been. In 1992, the binary system was 
abolished and universities, polytechnics and other HE Institu-
tions were funded by the same agency, but with four different 
arrangements for the four countries of the UK. This allowed 
comparisons of costs within a single structure and a level-
ling down to polytechnic levels. The traditional universities 
lost autonomy; the polytechnics gained, not least by having 
degree awarding rights.

The next period saw a move to Neave’s ‘evaluative’ state 
(Neave, 2012). With financial input now more selectively con-
trolled, and some funds earmarked for bidding within certain 
policy initiatives, greater emphasis was put on output, with 
a quality assurance agency using inspection visits to assess 
teaching, a research assessment exercise with quality rat-
ings by discipline ‘to inform funding’, and a widening range 
of performance indicators. Institutional information was pub-
lished by the HE Statistical Agency, and various media out-
lets developed league tables based on their own selection 
of indicators. Institutional leadership gave a lot of attention 
to these tables with strategic objectives summarised as ‘ris-
ing to the top 10/20/50 in the league tables’. The objective 
related to current position and a self-perception of what kind 
of university was defining the strategy, since the factors used 
in most league tables related to an elite concept, close to 
those universities attended by government ministers. So, high 
entry grades rather than widening access and social diversity; 
a large proportion of first class degrees, rather than ‘value 
added’; research in preference to teaching; graduate employ-
ment rates, which discriminated against those institutions tak-
ing students from minority ethnic groups who suffered racial 
discrimination in the job market. So, diversity, previously 
represented and protected through structural separation, 
became a hierarchy. ‘University’ had different connotations 
from ‘Polytechnic’ and the change of designation induced an 
urge to imitate an inappropriate isomorphic model, risking the 
vocational and access missions of the polytechnics which 
were seen as less prestigious than the academic role of the 
established universities.

The concept of excellence which the league tables 
claimed to represent was overlain on the previous three Es – 
economy, efficiency, effectiveness (McNay, 2003). A final 
E emerged during this century as the system became more 
marketised – enterprise, both as a skill to incorporate in to the 
curriculum to enhance employability in the economy, and as 
a culture to be encouraged among universities. The market 
was still controlled, though – supply, demand and price – by 
government. Undergraduate fees were re-introduced in 1998 
at £1000, tripled in 2004 to £3000, and tripled again in 2011 
to £9000 (12000 euros). This price was set by government – 
notionally as a maximum after 2004, but one that most HEIs 

adopted so as not to be seen as ‘cheap’: cost was a proxy 
for quality rating. By placing limits on home/EU undergradua-
 te numbers, with penalties for exceeding them, government 
also controlled supply of places until the 2015 entry cycle, and 
affected qualified demand for places by changes to the stand-
ards of school leaving examinations. It should be emphasised 
that HE is a devolved responsibility and the four governments 
adopted different attitudes: Scotland removed fees for Scots 
after one year and has not introduced them, so applications 
have remained more buoyant than in England; Wales and 
Northern Ireland have different fee levels, and both refused 
to follow the English decision on school exams. A recent 
minister in Wales imposed institutional mergers as part of a 
‘rationalisation’ strategy, and Scotland has seen a review of 
governance. So, the systems of provision drift apart, but, on 
the market front, are all affected by UK government decisions 
on visas for applicants from outside the EU, who not only pay 
higher fees but are treated as immigrants by a xenophobic 
Home Office controlling border security.

The coalition government approach was encapsulated 
in a White Paper (DBIS, 2011), which usually outlines policy 
intent as a precursor to legislation; that has not appeared as 
ministers for England make policy by decree:

We will tackle the micro-management that has been 
imposed on the HE sector in recent years and which has held 
institutions back from responding to student demand. We 
must move away from a world in which the number of stu-
dents allocated to each university is determined in Whitehall. 
But universities will be under pressure to provide better quality 
and lower cost.

Foreword to the White Paper: Higher Education; Putting 
students at the heart of the system, DBIS, 2011.

The regulatory and evaluative state continued – see the 
last sentence – and so did the micro-management, at least in 
the short term. The first step in moving away from tight num-
ber controls was to reduce the ceiling set for most institutions 
and allocate extra core places: 800 to Oxford and Cambridge, 
who did not want them, and more to others who could recruit 
the most highly qualified school leavers, and more to those 
setting lower fees through a ‘no frills’ model, usually private 
providers, many being ‘for profit’. But, because of the changes 
to school exams, announced retrospectively only when the 
results came out, there were fewer leavers with top grades. 
The designation of private providers also fell in to trouble as 
several were found to be fiddling the figures or operating at 
less than a high level of probity in other ways. International 
student numbers fell for the first time in decades as govern-
ment failed to join up its policy in managing the market. 

The commitment to ‘reducing the burdens from informa-
tion collection’ was followed by requiring more information – 
‘key information sets’ to help applicants decide on their choice 
of where to apply, and information on teaching staff qualifi-
cations and expertise. The promise to ‘strip back excessive 
regulation on providers’ would be shown by a new regulatory 
framework on quality and standards with much greater involve-
ment from consumers/students, a new quality framework for 
careers guidance, a strengthened watchdog over institutions’ 
access policies, notionally needed before higher fees could be 
charged, defence of the office that investigated alleged mal-
administration of student affairs. Given that costs of teach-
ing are now covered almost entirely by student fees, with 
much lower institutional grants directly from government, the 
Competition and Markets Authority will also now be involved 
to ensure ‘fair trading’ with students as customers. The list 
could extend, but this is hardly rolling back the frontiers of the 
state. What the policies did, even though they were enshrined 
in expectations, not laws, and were more difficult to control 
when government subsidy was significantly reduced, was cre-
ate a public expectation of a customer focused service. That, 
in turn, affected the internal strategies and approaches of the 
institutions and their leaders. 

In terms of the model in Figure 2, the three periods saw 
a clockwise shift in balance as predicted by McNay (1995). 
In the first period, the traditional universities remained as col-
legial bureaucracies; the polytechnics, with their municipal 
authority history were bureaucratic corporations – the quad-
rants twin with neighbours, but are often in conflict across the 
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diagonal; the first term is dominant in the pairings. The second 
period saw a slow takeover of the bureaucratic functions by 
the senior management as the size of ‘top teams’ expanded. 
By the start of this century, corporate bureaucracy was the 
norm in many places, though collegiality was more obvious at 
devolved level as heads of department acted as a buffer/bar-
rier to protect their academic staff. Enterprise had been rarely 
seen until this century, when it has emerged into prominence.

Leadership in the three periods, on evidence from work 
by McNay, was not dominantly strategic, as already implied. 
In the first period the emphasis was on managing the budget 
bottom line, a bureaucratic approach of regulation and con-
trol; in the second period, ‘events’ linked to quality assurance 
were managed, but serially, with little learning for similar 
future events, and little challenge to those coming, briefly, 
from outside, to make judgements – getting good scores was 
essential, so, for instance, students were surveyed about their 
experience before they hit exams or got the results, and were 
cautioned that low scores could have negative consequences 
if they were then seen to be graduating from a low rated uni-
versity. The third period is recent, but it will be no surprise that 
the emphasis is on two things: managing brand/reputation in 
the market, with spend on marketing rising by 30 per cent in 
two years and staff in marketing units expanding consider-
ably; and managing the ‘student experience’ which has mor-
phed in to student ‘engagement’ as a strategy. So, leadership, 
if any, has been tactical, and closer to management of what 
happens, rather than looking to a vision and direction of what 
should happen. 

That reflected the pressure on heads of institutions to be 
less leaders of an autonomous organisation and more local 
managers implementing an externally determined agenda. 
In the first period reviewed, it was implementing austerity – 
cutting staff and reducing other costs; in the second, it was 
responding to performance targets set by government agen-
cies, with records of achievement published annually; more 
recently, it has been a similar task, but with measures set by 
a range of external actors:

Universities are now virtually run by the various meas-
ures of their performance. They have sacrificed the freedom 
to make their own choices. Instead, they have to conform to 
the direction and choices embodied in all these external mea-
sures set by others: politicians, the media and management 
‘experts’.

Nearly all the measurement tools that apply to higher edu-
cation are designed to influence behaviour. And the higher the 
stakes – in reputation, or money or both – the more unreliable 
the results....

...University planning departments today do little planning, 
at any rate of the long-term strategic variety. Instead they 
focus on manipulating the data they report – on employment 
rates, for example – because this data influences newspaper 
league tables. (Scott, 2015)

That critique is by a professor of higher education, who 
has also been a newspaper editor, and a university rector. 
It underlines the permeability of the boundary in figure 2, 
and the erosion of autonomy in many institutions, with senior 
staff lacking confidence to assert an institutional identity and 
destiny that runs counter to the dominant discourse among 
a small group of power-holders. That discourse combines 
a government view of the role of universities, reflected in the 
title of the responsible ministry, which includes neither science 
nor universities, the bulk of its budget spend, and the globali-
sation of league tables reflecting the view that that domestic 
economic role is part of international business competitive-
ness. The league tables re-enforce the isomorphic view of 
universities, where research is given overdue weight, even 
though the majority of universities’ budgets relate to teach-
ing, through which they contribute to a country’s economic 
development by supplying highly qualified personnel, with, 
we suggest, a bigger impact than that gained from spending 
on research. That is not to deny the importance of research, 
but to urge balance, and urge rectors and other leaders to be 
assertive about the major role of their institution and its distinc-
tive identity and place in a system of provision. The ‘system’ 
oriented view in the corporate bureaucracy needs balancing 
by the ‘service’ view in the collegial enterprise. The leadership 

role of a dean or departmental head is often to provide a filter 
to protect the professional operation from the paperwork oper-
ation and a conduit the other way in attempts to try to inform 
policy from the intelligence gained from being close to a diver-
sified market and to research and innovation by peers else-
where. This promotes autonomy within the university, which 
is as desirable as university within the system- both produce 
better outputs than corporate/central bureaucracy.

Our preferred balance of cultures would rank order Clark’s 
elements of the entrepreneurial university (Clark, ), from the 
‘stimulated academic heartland’ in the collegium which drives 
academic discovery, delivery and standards, through the 
‘expanded developmental periphery’ in the enterprise quad-
rant, to innovate and reach out to the clients and communities 
served, to the ‘strengthened steering core’ to frame both those 
strategically.

System shift: Ukraine
The modern system of Ukrainian higher education was 

introduced in 1991 when Ukraine became an independent 
country after the collapse of the Soviet Union. Before 1991 
Ukraine was a socialist and communist country for 75 years.

But Ukrainian universities have a diverse historical and 
cultural heritage. Some track their history back to the six-
teenth- and seventeenth-century collegiums and schools 
that trained the ecclesiastical and political elites of the Polish, 
Austro-Hungarian or Russian empires (Oleksiyenko, 2014). 
The first Ukrainian higher education institution was Ostrozka 
School or Ostrozkiy Greek-Slavic-Latin Collegium established 
in 1576. In 1632, a collegium was opened in Kyiv to teach 
theology, Greek and Latin, as well as Old Slavonic. This colle-
gium was closed in a reactionary move to counter its Western-
izing influence on the Russian empire and reopened only in the 
1990s, renamed the National University of Kyiv Mohyla Aca-
demy which is now among leading Ukrainian Universities. The 
two other flagship Ukrainian universities – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (1834) and the National Technical 
University ‘Kyiv Polytechnic Institute’ (1898) were established 
in the nineteenth century and now have the highest positions 
in national rankings of Ukrainian Universities.

During the Soviet period educational policy changed from 
a distributed, polycentric system to full state monopoly for 
education at all levels. The administrative-command system 
of governance introduced the model of ‘one-person-manage-
ment’ in higher education: the appointment of the directors 
and deans of faculties replaced their election (Britan, 1996; 
Kremen et al, 2006). A new model of higher education funding 
was adopted –total budget financing (Borodin, 2013). 

The independent Ukraine inherited a well-developed sys-
tem of higher education, the network of establishments with 
an appropriate material and technical base, with highly skilled 
personnel, with social infrastructure that enabled the success-
ful resolution of the problems the state faced in the 1990s 
(Borodin et al, 2013).

‘The collapse of the Soviet Union was an important histori-
cal event fo Ukraine, leading to vigorous educational and cul-
tural developments in promoting and legitimizing independ-
ence, establishing new diplomatic relations, strengthening 
the capacity of democratic institutions, and developing global 
partnerships in support of the new state. Having served impe-
rial/totalitarian regimes prior to 1991, the Ukrainian university 
was suddenly faced with the need to recalibrate its mission 
towards building an independent, modern national state’ 
(Oleksiyenko, 2014: 257). 

The crucial moment in the state-building was the devel-
opment and implementation of the national Ukrainian educa-
tional policy, as in the first years of independence, higher edu-
cation functioned according to the laws of the Ukrainian SSR. 
Since 1991 the key concepts of the reform in education have 
been defined by the National Programm Osvita (Ukraine of 
the 21st century). The legal framework for the higher education 
was defined in the Law on Higher Education (Cabinet of the 
Ministers of Ukraine, 2002).

According to the Law on Higher Education (2002, 2014) 
a higher education institution is headed by rector who is 
appointed by the Ministry of Education and Science after win-
ning an election at the higher education institution. To address 
the major issues in the activities of higher education institu-
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tions, collegial advisory bodies are established – Academic 
Council, Budget and Finance Committees. The highest col-
legial self-governing body of higher education institution is the 
General Meeting (conference) of its members, organized at 
least once a year, at least 75% of the total number of del-
egated should be composed of teaching and research staff. 
Among the duties of the General Meeting is the signing of the 
contract with the authorized body (Ministry of Education and 
Science) on behalf of the university.

To address the major issues of higher education activi-
ties in the higher education institutions are established work-
ing and advisory bodies, among the working bodies are Rec-
torate, Deanery, the admission committee; advisory bodies 
include academic council, budget and finance commission 
and other (Borodin et al, 2013).

The Academic Council consists of rector’s office, deans 
of faculties and other members of the university (75%) and 
elected representatives (at least 10%). The Law on Higher 
Education (2002) provided institutional autonomy to higher 
education institutions – opportunity to identify suitable 
forms of studies and administration; recruiting teaching and 
research staff, as well as other personnel; providing additional 
education services; developing study and research programs; 
publishing activities; managing joint actions and collaboration 
activities; using the institutional estate.

Yershova and Gordiichuk (2013) explore the emergence 
of autonomy as an issue in Ukraine, with the establishment of 
a Consortium of Universities for Autonomy in 2003. They saw 
a key issue as developing a ‘blended’ version of autonomy 
drawing on a range of ‘world-best’ models integrated with the 
process of developing/retaining a national identity, rather than 
adopting a single one: ‘how much and how far are we ready to 
retreat from state control and governance in HE?’ (p473). The 
‘blend’ will balance the two in their proposals: ’the concept 
and the control of the learning outcomes should definitely be 
in the hands of the Ministry’, but more curriculum autonomy 
may be needed because of Council of Europe expectations 
and Ukraine’s place in the European HE Area with its com-
mon expectations and the belief that ‘universities will not 
become innovative and responsive to change unless they are 
given real autonomy’ (Yershova and Gordiichuk, p. 473), so 
that there can be more curriculum innovation and entrepre-
neurial approaches.

In 2014 after long debates, a new version of the Law on 
Higher Education was adopted. Mychailo Wynnyckyi (2014) 
described the evolution of the law as unique and revolutionary 
because it was written not by politicians ‘but rather was com-
posed, debated, modified as a result of compromise, finalized, 
and then lobbied by HE professionals and students’. Not sur-
prising then that it gives financial and administrative autonomy 
to self-governing universities. A briefing for a ‘Ukraine Univer-
sities Day’ in the UK set out 7 principles on which Ukrainian 
state policy under the minister, Serhiy Kvit:

– Promoting the sustainable development of society
– Ensuring access (though participation is already over 

70%, leading to questions about standards)
– Independence from political and religious groupings
– Integration into the EHEA
– Preferential funding for universities active in research
– Support for graduate transition to employment
– HEIs as centres of independent thought’

(British Council, 2015).
Financial autonomy and entrepreneurial freedom go 

alongside a commitment to quality, which had been a major 
concern. The Minister linked the two in reviewing development 
since independence: ‘a fall in the quality of education, an inef-
fective centralized system of control and financing, corruption, 
unequal access to quality education, a drop in the know2l-
edge and skills of graduates, outdated teaching methods 
and isolation from new developments outside Ukraine’ (Kvit, 
2015). Accreditation has been withdrawn from many HEIs on 
quality grounds and there are mergers of research institutes 
into universities, so that the number of HEIs is expected to 
drop from over 800 at the start of 2015 to under 300 by the 
end of the year, with further reductions to about 100. There 
are concerns that the Ministry of Finance may be reluctant to 
cede financial autonomy, but that is crucial to local decision 

making in other policy areas. This article gives some elements 
of a model of universities to promote the desired outcomes, 
and gives an account of one national model – also a ‘blend’ 
of central control and localized autonomy to help inform the 
further debate within Ukraine and elsewhere.

Organization culture
McNay’s work (2013) has shown that university leaders 

need to be boundary spanners, linking the external turbulence 
and the need for change with the internal inheritance and 
the need for identity, security, continuity. There is a need for 
an integrative narrative, a story in which staff will play active 
roles, and so which carries conviction by its interpretive ri -
gour. The ‘story’ should capture the identity of the university, 
its va lues and the vision they provide to underpin the mission 
and strategy. 

With leadership as a boundary function, future strategy 
should be strongly influenced by the balance emerging from 
weighting internal factors based on institutional inheritance 
and continuity, and external factors in the changing environ-
ment. Trust then needs generating in such an analysis by evi-
dent credibility in the narrative and openness in the strategy 
formation process, with staff at devolved levels – the aca-
demic heartland and development periphery in Clark’s (1998) 
labels – who also span boundaries, making an input at the 
development stage as well as in delivery. That leads to trust in 
staff to implement and operate within the agreed strategy and 
to self-manage – what has been labelled ‘Lean management’. 
That involves a message which strongly asserts institutional 
identity and ownership of the strategy as generated to pro-
mote the interests of the institution. It must not be seen as 
based on implementing, even imposing, an external strategy 
developed at a distance by system politicians or administra-
tors, whose values and approaches staff may not share or 
even be sympathetic to. 

‘An organization’s culture is reflected in what is done, how 
it is done, and who is involved in doing it. It concerns deci-
sions, actions, and communication both on an instrumental 
and a symbolic level’ (Tierney, 1988). The concept of ‘organi-
zational culture emerged as a widely accepted, discussed and 
used instrument of analysis in the 1980s ‘(Silver, 2010).

There is more to organizations than formal structure. The 
classic elements of organizational design such as hierarchi-
cal structure, formalization, rationality, and specialization are 
important (Tosi, 1975), and reflect culture and condition it, 
but they do not fully explain organizational behavior. Leader-
ship, for example, can transform an organization with a formal 
structure of rules and objectives into an institution that is a 
responsive, adaptive organism (Selznick, 1957, p.5). Pet-
tigrew (1979) expanded upon Selznick’s study of organiza-
tions. He views leadership and values as one part of a con-
cept he calls organizational culture. He defines organizational 
culture as an ‘amalgam of beliefs, ideology, language, ritual, 
and myth’ (1979, p.572). Organization is a continuing social 
system and elements of culture exert a powerful control over 
the behavior of those within it. Organizational culture induces 
purpose, commitment, and order; provides meaning and 
social cohesion; and clarifies and explains behavioral expec-
tations. A strongly articulated culture tells employees what is 
expected of them and how to behave under a given set of 
circumstances (Deal & Kennedy, 1982).

The concept of organizational culture is not new to higher 
education. Enderud (1977) in a Norwegian study of univer-
sity leadership and decision-making drew on four paradigms 
which 

…see the contemporary university as a) an ‘organized 
anarchy’, b) a ‘political organization’, c) a collegiums or com-
munity’ or d) a ‘bureaucracy’. These paradigms directly sug-
gest or imply that joint decisions in the university are following 
a) a ‘garbage can model’ (Cohen, March and Olsen, 1972), 
b) a ‘political bargaining coalition model’ (Cyert and March, 
1963), c) a ritualistic ‘persuasion’ model (March and Simon, 
1958, and Olsen, 1970) where joint decision making is an 
‘empty’ round table affair between peers in a collegiums, who 
persuade each other into accepting decision proposals made 
a priori at a decentralized level, or d) a simple ‘administra-
tive man’ model (Simon, 1965), if not an even simpler rule-
oriented model (p. 17).
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Clark’s (1983) ‘triangle of coordination’ identified three 
pressures acting on higher education systems at national 
level. They were academic oligarchy, the market and the 
state. McNay (1999) developed a quadrilateral that separated 
the state bureaucracy from state as policy-maker. In an open 
systems approach, those four elements penetrated across 
institutional boundaries. Within institutions, McNay (1995) 
developed four cultures extending Weick’s view of universities 
as ‘loosely coupled systems’ (Weick, 1976). They related to 
the degree of looseness/tightness in control of policy devel-
opment and control of policy implementation and operation, 
leading to four quadrants of collegium, bureaucracy, corpora-
tion and enterprise. See Figure 2.

McNay’s (1995) four models co-exist in most universities, 
but with different balances among them. These differences 
depend on a range of factors including traditions, mission, 
leadership style and external pressures. 

The key word for the collegium is ‘freedom’, institutional 
freedom from external controls, formerly by the church, now 
mainly by government. According to this model, university 
management is guided by the philosophy of academic free-
dom and faculty autonomy. Internal policy formulation and 
implementation by university management are gradual, which 
makes the model less suitable for situations of rapid change, 
though its philosophy can facilitate a more dynamic intellec-
tual life. If the main tasks of the university are teaching and 
research, most developments will spring from these two activ-
ities and decisions will be based within the structures where 
they are organized – mainly discipline-based departments – 
within a frame of reference set by peer scholars in the interna-
tional community. The danger of dominance by this culture is 
the risk of fragmentation and lack of direction, with individuals 
pursuing their own agendas without sensitivity to the needs of 
the organization as a whole. 

The bureaucracy emphasizes equity: equal treatment 
through due process in a representative, collective democ-
racy. Regulation becomes important and this can have many 
positive objectives: consistency of treatment in policies such 
as equal opportunities or financial allocations. Universities 
in this model are likely to be influenced by external pres-
sures, mainly from the government administrative require-
ments. Policy is formulated by committees, which become 
arenas for policy development or commentary and iteration 
with the executives. A good bureaucracy develops data 
to inform decisions, and provides support to academics 
through protecting them from external pressures, including 
constant demands for data. There are problems here, too: 
a concern for consistency of standards can lead to stan-
dardization for convenience; novel ideas cannot be judged 
through accumulated case law from established ideas; this 
rigidity can be compounded by the time involved in the cycle 
of decision-making. It may be a good model for maintenance 
in stability, but not for rapid change. It has an appearance 
of rationality, with, often, statistical bases to arguments and 
decisions, but can be contaminated by political manipula-
tion as members protect their constituencies. The majority 
of decisions are made according to precedent and changes 
are difficult to introduce because of allegiance to tradition. 
The concentration of power in an executive shifts the internal 
culture, reducing collegial elements, and making the formal 
bureaucracy as a structure/function more the servant of the 
executive than the support to the collegium’s activities. So, 
data risks being used to discipline rather than to develop and 
regulations to control rather than co-ordinate across different 
disciplines.

In the corporation, the executive asserts authority, with 
the rector as chief executive, increasingly called ‘president’ 
in the UK. The corporate model emphasizes loyalty. Top 
management has executive authority over policy formula-
tion and implementation. Its rights and responsibilities in this 
respect are clear, and university academic and administra-
tive staff members are required to follow institutional deci-
sions. This model, based on New Public Management, is 
claimed to be suitable for making rapid reforms, but power 
asymmetries may frustrate academic staff members, making 
them feel disenfranchised. The risk is of a gulf between what 
McNay (2013) labels the ‘paperwork’ university, where the 

central corporate bureaucracy has an ideal model that is not 
accepted by those in the ‘professional’ university struggling 
to keep collegiality and academic autonomy. Handy (1993) 
says the power model can only be short term, to deal with cri-
ses, but an atmosphere of constant crisis has been generated 
by government and some rectors as a device for maintaining 
a strong command and control approach.

In the enterprise model, top management has decision-
making authority for policy formulation. However, implemen-
tation is usually delegated to sub-organizational operating 
groups, such as project teams or departments. The purpose 
of this structure is to respond efficiently to ‘client’ needs, where 
clients might be students, graduate employers, research 
funders, or, in a contract-based system, the government. Cus-
tomer satisfaction and cost-benefit are also crucial factors for 
policy implementation. Therefore, it is beneficial to delegate 
so that the control of policy is flexible, and pertinent changes 
can be made in a timely manner, with the ‘centre’ supporting, 
not directing. This ‘culture’ is not just about income genera-
tion, but an attitude of mind that is, as one student put it ‘open 
to the world and going out to meet it’. It is about market sensi-
tivity, about emerging trends, about imagination and innova-
tion in response to new needs. One industrial trainer saw it as 
delivering delight:

Delighting customer’s means continually coming up with 
something unusual, which takes the customer by surprise, 
and which makes your [college/organisation] and its people 
stand out from the crowd.

It is about understanding and anticipating their needs, 
constantly seeking out problems and quickly solving them for 
the customer.

It is about building up long term relationships, not quick 
fixes, and is undoubtedly the route to competitive advantage.

Customer delight is essentially personal and spontane-
ous, aimed at raising the self-esteem of the person experienc-
ing it. For that reason, it must be done in such a way that the 
recipient does not feel threatened, nor be under any sense of 
obligation (Gilliland, 1993).

That very much echoes the best approaches to teach-
ing; indeed, widening access can be seen as an entrepre-
neurial activity. It would also serve well as an approach to 
leadership and management, reflecting Ramsden’s claim 
that two major functions of leadership relate to academic 
skills – staff development to teaching and problem solving 
to research.

However, there are some dangers in this model. For 
instance, there is a risk of loss of coherent policy formulation 
and implementation, of strategic drift, if market-style criteria 
dominate decision-making, which externalizes agenda setting 
again, this time to the market. Furthermore, there is a risk of 
deterioration in the quality of education if cost-effectiveness 
is overemphasized. A major example of this model is the for-
profit university. 

Our preferred balance of cultures, which all co-exist, but 
with different emphases over time and function, would rank 
order Clark’s elements of the entrepreneurial university (Clark, 
1998), from the ‘stimulated academic heartland’ in the colle-
gium which drives academic discovery, delivery and stand-
ards, through the ‘expanded developmental periphery’ in the 
enterprise quadrant, to innovate and reach out openly to the 
clients and communities served, to the ‘strengthened steering 
core’ of the corporation to frame both those strategically, and 
the bureaucracy to support all three and ensure good, equita-
ble and efficient practice.

That implies that those at the apex of the structure lead 
by listening to all members of their community, and then set 
a strategic framework commanding consensus and commit-
ment, which allows high autonomy to professionals to self 
manage and lead project groups. That is supported by recent 
research on performance management. Kallio and Kallio 
(2014) found performance management in Finnish universi-
ties ‘is based on quantitative rather than qualitative measures, 
and the current management-by-results system has a nega-
tive effect on motivation among experts. The motivation to 
engage in creative, know ledge-intensive work such as the 
work carried out at universities, is typically intrinsic’ (p. 574). 
Franco-Santos et al (2014) defined two approaches:
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– Stewardship approaches focus on long-term outcomes 
through people’s knowledge and values, autonomy and 
shared leadership within a high trust environment.

– Agency approaches focus on short-term results or out-
puts through greater monitoring and control.

Stewardship approaches are associated with high levels 
of staff well-being, which is associated with higher research 
excellence, student satisfaction, student employability and 
better financial results. So, it is an obvious approach to adopt. 
Except that…those in professional, administrative and sup-
port roles find agency performance management mecha-
nisms helpful, as they provide greater clarity and focus.

Recent surveys by McNay suggest that the corporate 
bureaucracy is currently strong in UK universities. During 
CPD programmers, academic staffs were asked to allocate 
10 points across the quadrants to show their perception of the 
balance of cultures at university and devolved levels. Three 
modern universities – former polytechnics with imposed 
executive governance models – are treated as a group. Two 
research intensive universities – labelled ‘traditional – form a 
second group. Table 1 summarizes their perception. Note that 
though the figures are quantitative, they represent qualitative 
judgements.

Table 1

Perceptions of organisation culture in universities-  
percentages to indicate balance across four quadrants

Modern Universities Traditional universities

Institution Unit Institution Unit

Collegium 15 29 27 25

Bureaucracy 25 22 28  26

Corporation 32 21 26  24

Enterpise 28 28 19  25

The figures show that modern universities are low on col-
legiality and traditional universities low on enterprise. Both 
have more people seeing them as corporate enterprises at 
institutional level, but there is more collegial enterprise at 
devolved level. Work by Rumentsyeva and others (forthcom-
ing) found that in one Ukrainian university, bureaucracy was 
still powerful, and there was little openness in reflecting on 
internal characteristics, with resistance to change, particularly 
the transformational change anticipated by the 2014 Law and 
by the Minister. There was evidence of organizational ‘traps’ 
as excuses for doing little or nothing because causal factors 
were assumed to be beyond influence – an axiom from the 
Soviet era.

Other recent research by McNay, now reported here, was 
based on interviews with rectors and senior staff, present and 
past, in the new context of high fees and market pressures on 
English universities. 

A key recurrent theme was the leader’s role in making stu-
dents and staff proud of their institution, and what it stands for, 
often building on shared adversity. But loyalty needs trust on 
both sides and that was often missing. Poor leadership results 
from lack of trust by leaders, and is characterized by low com-
munication and visibility, poor judgement/s, lack of perceived 
fairness and ethical standards, low competence in people 
skills. Visibility/transparency in use of income from high fees 
can generate trust.

Competition over resources erodes lateral trust and col-
legiality as well as being inefficient. Entrepreneurial initiatives 
need to come from the ‘small businesses’ at devolved level 
and so need trust, but two interviewees noted that the central 
unit to promote enterprise initiatives did the exact opposite 
because of bureaucratic approaches stemming from a lack 
of trust. ‘Tougher times require more ideas, not fewer, and not 
risk-averse leaders who see success as having nothing go 
wrong on their watch. In the new context, there will be more 
complaints, defensive decisions and low-risk strategies, more 
game playing and compliant bureaucracy.

Structural distance of top leaders makes delegation 
essential in ‘big business’. So, leadership at middle levels is 
crucial. Academic leadership should come from active aca-
demics developing new ideas and approaches, which move 
up the hierarchy for perhaps wider adoption. Visibility allows 
access to top management, and accountability. ‘Town 
meetings’ are fine for the formal rendering of an account, 
but visibility should also be seen at events with ‘ordinary citi-
zens’ that are part of community life and promote cohesion. 
Celebration of staff/citizens’ achievements should be part of 
that, and build ‘trust capital’. Bureaucracy grows with poor 
leadership and opting out by staff into ‘academic absen-
teeism’ as they pursue their interests disengaged from the 
organization. 

Leaders need a group of critical friends who will tell truth 
to power, not ‘selected sycophants’. They need to be seen as 
‘one of us’ with loyalty to the university they lead, not a central 
political power.

Those lessons apply in most times and places. They are 
essential to positive leadership of university development in 
troubled and turbulent times.
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THE FINANCIAL AUTONOMy OF UNIVERSITIES  
AND THE NATIONAL INNOVATION PERFORMANCE IN EUROPE:  

POSSIBLE LINKAgES IN FINLAND AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
In Europe the usefulness of science to society and competitiveness through innovation are very topical higher education poli-

cies. From this viewpoint, financial autonomy is seen as a powerful lever to promote competitiveness. However, we do not know 
much about the financial autonomy of universities or about its linkages to innovation economy. In Finland, the new frames for the 
financial autonomy of universities were introduced five years ago using extensive national university reform. This paper considers 
the levels of different dimensions of financial autonomy of universities and national input innovation performance in Finland and 
other European countries. In addition, this paper investigated linkages between input and output innovation performance. This trial 
suggests that the average level of financial autonomy yielded statistical differences between countries’ input innovation perfor-
mance. However, these differences existed only related to the type of public funding and the establishment of degree programmes. 
Moreover, two European countries – having low financial autonomy in these elements – are successful in their input innovation 
performance. The latest trends to act independent legal and financial entities seemed not to generate innovation success. Several 
countries that have high financial autonomy in some other dimensions, ranked weaker in their input innovation performance. Inno-
vation input and output performance are strongly interrelated in Europe. However, it is research and development and linkages 
between innovation actors rather than higher education students or graduates that were important to countries’ success in their 
innovation output performance.

Keywords: financial autonomy, universities, innovation performance.

Introduction. «Universities need more autonomy to bet-
ter respond to their external environment» is a topical policy 
slogan found on governmental agendas in Finland and in 
most of the other European countries. This usually means 
emphasizing efficient performance and universities’ social 
and economic benefits (European Commission, 2007, 2010, 
2011 and 2012; OECD, 2009). Aghion et al. (2009) found that 
university autonomy and competition are positively correlated 
with university output in European countries and among pub-
lic US universities. Positive linkages between autonomy and 
performance were also found in a few other studies (Jong-
bloed, 2010; Jongbloed et al., 2010; Hoareau et al., 2012). 
Overall, evidence of causality between university autonomy 
and university performance is slight thus far (Enders et al., 
2013; Volkwein and Malik, 1997; Author, 2012). 

In Finland, the new financial autonomy of universities was 
introduced using extensive national university reform. The 
reform in Finland changed the financial-administrative and legal 
operating frameworks of universities: the legal status of Finn-

ish universities, the internal institutional level governance, the 
appointment of the rector and the employment status of univer-
sity staff. Universities became financially and legally independ-
ent and responsible actors. This is to say that, as individual 
legal and financial entities, universities have full capabilities and 
financial powers to act in an organization’s own name. 

A pervasive goal of the Finnish university autonomy reform 
is to increase the competitiveness of Finnish universities (Mini-
stry of Education, 2007; Kotiranta et al., 2009). Competitive-
ness is increasingly driven through the ideas of the innovation 
system both in Finland and elsewhere (Ministry of Employment 
and the Economy, 2009; Ministry of Education and Culture, 
2011; European Commission, 2005; Lavoie, 2009; Luoma et 
al., 2011). Universities as creators and disseminators of new 
knowledge and producers of human capital are expected to 
enhance social and economic development through education 
and research (Lavoie, 2009; van Vught, 2009).

In Europe, the usefulness of science to society and compe-
titiveness through innovation are very topical higher education 
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policies (European Commission, 2006 and 2010; van Vught, 
2009). For universities, this means operating in market-type 
conditions, attracting external funding and seeking strategies 
to perform better. Universities in Australia, the UK and the US 
are the forerunners in this respect. Universities in Finland and 
continental Europe are in the transformational process of tak-
ing steps towards the same direction. (McKelvey and Holmén, 
2009). In Finland and elsewhere, higher education institutions 
are widely recognized as an integral part of national innovation 
systems (e.g. Hazelkorn, 2005; Lundvall, 1992; Park and Lee, 
2005; Wieczorek and Hekkert, 2012). The international team 
evaluated the Finnish national innovation system and pointed 
out that ‘giving much more financial and operational autonomy 
to the universities is likely to enhance innovation and univer-
sity-industry collaborative research by providing more incen-
tives for that’ (Ministry of Employment and the Economy, 2009; 
124). In this evaluation, strong autonomy is seen as an incen-
tive for universities to improve their innovation performance. 
Finnish innovation performance is considered among the best 
in the world. Out of 71 countries in the recent global innovation 
ranking index, Finland was number six when measuring input 
performance and number eight when measuring output side 
performance (Dutta and Lanvin, 2013). 

A few earlier studies have focused on the multifaceted 
phenomenon of the financial autonomy of universities in 
their competition driven circumstances. Moreover, previous 
research has neglected to examine the implications of financial 
autonomy inside or outside universities, though the reform ide-
ologies around financial autonomy are targeted to enhance the 
competitiveness and performance of universities. The financial 
autonomy of modern universities is dynamic and has many 
dimensions, taking its shapes in different ways in different con-
texts and times and depending, among other factors, on who 
interprets its content regarding whom and why (Author, 2012). 

The purpose of this paper is to analyze linkages between 
national innovation performance and the financial autonomy 
of universities in Finland from a European perspective. This 
study wills discussion possible linkages between the extent of 
financial autonomy and country specific input innovation per-
formance in Finland and other European countries. Finland 
is considered an example of an individual country, due to its 
financial autonomy reform and its status as one of the top ten 
countries in global rankings of innovation performance. In this 
ranking, Finland placed, for example, first in human capital 
and research (Sweden number 6, Austria 8, Denmark 9 and 
United Kingdom 10), which was one of the sub-factors meas-
uring input innovation performance (Dutta and Lanvin, 2013; 
see also European Commission, 2013; Park and Lee, 2005). 
Input innovation factors are the enablers of the innovation 
economy. Therefore, this study will focus on possible relation-
ships between financial autonomy and input innovation per-
formance, and if input and output innovation performance are 
linked to each other. 

Financial autonomy of universities
Despite the significance given to the financial autonomy of 

universities (see e.g. Christensen, 2011; de Dominicis et al., 
2011; Mitsopoulos and Pelagidis, 2008; Volkwein and Malik, 
1997; Ministry of Education and Culture Finland, 2007) both 
empirical and theoretical approaches focusing on financial 
autonomy have been narrow, technical and largely directed 
to state steering and control. Attention has been paid to the 
formal, prevailing legal, political, and financial relationships 
between state authorities and universities in a national con-
text. The active use and positive consequences of financial 
autonomy seem to be taken for granted. 

Financial autonomy has been typically measured in pre-
vious studies and reports as a scale: low, medium and high 
(Hoareau et al., 2013; de Dominicis, 2011; Author, 2012). 
Universities can have low financial autonomy in some dimen-
sions and high financial autonomy in others (Author, 2012; 
Christensen, 2011; cf. Enders et al., 2013). By measuring the 
degree of financial autonomy, the picture of financial auton-
omy is a detailed list of applicable conditions and restrictions 
concerning the generation and use of financial resources. In 
this approach, dimensions of autonomy manifest as freedoms 
such as ‘freedom to borrow money’, ‘freedom to set tuition and 
fees’, ‘freedom to create legal entities’ and ‘freedom to enter 

into contracts’. These dimensions of financial autonomy can 
be understood as illustrations of formal financial autonomy 
that actually, according to Christensen (2011), lead to higher 
formal autonomy, but lower real autonomy. Measuring dimen-
sions of financial autonomy reveals that the phenomenon and 
its attributes are understood to be empirically observable; the 
substance of it, definable; and the amount of its dimensions, 
quantifiable. These features also imply, based on the above 
discussion, that it is actually a measurement-based stimulus 
(the scope of financial autonomy) that is believed to carry and 
drive the performance of universities. Autonomy is considered 
one major element in universities’ capacity to compete and 
respond efficiently to the demands and expectations of soci-
ety in Europe (European Commission, 2006). When universi-
ties play a key role in the global competition of knowledge 
economies and in contributing to social, economic and cultural 
development, new knowledge of the linkages between finan-
cial autonomy and the performance of universities is needed. 

Challenges of higher education and innovation poli-
cies in Europe

The significance of higher education institutions is 
acknowledged as part of higher education, research and inno-
vation policies by the European Union (Ministry of Employ-
ment and the Economy, 2009; van Vught, 2009). Based on 
the ideas and concepts of an innovation system, the Lisbon 
Strategy aimed to create a knowledge-based Europe by 
2010. Due to this unachieved goal, the new ‘knowledge and 
innovation for growth’ tries to form a strategy for a new inno-
vation agenda (European Commission, 2005 and 2010; van 
Vught, 2009). Universities and other higher education institu-
tions have an important role to enhance the new knowledge 
and innovation for growth. Accordingly, higher education poli-
cies, science policies and innovation policies are increasingly 
interrelated in Europe. All these policies support promoting 
systematic interaction between key actors and mechanisms 
to assure competitiveness and long-run co-operation.

The main challenges related to policy goals are to imple-
ment and achieve ambitious goals in currently volatile envi-
ronments. The current dynamic transformation of the univer-
sity environment and, specifically, the economic environment 
require paying attention to the enabling elements and actual 
performance of the innovation system (cf. Ritsilä et al., 2008). 
In Europe, higher education policies are not in the same 
development phases and do not all go in the same direction. 
There are, for example, countries that have strengthened uni-
versity autonomy and countries that have restricted autonomy 
(Hoareau et al., 2013). 

In an international evaluation of the Finnish innovation 
system, Finnish higher education and research structures 
were criticized as too fragmented. Research outputs – meas-
ured as publications – in relation to research inputs were too 
low. Internationalization was too low, and student gradu-
ations were deemed late (Ministry of Employment and the 
Economy, 2009). The latest Finnish national higher educa-
tion policies emphasize building larger, efficient institutional 
and subunit level structures, profiling universities, improving 
the capacities for research specifically in research-intensive 
universities, strengthening the financial autonomy of univer-
sities, diversifying university funding structures, integrating 
quality assurance mechanisms in the funding systems of 
universities, increasing internationalization and speeding up 
graduation (Ministry of Education and Culture, 2011). All of 
these are designed to establish better competitiveness and 
ensure that universities will be in a position to utilize their 
potential fully.

As stated above, higher education and innovation poli-
cies are interrelated in Europe (see also e.g. European Com-
mission, 2006). Universities and higher education are also 
actively included in governmental innovation strategies (Min-
istry of Education and Culture, 2011; Ritsilä et al., 2008). In 
eight European countries, higher education and innovation 
are integrated into the same sectoral ministry: for example, 
in Denmark, the Ministry of Science, Innovation and Higher 
Education, and in the UK, the Department for Business, Inno-
vation and Skills. Some other countries aim to coordinate 
by cooperating on sectoral ministries to enhance innovation 
(Hoareau et al., 2013).
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New frameworks for institutional financial autonomy are 
expected to provide tools tore shape relationships between 
universities and society. The idea is to provide better oppor-
tunities for universities to serve and cope with their environ-
ments, to diversify funding bases and to increase universities’ 
competitiveness and effectiveness (Ministry of Education, 
2009 and 2011; see also Piironen, 2013). 

Empirical consideration
This paper will discuss by comparing the levels of different 

dimensions of institutional financial autonomy of universities 
with national innovation input performance in European coun-
tries. If statistical connections between the levels of financial 
autonomy and input innovation performance are found, it will 
be considered what aspects within financial autonomy yield 
the connections. Linkages between input innovation perfor-
mance and output innovation performance will be also dis-
cussed.

‘Financial autonomy’ was analyzed as the authority to 
acquire and allocate financial resources (Author, 2012). The 
marking of ‘*’ (figure 1) refers to the dimensions of institu-
tional financial autonomy of Finnish universities as highlighted 
in the university reform (see Ministry of Education and Cul-
ture, 2007).

recoded into the two levels of financial autonomy in each 
dimension identified above as ‘low financial autonomy’ (=low 
and medium low) and ‘high financial autonomy’ (=high and 
medium high). The country-specific average amount of finan-
cial autonomy was measured using the scale of ‘low’ and 
‘high’ by counting country-specific medians.

The data concerning the enables of innovation perfor-
mance are based on the international innovation ranking 
index (Dutta and Lanvin, 2014)1. In this ranking, input inno-
vation performance and output innovation performance were 
measured using a huge set of various types of input and out-
put indicators. ‘Input performance’ refers to factors and con-
ditions enabling and enhancing innovation in an economy. 
From this data base, of the five components measuring input 
innovation two were used 1) human capital and research 
and 2) innovation linkages. Inside these components, there 
are three factors related to university activities and the direct 
or indirect results of university activities (see figure above) 
in each country considered. In this paper, innovation input 
factors contain three sub-factors 1) tertiary education and 
2) research and development (R & D) and 3) innovation link-
ages. Factor ‘Tertiary education’ measures the ratio of total 
tertiary enrolment to the population of the age group that 

 
 

Financial autonomy

•Authority to 
•allocate core funding, establish 

legal entities*, own buildings*, 
borrow money*, charge tuition 
fees, keep surpluses

•Authority to 
•decide on overall student 

numbers, authority to establish 
degree programmes at 1) 
bachelor’s level, 2) master’s 
level and 3) doctoral level,  
terminate degree programmes

•Authority to 
•decide salaries for senior 

administrative staff, decide 
salaries for senior academic 
staff, appoint senior academic 
staff, appoint senior 
administrative staff

Input innovation performance

•Tertiary education: Tertiary
enrolment, graduates in science 
and engineering, tertiary 
inbound mobility

•Research and development (R 
& D): Researchers, gross 
expenditure on R & D (GERD), 
QS university ranking average 
score of 3 top universities

•Innovation linkages: 
University/industry research 
collaboration, state of cluster 
development, GERD financed by 
abroad, joint venture/strategic 
alliance deals, patent families 
filed in at least three offices

Output innovation performance

• Knowledge 
technology 
outputs

• Creative outputs

Figure 1. Variables of institutional financial autonomy, input innovation performance and output innovation performance

The above variables were proxies to measure different 
dimensions of financial autonomy (Cazenave, 1982; Jong-
bloed et al., 2010; McDaniel, 1996; Author, 2012), input 
innovation performance (Dutta and Lanvin, 2014) and their 
linkages. Factors in the left side reflect the acquisition and 
allocation of resources of higher education institutions from 
the financial perspective. Most of the variables measuring 
financial autonomy also represent tools for universities to 
balance their finances by applying strategies to reduce their 
costs or increase their revenues. Such strategies take place, 
for example, through limiting or increasing the number of stu-
dents enrolled, changing student-staff ratios or increasing 
tuition fees (Hauptman and Nolan, 2011; see also Capaldi, 
2009). 

The variables measuring financial autonomy were estab-
lished using the report published by the European University 
Association (Estermann et al., 2011; see also Hoareau et al., 
2013, and Jongbloed et al., 2010). In the EUA’s report, the 
levels of different categories and dimensions of autonomy 
were empirically measured with ‘low’, ‘medium low’, ‘high’ 
and ‘medium high’. In the present study, these levels were 

1

1	 “The	Global	Innovation	Index	is	co-published	by	Cornell	University,	
INSEAD,	 and	 the	 World	 Intellectual	 Property	 Organization	 (WIPO,	 an	
agency	of	the	United	Nations,	UN).

The	core	of	the	GII	Report	consists	of	a	ranking	of	world	economies’	
innovation	 capabilities	 and	 results.	 The	 GII	 has	 established	 itself	 as	
a	 leading	 reference	 on	 innovation.	 Understanding	 in	 more	 detail	 the	
human	aspects	behind	innovation	is	essential	for	the	design	of	policies	
that	help	promote	economic	development	and	 richer	 innovation-prone	
environments	locally.	Recognizing	the	key	role	of	innovation	as	a	driver	
of	economic	growth	and	prosperity,	and	the	need	for	a	broad	horizontal	
vision	of	innovation	applicable	to	developed	and	emerging	economies,	
the	GII	 includes	 indicators	 that	go	beyond	 the	 traditional	measures	of	
innovation	 such	 as	 the	 level	 of	 research	 and	 development.”	 (Global	
Innovation	Index	Edition	2014).

corresponds to the tertiary level of education, the shares of 
graduates in science and engineering and the share of stu-
dents from abroad of the total tertiary enrolment in that coun-
try. Factor ‘R & D’ describes the number of researchers, total 
domestic expenditure on R&D during a given period as a per-
centage of GDP, and average score of the top 3 universities 
at the QS (Quacquarelli Symonds Ltd, QS World University 
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Ranking) per country. Factor ‘Innovation linkages’ contain the 
average level of university/industry collaboration, the average 
state of cluster development (geographical or field specific), 
percentage of gross expenditure on R&D financed by abroad, 
number of joint ventures/strategic alliances and the number of 
inter-related patent applications (Dutta&Lanvin, 2014).

Output innovation performance means the results follow-
ing from innovative activities within an economy. The meas-
ures of the knowledge and technology outputs component are 
indicators measuring knowledge creation, knowledge impact 
and knowledge diffusion. The creative outputs component 
consists of indicators measuring intangible assets, online 
creativity and creative goods and services (Dutta&Lanvin, 
2014).

Possible connections between the level of financial auton-
omy and national input innovation performance were ana-
lyzed in cross-country comparisons using SPSS statistics. 
Countries were categorized into the subgroups according 
to their average level of financial autonomy and input inno-
vation performance. A non-parametric Kruskal-Wallis test 
and Pearson’s correlation analysis were conducted (Vogt, 
2011) between the subgroups to test possible differences 
between them. The significance levels applied in testing were 
P≤0.001***, P≤0.01** and P≤0.05*.

Country codes applied in this paper

Austria AT

Cyprus CY

Czech Republic CZ

Denmark  DK

Estonia  EE

Finland FI

France  FR

Greece  GR

Hungary HU

Iceland IS

Ireland IE

Italy IT

Latvia  LV

Lithuania  LT

Luxembourg LU

Netherlands NL

Norway NO

Portugal PT

Slovakia SK

Slovenia SI

Spain  ES

Sweden  SE

Switzerland CH

Turkey TR

United Kingdom UK

Statistical findings
The levels of financial autonomy and input innovation 

performance 
Most European countries enjoyed on average high finan-

cial autonomy (table 1). One of Nordic countries (Iceland) had 
low financial autonomy, while its eight counterparts were from 
Middle Europe or from South Europe. All other Nordic coun-
tries including Finland had on average high financial auton-
omy. The same applied to the rest of the European countries 
considered. It is worth noting that the level of financial auton-
omy was measured using two categories ‘low’ and ‘high’. 

Table 1
Average level of financial autonomy

 

• AT, CH, DK, EE, ES, FI, IE, IT, LT, LU, LV, NL, 
NO, PL, SE, UK (n 16)

High average financial autonomy

• CY, CZ, FR, GR, HU, IS, PT, SK, TR (n 9)

Low average financial autonomy

(Germany not included)

Half of the European countries belonged to the group of 
high input innovation performance, when examining the coun-
try-specific rankings in relation to the average level of inno-
vation performance of these countries.(Table 2, next page). 
A strong positive correlation between the input innovation 
factors were found; R & D and Innovation linkages (R=0.65 
P=0.000***), Tertiary education and Innovation linkages 
(R=0.61 P=0.001**) and between Tertiary education and R & D  
(R=0.59 P=0.002**). Hence, if the country had high perfor-
mance in one innovation input factor this means that the coun-
try ranked well also in two other input performance factors. 

Based on the average performance of 26 European coun-
tries (EU-countries including Switzerland and Norway), the 
country-specific performance are presented below in high-
performing and low-performing groups. 

Table 2
European countries grouped into high  
and low level innovation performance

Inputs Low innovation 
performance

High innovation 
performance

Tertiary  
Education 

<45.44
DK, HU, EE, IS, IT, 
LT, LV, NL, NO, PL, 
PT, SK, TR (n 13)

≥45.44
AT, CH, CZ, CY, DE, 
ES, FI, FR, GR, IE, 
LU, SE, UK (n 13)

R & D

<41.62
CY, CZ, EE, ES, GR, 
HU, IT, LT, LU, LV, 
PL, SK, TR (n 13)

≥41.62
AT, CH, DE, DK, FI, 
FR, IE, IS, NL, NO, 
PT, SK, UK (n 13)

Innovation 
linkages

<37.37
CZ, EE, ES, GR, HU, 
IS, IT, LT, LV, PL, PT, 

SK, TR (n 13)

≥37.37
AT, CH, CY, DE, DK, 

FI, FR, IE, LU, NL, 
NO, SE, UK (n 13)

Outputs

Knowledge  
and technology 
outputs

<40.06
AT, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, GR, IS, LR, 
LU, LV, NO, PL, PT, 

SK., TR (n 17)

≥40.06
CH, FI, FR, HU, IE, 
IT, NL, SE, UK (n 9)

Creative outputs

<51.72
AT, CZ, ES, FR , GR, 
HU, IE, IT, LT, LV, PL, 

PT, TR (n 14)

≥51.72
CH, CY, DE, DK, EE, 
FI, IS, LU, NL, NO, 

SE, UK (n 12)

(Germany included)
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In the following section, it will be discussed if the dimen-
sions of financial autonomy are statistically related to input 
innovation performance.

Dimensions of financial autonomy and input innovation 
performance

The financial autonomy related to public funding and 
degree programmes were critical to input innovation perfor-
mance in Europe. The type of public funding, authority to 
establish bachelor’s degree programmes, master’s degree 
programmes and doctoral programmes generated statistical 
country differences to input innovation performance. This is 
to say that dimensions such as authority to own buildings, to 
establish legal entities or to set tuition fees did not yield statis-
tically significant differences. The four important dimensions 
of financial autonomy will be discussed below.

Table 3
The best performing countries in Europe  

and the four dimensions of financial autonomy yielding 
differences between European countries
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Austria
(4th)

Finland
(3rd)

Luxembourg
(6th)

A r
FI
LU 

A 
FI r
LU 

A 
FI r
LU 

A 
FIr
LU 

Luxembourg
(8th)

Denmark
(4th)

Switzerland 
(8th)

LU 
DK
CH

LU 
DK r
CH 

LU 
DK r
CH 

LU 
DK 
CH 

UK
(12th)

Sweden
(5th)

UK
(13th)

UK 
SE r

UK 
SE r

UK 
SE r

UK 
SE r

Finland
(15th)

Switzerland 
(9th)

Finland
(16th)

FI 
CH 

FI r
CH 

FI r
CH 

FI r
CH 

Greece
(17th)

Germany 
(10th)

Ireland
(17th)

GR r
D

IE r

GR r
D 
IE 

GR r
D 
IE 

GR r
D 
IE 

France
(18th)

UK
(11th)

Sweden
(19th)

FR r
UK
SE r

FR r
UK 
SE r

FR r
UK 
SE r

FR r
UK 
SE r

Input innovation factor ‘Tertiary education’: In total 
data, authority to establish bachelor’s degree programmes 
(P=0.006**), master’s degree programmes (P=0.006**) and 
doctoral programmes (P=0.020*) generated statistical coun-
try differences to input innovation performance concerning 
tertiary education. In ‘Tertiary education’, the five best per-
forming European countries were Austria (4th), Luxembourg 
(8th), United Kingdom (12th), Finland (15th) and Greece (17th). 
Of these five countries Luxembourg and UK have full finan-
cial autonomy in the type of public funding and introducing 
new degree programmes. Austria has financial autonomy to 
introduce new programmes in all levels of higher education, 
but has restrictions in the type of public funding. Finland has 
restrictions in introducing new study programmes, but not 
in the type of public funding. Greece has a line-item public 

funding system and restrictions in introducing degree pro-
grammes.

Input innovation factor ‘R & D’: The type of public fund-
ing (P=0.006**); authority to establish bachelor’s degree 
programmes (P=0.007**), master’s degree programmes 
(P=0.007**) and doctoral programmes (P=0.001***) gener-
ated statistical country differences to input innovation perfor-
mance. In R & D, the five best performing European countries 
were Finland (3rd), Denmark (4th), Sweden (5th), Switzerland(9th) 
and UK (11th).In ‘R & D’ Finland performed much better than 
in ‘Tertiary education’. However, Finland, Sweden and Den-
mark are the Nordic countries in which the four dimensions 
of financial autonomy are somehow restricted. Denmark has 
restrictions in establishing bachelor’s and master’s degree 
programmes. In Sweden, block grant is split into several cat-
egories and universities have no freedom to move funding 
between these. Sweden has also restrictions in introducing 
new study programmes in bachelor’s, master’s and doctoral 
levels. Switzerland and UK have freedoms in all four dimen-
sions of financial autonomy, but they do not perform better in 
R & D compared to Finland, Denmark or Sweden.

Input innovation factor ‘Innovation linkages’: It seems 
that the same four dimensions of financial autonomy as 
discussed above generated statistical differences related 
to ‘Innovation linkages’ performance in Europe. These fac-
tors were the type of public funding (P=0.003**); authority 
to establish bachelor’s degree programmes (P=0.003**), 
master’s degree programmes (P=0.003**) and doctoral pro-
grammes (P=0.000***). In ‘Innovation linkages’, the five best 
performing European countries in the global innovation rank-
ing were Luxembourg (6th), Switzerland (8th), United Kingdom 
(13th), Finland (16th) and Ireland (17th). Only two European 
countries, namely Luxembourg and Switzerland, succeeded 
to get a place among the ten best ‘Innovation linkages’ per-
formers globally. 

Although, the four elements of financial autonomy yielded 
differences in total data, correlations between these elements 
and input innovation performance in the eleven countries 
identified in the table 3 were found only related to innovation 
linkages. Innovation linkages were positively correlated with 
the type of public funding and (R=0.65 P=0.042*), bachelor’s 
degree programmes, (R=0.77 P=0.010**), master’s degree 
programmes (R=0.77 P0.010**) and doctoral programmes 
(R=0.67 P=0.001***). Tertiary education and R & D did not 
correlate with the four elements of financial autonomy in these 
eleven countries that performed well in their innovation input 
performance. When considering linkages between the other 
elements of financial autonomy and input innovation perfor-
mance, some new correlations were identified: Tertiary edu-
cation and the length of public funding had very strong posi-
tive correlation (R=0.80 P=0.006***) and Tertiary education 
and authority to decide on salaries of senior academic staff 
had negative correlation (R=-0.65 P=0.044**).

An interesting question is if there are countries having low 
financial autonomy and high input innovation performance. 
The findings showed that France has low financial autonomy 
concerning the type of public funding and establishing degree 
programmes while it has high input innovation performance 
(ranking places in the global ranking ‘Tertiary education 18th, 
‘R & D’ 15th and ‘Innovation linkages’ 43rd). France is a large 
high-income economy and its gross domestic expenditure on 
R & D has not decreased due to economic crisis since 2008 
or 2009. France was number 8 in QS ranking that measures 
country’s three top universities’ performance (Dutta&Lanvin, 
2014). Estonia had on average high financial autonomy 
in the four dimensions, but its input innovation performance 
was low.

Despite the majority of European countries had on ave-
rage high overall financial autonomy, 13 countries (CY, CZ, 
ES, FR, GR, HU, IS, LT, LV, PL, PT, SK and TR) did not enjoy 
high financial autonomy concerning the four dimensions as 
specified above. As can be noted Denmark, Estonia, Italy, 
Netherlands and Sweden are not in the list above despite the 
fact they have on average high financial autonomy. Italy, for 
example, has low financial autonomy in establishing degree 
programmes and low input innovation performance. Denmark 
has restrictions in establishing degree programmes, in the 
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ranking Denmark performed well and had 19th place in ‘Ter-
tiary education’, 4th in ‘R & D’ and 38th in ‘Innovation linkages’. 
Sweden has restrictions in the type of public funding; its place 
in the ranking was 20thin ‘Tertiary education’, 5th in ‘R & D’ 
and 19th in ‘Innovation linkages’. Netherlands has restrictions 
in establishing doctoral programmes. Netherland’s place was 
59th in ‘Tertiary education’, 18th in ‘R & D’ and 23rd in ‘Innova-
tion linkages’.

Thus far, it was found that there are four important dimen-
sions within financial autonomy that are statistically related to 
input innovation performance in some European countries. 
These results may imply that the lack of these factors can 
weaken innovation performance in countries where the levels 
of these dimensions are low. However, Iceland and France 
had high input innovation performance with low overall 
financial autonomy. In these countries, universities had high 
financial autonomy in keeping surpluses, borrowing money 
(France only), terminating education programmes, deciding 
on salaries of staff and recruiting administrative and academic 
staff (Iceland only).

Low financial autonomy and low input innovation  
performance 

Five European countries had both low financial autonomy 
in four dimensions identified above and low input innovation 
performance. The countries were Czech, Greece, Hungary, 
Slovakia and Turkey. None of these countries had high finan-
cial autonomy in establishing bachelor’s, masters or doctoral 
programmes. These countries had also low financial auto-
nomy regarding the type of public funding. The findings indi-
cated that this country group had low financial autonomy in 
many other dimensions too. However, some of these coun-
tries enjoyed high autonomy regarding keeping surpluses, 
borrowing money, terminating study programmes, deciding 
the salaries of senior academic staff and senior academic 
or recruiting senior administrative staff. A financial autonomy 
reform in Europe aims to drive and strengthen similar ele-
ments in financial autonomy. However, autonomy is always 
highly context and country related. A question that arises is, 
do these other dimensions of high financial autonomy mat-
ter to these countries’ input innovation performance. Only 
one dimension produced statistically significant difference. 
The level of authority to charge tuition fees from non-EU 
students – that was high in Hungary, Portugal, Slovakia and 
Turkey – and Tertiary Education were negatively correlated 
(R=-0.88 P=0.021***).

Linkages between input and output innovation per-
formance

Output performance is measured by knowledge techno-
logy outputs including the creation, impact and diffusion of 
knowledge. Creative outputs include intangible assets, crea-
tive goods and services, and online creativity (Dutta&Lanvin, 
2014). In total data, tertiary education and knowledge tech-
nology outputs were not related, while tertiary education and 
creative outputs had a s positive correlation. R & D and inno-
vation linkages correlated very significantly with both output 
factors.

Table 4
Linkages between input and output innovation 

measures in 24 European countries

Tertiary education and Knowledge technology outputs, no 
statistically significant correlation

Tertiary education and Creative outputs (R 0.52 P=0.007**)

R & D and Knowledge technology outputs (R 0.65 P=0.000***)

R & D and Creative outputs (R0.51 P=0.000***)

Innovation  linkages  and  Knowledge  technology  outputs  
(R 0.73 P=0.000***)

Innovation linkages and Creative outputs (R 0.76 P=0.000***)

The table below shows correlations between input and 
output measures in countries that performed well in input inno-
vation performance (countries in table 3 in section Dimensions 
of financial autonomy and input innovation performance). In 
this country group, an interesting finding was that there are 
no linkages between tertiary education and output innovation 
performance. R & D and knowledge and technology outputs 
had a strong positive correlation. Innovation linkages and both 
output innovation measures correlated.

Table 5
Linkages between input and output innovation 

performance in eleven best performing European 
countries (input side performance AT, CH, DK,  

FI, FR, DE, GR, IE, LU, SE, UK)

Tertiary education and Knowledge technology output, no 
statistically significant correlation

Tertiary education and Creative outputs, no statistically 
significant correlation

R & D and Knowledge technology outputs (R 0.63 P=0.020**)

R & D and Creative outputs, no statistically significant correlation

Innovation  linkages  and  Knowledge  technology  outputs  
(R 0.62 P=0.024**)

Innovation linkages and Creative outputs (R 0.77P=0.002**)

The table 6 shows correlations between input and output 
innovation performance in other European countries. In this 
country group R & D and creative outputs correlated. Innova-
tion linkages correlated with both output factors.

Table 6
Linkages between input and output innovation 

performance in other European countries  
(CY, CZ, EE, ES, HU, IS, LT, LV, NO, NL, PL, PT, SK, TR)

Tertiary education and Knowledge technology output, no 
statistically significant correlation

Tertiary education and Creative outputs, no statistically 
significant correlation

R & D and Knowledge technology outputs , no statistically 
significant correlation 

R & D and Creative outputs (R=0.59 P=0.034***)

Innovation  linkages  and  Knowledge  technology  outputs  
(R 0.75 P=0.003**)

Innovation linkages and Creative outputs (R 0.72 P=0.005**)

Conclusion
This paper examined connections between national inno-

vation performance and dimensions of institutional financial 
autonomy of universities in 25 European countries. Most Euro-
pean university reforms drive increases towards autonomy as 
tools for making universities more competitive (Christensen, 
2011; Enders et al., 2013; McKelvey and Holmén, 2009). This 
implies serving expectations to facilitate universities’ engage-
ments with society. Engagements with society can be charac-
terized in various ways. From the stakeholders’ perspective, 
financial autonomy can be seen as a tool to enhance national 
innovation performance. The various elements of formal insti-
tutional financial autonomy do not as such illuminate whether 
one element, several elements or all of them regarding finan-
cial autonomy are in real use (Christensen, 2011; Author, 
2012) and will lead to better innovation performance. 

This study suggests that the potential for better innova-
tion performance is linked to certain dimensions of financial 
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autonomy of universities. In Europe, the better the country’s 
innovation performance, the more the country’s universities 
have financial autonomy. Finland, UK, Luxembourg and the 
Netherlands are examples of these countries. Moreover, suc-
cess in input innovation performance is linked to success in 
output innovation performance. However, there is no single 
element in financial autonomy that would explain success 
in innovation performance. There are four important dimen-
sions within financial autonomy that are statistically related to 
input innovation performance in some European countries. 
They are form of public funding and authority to establish 
degree programmes in bachelor, master and doctoral levels. 
However, some other dimensions within financial autonomy 
were important in countries with low innovation performance. 
Examples are authority to terminate degree programmes and 
charge tuition fees. This implies that autonomy is context-
related issue and similar elements in financial autonomy do 
not lead to similar performance.

Overall, measuring and comparing innovation perfor-
mance and financial autonomy are methodologically complex 
and need careful further analytical context-related discussion 
to draw deeper conclusions.
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THE ROLE OF MOOC IN UNIVERSITy’S LEADERSHIP STRATEgy 

The paper presents the situation of transformation in higher education, which driven by the rising interest in Massive Open 
Online Courses (MOOCs). MOOCs seen as transformation drivers in all levels of education and are very important to lead in 
education sector. However, this transformation comes with the new challenges for higher education. Higher education institutions 
must revise current and offer new ways of course design and delivery as well as to adapt a learning process according to the new 
challenges. The Lithuanian case presented in this paper.

Keywords: OERs, MOOCs, pedagogical approach, methodological approach, higher education, challenges.

Introduction 
The aim of the papers is to present the technological and 

methodological approach of the MOOCs suggested by lea-
ding universities of the world and to present the Lithuanian 
case with the research results on MOOC design and delivery. 

The objectives of the research are to present the peda-
gogical and technological challenges for MOOCs design and 
to present the research data collected during the first national 
MOOCs delivery process in Lithuania. 

Kaunas University of Technology joined OpenupEd 
initiative of EADTU with MOOC on Management in Eng-
lish language in 2013. Over 1500 interested students were 
re gistered and during the period of this MOOC delivery, 
about 600 of them actually took part in course activities but 
only 83 received a graduate certificate. We have developed 
a special portal (http://open.ktu.lt) based on Moodle princi-
ples as our main platform for the university offered MOOCs. 
In 2014 it was designed and delivered the national course on 
«Information technologies» with totally 2009 participants. The 
data analysis on the participants input presented in the paper  
bellow. 

The influence of Open educational Resources in 
MOOCs delivery

Open educational resources (OERs) and massive open 
online courses (MOOCs) indicated as an impulse for transfor-
mation in any level education system and suggested by the 
universities leaders in all over the world. 

Open Educational Resources is defined as any edu-
cational resources available at no or a little cost. The term 
includes any kind of educational resource such as textbooks, 
course readings, games, simulations and any other virtual 
material used for teaching and learning. The initiator of OERs 
was MIT university, which opened course material to wide 
society in early 2002 (1). However, UNESCO used the term 
«Open Educational Resource» in 2002. Nowadays, OERs 
recognized by core 5R activities (see figure 1). These 5R per-
missions, together with a clear statement that they provided 
free and in perpetuity and articulated in many of the Creative 
Commons licenses (2).

Figure 1. 5R permissions of OER

A big challenge to MOOCs isa delivery for the wide soci-
ety assuring massiveness and the keeping quality in educa-
tion. Yuan and Powel (3) describe MOOC as a massive open 
online course (MOOC) purposed for unlimited number of par-
ticipants and open access via the Internet. MOOCs provide 
various kind of content: course material, readings, problem 
sets and place for communication such as interactive user 
forums for communication maintain in community of students, 
professors or teaching assistants (4).

The open sharing of educational material, technologies 
and tools, methods and experiences creates new opportu-
nities for innovation. Universities must offer courses, which 
satisfy the needs of business and public sectors and changes 
in students learning habits (5). Open and online education 
changes the education system, study programs and courses 
(6). Open education initiate international cooperation between 
educational institutions (7) (8). This openness become one of 
the main reasons for delivering open courses or services (8). 
Open education also does change the relation universities (9) 
(10) and service providers as well as companies for training 
offers (11) and investors, governments and foundations.

Research methodology
MOOCs have been popular for quite some time now 

(15). Many people from other countries use this model for  
learning (15). This convenient and completely free learn-
ing model helps to easier gain knowledge and learn via the 
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Internet (15). The course in Lithuania in national language 
organized for the first time in 2014. For this reason, the sur-
vey reveals the opinion of learners about this type of learning 
courses to see what could be improved or changed.

In total, 2009 participants took part in the course from 
which 300 learners successfully completed the course and 
awarded with certificates. The analysis of the questionnaire 
shows 26–60 year old respondents (92% in total). The young-
est group included 1% of all respondents who were younger 
than 18 years. 18–25 age group included 4% of all respond-
ents. The oldest group included 61 year olds and older ones, 
which constituted 3% of all respondents. Such dissemination 
shows a huge interest of youngsters and middle-aged people 
in information technologies. It only confirms that this group is 
interested in new technologies, although the lack of theoreti-
cal and practical knowledge identified.

The majority of the respondents has a higher education 
degree (90%). 2% of all respondents respectively proved hav-
ing advanced vocational education and training, post-second-
ary education, secondary education or not finished secondary 
education. Such statistic measures lead to the conclusion that 
people that are more educated tend to gain more knowledge 
in different areas.

The majority of the respondents in MOOCs are school-
teachers. The answers of the respondents show that the 
majority of the respondents is teachers. In total, 46% of the 
respondents chose this answer and 15% of these respondents 
are representatives of other educational institutions. Totally, 
10% indicated they represent administrative staff and 8% are 
higher education representatives from the pedagogy area. 6% 
of respondents are representatives of different professions: 
«psychologist», «not working», «on maternity leave», «school 
speech therapist», «study mentor», «student and specialist», 
«supervisor of the education development centre», «security 
guard», «pensioner», «state officer», «specialist». Totally, 
5% indicated they belong to a group of civil servants and 4% 
stated they are students. Workers, unemployed and school 
students constitute 2% of all respondents. Such distribution 
leads to the conclusion that the course of «Information tech-
nologies» is relevant to participants who work in educational 
institutions. 

The majority of MOOCs respondents are from Lithuania. 
To find out the residence of respondents, an additional ques-
tion about the exact place of residence was included into the 
survey. The data analysis shows that the majority of respond-
ents (97%) are from Lithuania. Only 3% indicated other place 
of residence: Cyprus, Ireland, UK (Lithuanian migrants). It is 
obvious that the Lithuanian respondents have a possibility to 
get more information about MOOCs.

Results and Discussions
Evaluating motivation models, which used to encourage 

learners to take a part into the course, a possibility to learn 
at any place and time, has motivated a lot. A possibility to 
receive a high-quality free course material and course mate-
rial directly related with IT have been evaluated very similarly 
and can be considered as huge advantages in taking a part 
into MOOCs (see fig. 2). A possibility to discuss and share 
experience in e-environment and widely published course as 
motivation models do not work effectively. 

MOOCs develop competences related with e-learn-
ing and learning process management. The results of the 
research analysis on competences gained during the learn-
ing process in the massive open online course showed that 
most of learners designed self-learning, learning in a virtual 
environment and openness to new experience competences, 
which help them to make the learning process more effec-
tive (see fig. 3). The learners developed application skills 
of Information technology in practice and learning process 
management. Less than expected, the skills of theoretical 
perception of Information Technologies and communication 
and collaboration skills with different people were developed. 
The least developed skill is constructive opinion sharing in 
discussion which might relates with poor learner’s engage-
ment on forums.

According to the results of the research, the MOOCs as 
a learning method evaluated as very effective and useful 
for learners. MOOCs was even more useful than e-learning 
environment method without external training hours or mixed 
learning (see fig. 4). It was even more effective than traditional 
learning method. This interest to MOOCs can be a reason 
why more and more Higher Education Institutions choose to 
deliver MOOCs.

Figure 2. Motivation models which helped to choose MOOCs "Information Technologies"
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Conclusions
The practical application and delivery results of course 

«Information technologies» presented in the paper. The 
research data show that practical exercises on the course 
«Information Technologies» have led to the following con-
clusions. Concept and features of the massive open online 
course (MOOC) are not easily perceptible to learners. The 
results show learner‘s impact in a virtual learning and learning 
management also openness to new experience. 

The main disadvantages of participation at MOOCs 
include the absence of direct communication with a lecturer 
(teacher) and lack of real time communication and collabo-
ration. 
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FACTORS AFFECTINg THE EMPLOyABILITy  
OF INTERNATIONAL gRADUATES

This paper is aimed to identify the factors affecting the employability of international graduates based on the review of relevant 
international literature. The study groups a wide range of factors associated with employability into four categories, namely higher 
education institutional factors, (graduate) individual factors, employers’ perspectives, and contextual factors. Based on the analy-
sis, implications for higher education institutions are developed in terms of enhancing their international students’ employability 
along with suggestions for future research in this underexplored field. 

Keywords: international education, graduate employability 

1. Introduction
Nowadays, the employability of graduates is often used as 

a performance indicator to measure the quality of higher edu-
cation (HE) by national governments and international rank-
ings (Teichler, 2009). The potential students are also begin-
ning to pay more attention to the employment prospects when 
selecting a place to study. Given the increasingly spreading 
practice to charge tuition fees for higher education, the global 
competition for international students is becoming more rig-
orous. The problem of ageing population and the resulting 
shortage of skilled labour in many countries (Gordon, 2009; 
Manpower Group, 2012) adds to the fact that the international 
graduates’ employment is becoming a concern in terms of 
both attracting potential (fee-paying) international students 
and supporting the national economic competitiveness. Thus, 
having full understanding of factors affecting the employabil-
ity of international graduates is crucial for policy makers and 
higher education administrators willing to develop strategies 
for attracting and retaining foreign talent. 

In spite of a big volume of literature dealing with the gradu-
ate employability agenda, the existing studies mainly look at 
issues from narrow perspectives often failing to explain the 
employment outcomes for graduates from different demo-
graphic groups (Holmes, 2008). In particular, the interna-
tional graduates have not been given due attention yet in the 
research of HE-to-work transition (Mosneaga&Winther, 2012; 
Huang, 2013). Therefore, there is a need to synthesize the 
literature for developing a comprehensive understanding, and 
therefore, this paper tries to answer the following research 
questions: «What are the factors affecting the employability 
of international graduates?»; and «What recommendations 
can be elicited for higher education institutions based on the 
review of these factors?»

2. Methodology
The main approach employed in the study is through 

a review of international literature on the topic. The summary 
of the major studies reviewed in this article is given below.
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Table 1
Major studies on international graduate employability reviewed in this article

authors and name of the study scope and focus of the study

Cai, 2012. Understanding Employers’ Perceptions 
of International Graduates: An Investigation of the 
Employment Prospects of Finnish-Educated Chi-
nese Graduates in Finnish Companies Operating 
in China

– interview with representatives of 16 Finnish companies in China, responsible 
for recruitment.

– employers’ perceptions of the educated abroad graduates returning to work 
in their home countries

Bartley, 2002. International students: employment 
ready and marketable?

– Graduate Destination Survey with 5563 international graduate respondents edu-
cated in Australia

Hemmer et al., 2011. Eramus Mundus: Clustering 
Erasmus Mundus Masters Courses and Attractive-
ness Projects: Lot 2: Employability. Survey Results.

– Graduate impact survey with 3660 respondents – international students and 
graduates of Erasmus Mundus Master programmes

– 51 interviews with programme coordinators

Brooks, Waters, Pimlott-Wilson, 2012. International 
education and the employability of UK students

– Interviews with 85 British graduates who have recently completed studies abroad 
– to investigate to what extent overseas education can be seen as part of a broader 

strategy to get distinction in the labour market

Huang, 2013. International experience and gradu-
ate employability

– interviews with nine Chinese international students in UK 
– to explore their career intentions and approaches to managing their employability

Mosneaga&Winther, 2012
Emerging Talents? International students before 
and after their career start in Denmark

– interviews with 43 international students and graduates in Denmark
– to explore the connections between decisions to study abroad and continuing 

the career in the host country after graduation

Shumilova, Pekkola&Cai (2012). Valoa study on 
Employability of International graduates educated 
in Finnish HEIs

– Survey of and interviews with the international graduates of 2009–2010 educated 
in Finnish HEIs (N=363 and 10 respectively); -10 interviews with employers

– issues related to employment situation of international graduates including skills 
(mis-) match, obstacles in finding a job, relevance of Finnish HE to the labour 
market, etc.

Støren&Wiers-Jenssen, 2010. Foreign Diploma 
Versus Immigrant Background: Determinants of 
Labour Market Success or Failure?

– statistical comparison of employment outcomes of four groups of graduates: 
immigrants and ethnic Norwegians graduated in Norway and immigrants and  
ethnic Norwegians graduated abroad.

The articles have been selected on the basis of relevant 
key words search in electronic libraries and search engines 
and then the snowball eliciting from the reference lists was 
done. As mentioned above, very few studies have been iden-
tified in the literature on employability of international gradu-
ates; hence the sample is deemed representative. NVivo 10 
has been used to code and analyze the texts of the articles 
under the identified factor categories. Based on this review, 
recommendations for the higher education institutions and 
suggestions for future research are elaborated. 

By international graduates in this paper we refer to the indi-
viduals who have undertaken a full programme of study outside 
their home country (similar to the definition of international stu-
dents by Jones, 2013:4). The focus is on recent graduates – 
up to two years after graduation, as we are interested in HE-to-
work transition, and the majority of graduates find work within 
this period of time. Also, considering any longer period after 
graduation is not expedient as the effects of HE training are 
diminishing over time and work experience takes over (Cran-
mer, 2006). The reviewed studies have focused on different 
groups of graduates in terms of their post-graduation mobility, 
and even international students in some cases, which is useful 
for exploring the effect of contextual factors on employability 
and the influence of individual career intentions respectively.

3. Employability concept
Before addressing the issue of factors affecting the 

employability a definition of the employability concept needs 
to be reviewed. Cranmer (2006) objectively notes that there 
are many complexities in defining, measuring and developing 
employability as it is an elusive concept. In a recent study, 
Holmes (2013) distinguishes between three perspectives for 
understanding the concept of employability, namely «posses-
sive», «positioning» and «processual». Such a framework 
can help better understand various definitions of employability 
in the literature. 

The «possessive» perspective sees employability as an 
individual attribute, treating skills or competencies as if they 
are amenable to being processed or used. Such perspective 
is reflected in traditional but more common understandings 
of employability based on supply-side factors (skills agenda) 

(Holmes, 2008; Huang, 2013), which involves the gradu-
ate’s ability and skills to gain, retain and (when necessary) 
find new fulfilling/satisfying work (Harvey, 2001; Hillage and 
Pollard, 1998). In this respect, is can be defined as «a set of 
achievements–skills, understandings and personal attributes–
that make graduates more likely to gain employment and be 
successful in their chosen occupations, which benefits them-
selves, the workforce, the community and the economy’(Yorke, 
2004, p. 8). The professional success can be described by a 
number of subjective and objective indicators such as: »a) the 
smoothness of the transition from higher education to the 
labour market (duration of job search); b) income and socio-
economic status; c) a position appropriate to the field and level 
of educational attainment; d) desirable employment condi-
tions (independent, demanding and responsible work); and 
e) a high degree of job satisfaction» (Pavlin, 2010, p. 5). 

The positioning approach regards employability as part 
of the process of societal production by universities. Lind-
berg (2008) uses the notion of ‘institutional employability’ to 
view employability as the set of outcomes of the universities’ 
implicit and explicit measures to enable graduate employabil-
ity. In this case, the employability serves as an indication of 
quality of individual institutions as well as the social relevance 
of higher education as a whole (Harvey, 2001). 

The processual perspective strongly emphasizes the 
concept of graduate identity. In this perspective, a graduate’s 
employability is dependent on the identity of being a person 
worthy of being employed. The identity is assigned by others, 
particularly gatekeepers of employment opportunities. For 
example, employers are the most important gatekeepers as 
they make final recruitment decisions. As such, Thijssen et al. 
(2008) consider employability through the eyes of employ-
ers as the propensity of the graduate to exhibit the skills that 
employers expect to be necessary for efficient functioning of 
their organization.

The processual perspective is very important in the devel-
opment of the concept of employability for two reasons. First, 
it implies that employability is a very relative term, which con-
curs with Brown, Hesketh, and Williams (2004), who argue that 
employability is not merely a matter of individuals’ knowledge, 
skills and attributes, but is also a positional game, e.g. con-
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cerning how graduates can strategically deploy their assets 
and successfully market themselves in the labor market to gain 
a vantage position. Second, it points out to the relevant stake-
holders in the field. However, the employability is not only sub-
ject to stakeholders, such as employers but also depend on 
a variety of the labor market contexts (Hemmer et al., 2011). 

Against the above background, for studying employability 
there is an urgent need to develop a more inclusive but sim-
ple enough definition. In this study we define employability as 
a graduate’s ability to gain and retain satisfying/decent work, 
conditioned by employers’ beliefs and interaction of individual 
(e.g. skills, socio-cultural background), institutional (educa-
tional background) and contextual factors (e.g. labour market 
situation).

Hence, we recognize that the concept of employability is 
multi-dimensional; it involves not only the individual’s skills 
and competences developed during HE studies, but also an 
interaction between the individual and other actors in the labor 
market and a multitude of factors, such as gender, ethnicity 
and social class; access to networks and previous work expe-
rience; career intentions and attitudes – making up a part of a 
unique graduates’ identity (McQuaid and Lindsay, 2005; Hol-
mes, 2008; Huang, 2013) shaped in its turn by the country-
specific labor market contexts.

4. International experience and employability
As this study focuses on the employability of international 

students, it is necessary to understand the relations between 
international experience and employability. With the beginning 
of campaign on enhancing the attractiveness of European HE 
associated with the Bologna process; the ever increasing aca-
demic mobility; the anticipated demographic changes and the 
overall tightening global competition for talent — the policy 
makers and researchers have started investigating more 
actively the factors that encourage international students to 
take up studies abroad and the role of these experiences for 
further careers. Yet, the majority of studies focused on the 
effects of short-term mobility (Brooks et al., 2012) and the HE-
to-work transition and factors leading to labour market (dis)
advantage still remain the underexplored element of interna-
tional student mobility (Mosneaga&Winther, 2012; Huang, 
2013). In this section we briefly highlight the major puzzling 
considerations that emerge when dealing with the topic.

When exploring the links between international educa-
tion and employability we can observe a paradox. On the one 
hand, it is widely recognized that international graduates are a 
potential source of high-skilled labor force valued by employ-
ers for their broad range of positive attributes including aware-
ness of other cultures and mastery of more than one language 
(Mosneaga&Winther, 2012; Jones, 2013). It is also argued that 
in a global environment graduates with international experi-
ence (the internationally savvy ‘‘global citizens’’) would happen 
to be more employable than those with only local knowledge 
(Crossman&Clark, 2010; Brooks et al., 2012; Huang, 2013).

On the other hand, the results of international graduate 
surveys show that this demographic group is often more 
vulnerable (Walters, 2011), often less employable than local 
graduates (Bartley, 2002; Støren and Wiers-Jenssen, 2010; 
Majakulma, 2011), and facing a number of obstacles when 
transiting to the labour market. The examples of such obsta-
cles are given by the graduates surveyed in Finland, although 
they are similar to the experiences of graduates in other 
countries (Kärki, 2005; Raunio&Forsander, 2009; Vehaskari, 
2010; Australian Government/Australian Education Interna-
tional, 2010; Hemmer et al., 2011; Shumilova et al., 2012; 
Sykes&Chaoimh, 2012):

• the language barrier
• closed professional networks
• lack of opportunities to gain work experience during 

studies, especially through internships
• lack of career guidance in HEIs
• discrimination in the labour market
• restrictive bureaucracy regarding residence permits
• concerns about family migration.
Hence, while international graduates possess a number 

of positive attributes that make them an attractive group of 
skilled migrants, they cannot overcome the mentioned obsta-

cles simply by studying in the country and still need a number 
of services to assist in their (re-) integration and transition to 
the labour market (Sykes&Chaoimh, 2012). Bearing in mind 
the multitude of factors affecting the labour market outcomes 
of international graduates, it is deemed necessary to group 
these factors in categories and look into them in more detail.

5. Factors affecting employability
As stated above, we recognize that employability can-

not be a purely individual or institutional achievement, rather 
an outcome of the joint efforts of the involved stakehold-
ers including – students, graduates, academics, program 
coordinators, employers, and policy makers (Harvey, 2001; 
Crossman and Clarke, 2010). Bearing this in mind, the fac-
tors affecting (international) graduate employability can be 
grouped into four main categories (Cai, 2012a; CHERI, 2002; 
Harvey, 2001; Krempkow&Wilke, 2009; Leuze, 2010; Lind-
berg, 2008; Pavlin, 2010): 

1) Individual factors – such as the skills and compe-
tences obtained by graduates, their socio-economic back-
ground (e.g., gender, age of entering higher education, par-
ents’ education and income, ethnicity); access to information 
and social/professional networks; the peculiarities of the job 
search behaviour and prior work experience; 

2) Factors related to higher education include, among oth-
ers, the structure of higher education systems (stratification), 
the content of study (occupational specificity), career services 
offered and links to the enterprises.

3) Employers’ perceptions, beliefs and needs vis-à-vis the 
graduates they hire;

4) The contextual factors including economy, (work) cul-
ture, labour market situation and the relevant policies in the 
country. Lately, the role of the linking agents, such as non-
profit organizations, associations and (supra-) nationally 
funded projects aimed to enhance the employability of inter-
national graduates, has been highlighted.

Even though the boundaries between the identified 
groups of factors can be blurred we have structured our fur-
ther literature review accordingly focusing on the international 
education context.

5.1. Factors related to higher education
HEIs have an admittedly important role in helping students 

prepare for the labour market by developing their professional 
expertise and the generic or transferable skills, through intern-
ships, career services and specific types of teaching, etc. The 
study of UK universities (Mason et al, 2003; Cranmer, 2006) 
has shown, however, that the explicit efforts directed at embed-
ding the employability skills development in the teaching and 
assessment practices do not have any significant effect on 
graduates’ labour market outcomes, while providing structured 
work experience (providing an opportunity to polish one’s skills 
to speak about his-her skills in mock job interviews) and involv-
ing employers in course design proved to be more efficient. 
For this reason we will focus more on the structural attribute of 
HE in this section such as the type of institution attended, the 
level of the degree obtained and major subjects studied.

The types of institutions are usually associated with the 
stratification of the higher education system: the vertical strati-
fication of HEIs associated with prestige and high positions 
in university rankings, or a horizontal stratification of binary 
systems comprising the university and non-university sector 
(colleges, polytechnics, etc.). 

With relation to the former, King et al. (2010) explain: 
‘Students who…study in an international arena, especially 
if they attend high-prestige universities, accumulate multiple 
and mutually-reinforcing forms of capital–mobility capital, 
human capital (a world-class university education), social 
capital (access to networks, ‘connections’), cultural capital…
and, eventually, economic capital’ (in Jones, 2012, p. 4). Such 
line of thinking, where prestige of the university was more 
important than the fact of studying abroad, was found to be 
true some for British and Malaysian students, who strategi-
cally chose to get a well-recognized qualification to enhance 
their employability upon returning home (Brooks et al., 2012). 
Nevertheless, the Western education is often considered ‘by 
default’ to be more prestigious than local (e.g. in Asian coun-
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tries). As such, for example, the employers in Hong Kong, 
who often studied abroad themselves, give preference to job 
applicants with a Western degree (ibid.).

The horizontal stratification of HEIs is linked to the sub-
ject differences implying a more academic focus of the stud-
ies at universities or more vocational/professional training at 
colleges, universities of applied sciences, polytechnics. In 
terms of subject differences, the labour market position of 
vocational science/hard applied major graduates (e.g. com-
puting and medicine, engineering, law) is in general more 
favorable, as compared to the position of non-vocational arts/ 
pure soft discipline graduates (e.g. art, humanities and lan-
guages) (Allen&van der Velden, 2009; CHERI, 2002). Yet, as 
argued by Leuze (2010), in some countries the type of degree 
obtained might be even more important than the discipline. 
For instance, Fachhochschule-degrees and Staatsexamen in 
Germany are linked to specific labour market segments and 
are mutually exclusive (Leuze, 2010). 

With relation to the level of the degree obtained, there 
is no consensus, on which one offers better opportunities 
in the labour market. According to the Europe-wide study of 
employers’ perceptions of graduate employability (The Gal-
lup Organization, 2010, p. 32), «a slim majority of employers 
(55%) answered that graduates with bachelor’s degrees would 
best match the skill requirements in their company, while 35% 
said that graduates with master’s degrees would be a better 
fit». In their multi-country general employability study, Allen 
and van der Velden (2009) confirm that both groups have the 
same unemployment rate, with the only difference that Master 
degree graduates more often experience the education level-
job mismatch, while the Bachelor degree graduates are more 
often mismatched in the education field-job dimension. How-
ever, the studies on international graduates prove that taking a 
postgraduate degree is viewed as a strategic step to enhancing 
one’s employability by increasing the scarcity/value of their cre-
dentials (Lindberg, 2008; Shumilova et al., 2012; Huang, 2013). 
And, indeed, the employment rates of those with Master’s 
degrees are slightly higher than those with Bachelor’s (cf. 93% 
employment rate among Masters Research programme gradu-
ate in Australia vs. 81.2% among Bachelors (Bartley, 2002)). 

Finally, following Majakulma (2011) that focused on inter-
national graduates from Finnish Universities of Applied Sci-
ences, we have found that not only the type of HEI, the field 
and level of educational program attended have an effect 
on further employment opportunities, but also the language 
of instruction. As the international programs tend to provide 
fewer courses than their full-fledged national counterparts, 
there is a legitimate concern among some employers about 
the quality of such programs. In addition, the students pursu-
ing programs taught in English in Finland do not manage to 
develop their Finnish language skills well enough to be able to 
use them in the workplace (Majakulma, 2011). 

5.2. Individual factors
Apart from the institutional factors described above the 

individual characteristics, such as the person’s socio-eco-
nomic background, job searching techniques, the sub-optimal 
knowledge of the language of the host country and access to 
social networks may become intervening factors in graduate 
employment (CHERI, 2002). Hence, in the context of inter-
national graduates seeking employment outside one’s home 
country, ethnicity appears to be one of the most important 
factors. Previous studies demonstrate that being a foreign 
graduate can be a disadvantage when applying for a job due 
to discrimination and prejudice (CHERI, 2002; Majakulma, 
2011; Shumilova, Cai, & Pekkola, 2012; Vehaskari, 2010). 
For instance, the employment rate of the international gradu-
ates educated in Finland is 70% (Shumilova, Cai, &Pekkola, 
2012), which is lower than the national level (87%) (Statis-
tics Finland, 2012). The labour market vulnerability of specific 
ethnic groups can be exemplified with graduates from African 
countries educated in Finland being least employable (55% 
employment rate) (ibid.). Similarly, in Norway, non-Western 
immigrants graduating from Norwegian universities and col-
leges have displayed a higher risk of unemployment than 
ethnic Norwegians with the same type and level of education 
(Støren, 2004). Other studies confirm that this appears to be 

a general trend for international graduate employment rates 
(Bartley, 2002; Hemmer et al., 2011). Yet, these differences in 
employment outcomes should be attributed to the employer’s 
perceptions rather than individual factors.

The (CHERI, 2002) concedes that individual job searching 
techniques such as the time when graduates start searching 
for a job and the methods used have clear effects on their 
employment situation. Those who started searching before 
their graduation and used the contacts developed during 
course of study are in many respects in a better position 
than those who delay the search until the time of graduation 
or even longer and use traditional job searching methods. In 
general, the surveyed Erasmus Mundus programme gradu-
ates, for instance, feel that they have found a job faster than 
their fellow graduates who studied at home (Hemmer et al., 
2011). The fact that the majority of the employed graduates 
found their job within half a year might be attributed, among 
other factors, to the urgency coming from the need to extend 
one’s residence permit. 

Linked to the job search techniques is the access to relevant 
social/ professional networks or ‘social capital’ which is becom-
ing increasingly important. Their significance is explained by 
the assumption that employers and job seekers have limited 
information about each other; (Ahmad, 2005; Majakulma, 
2011). The lack of information on foreign academic credentials 
encourages the employers to rely on other signals when recruit-
ing foreign talent, such as references from current employees. 
The dilemma is that both the internationally educated job- 
seekers returning home and the ones who stayed in the host 
country might miss on these professional ties to help them 
enter the world of work (Støren and Wiers-Jenssen, 2010).

The VALOA study findings also confirmed the fact that per-
sonal connections and recommendations from the teaching 
staff helped graduates find jobs, although it happened only in 
13% of cases and it was reported that it is difficult and time-con-
suming to build a genuine network (Shumilova, Cai, &Pekkola, 
2012;) . On the whole, the top methods of job search coincide 
with the ones identified in the CHEERS and Reflex surveys 
(Teichler, 2009, p. 241), that is, applying for a vacancy or con-
tacting the employer on one’s own initiative, while the help of 
careers/placement offices in HEIs was least frequently used.

Finally, the skills/ competences agenda is very prominent 
in the debates around the factors affecting graduate employ-
ability. There have been many attempts to classify skills and 
abilities with the major distinction being made between specific 
and generic ones. Although these classifications are rather 
artificial, various researchers have identified lists of important 
skills, abilities and competences for the world of work (Allen & 
van der Velden, 2012, 2009; Badillo-Amador, García-Sánchez, 
& Vila, 2005; Department of Education Science and Training 
of Australian Government, 2002; OECD, 2012; Shmarov & 
Fedyukin, 2004). Following the classification used by Allen 
and van der Velden (2012) and (Hemmer et al., 2011) these 
skills and competences can be grouped into the following cat-
egories: professional expertise, functional flexibility, innovation 
and knowledge management, technical skills, mobilization of 
human resources and international orientation. 

In the context of international education, it is the country-
specific skills and international competences that add value 
to its graduates (Støren&Wiers-Jenssen, 2010). Such com-
petences are becoming increasingly important in the global 
labour market and in multicultural work environments that 
become a reality worldwide. They include the ability to write 
and speak in a foreign language; professional knowledge of 
other countries; knowledge/understanding of international 
differences in culture and society (ibid.). Besides these, the 
researchers (Garam, 2005; Salisbury, Umbach, Paulsen, & 
Pascarella, 2009) argue that studies abroad enhance the 
development of a broad range of other general skills such 
as social or life skills; a deeper understanding and respect 
for global issues, more favourable attitudes toward other cul-
tures, improved personal and professional self-image, self-
confidence, ability to handle ambiguity and difficult situations, 
insight into their own value systems and overall maturity. 

All these skills appear to be appreciated by the employers 
internationally, with one interesting exception (Jones, 2013). 
The mastery of a foreign language or multilingualism did not 
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seem to have any significant statistical importance for employ-
ment outcomes (Støren and Wiers-Jenssen, 2010; Shumilova 
et al., 2012, Jones, 2013), while the awareness of cultural 
nuances and protocols was deemed to be more important. 
However, the foreign language might be seen as a comple-
mentary skill only if both the employer and the job applicant 
have fluency in the official working language. As the case of 
Finland showed the lack of Finnish language skills caused a 
lot of problems to international graduates seeking employment 
in Finland in areas outside the IT and telecommunications 
(Shumilova et al., 2012). On the other hand, as suggested by 
Støren and Wiers-Jenssen (2010), the time of residence in the 
host country might be more important in the case of interna-
tional graduate employment. Indeed, the job-seakers who lived 
in the country longer would have better social and professional 
networks and presumable better labour market opportunities 
even without adequate mastery of the local language. 

Unfortunately, with all this added value the international 
graduates might be considered overqualified and, as a result, 
be forced to lower their job expectations and take jobs that 
require a lower degree of education or no higher education 
whatsoever (Shumilova et al., 2012). 

5.3. Employers’ perceptions of international graduates
The successful transition from international HE to the world 

of work is largely associated with the way the employers per-
ceive the international graduates (Cai, 2012b). In general, the 
employers unanimously subscribe to the fact that the nature 
of work in the modern world is changing and becoming more 
varied, creative, self-guided, risk-taking, experimental, net-
worked and global in scope (Confederation of Finnish Indus-
tries, 2011). In this case the students who took up (part of) 
their degree studies abroad might better fit in these changing 
trends with their potential to bridge cross-cultural differences, 
access to professional networks in more than one country, 
foreign language mastery and other highly developed soft 
skills (Cai, 2012b). According to the world-wide study «Talent 
shortage survey» one third of the companies are experiencing 
a lack of available skilled talent with the right technical com-
petences and employability skills, and 12 % of the employers 
are already expanding the candidate search beyond the local 
labour market (Manpower Group, 2012).

These perceptions of employers would depend on whether 
they are dealing with the international graduates educated in 
their country or abroad. While in both cases the employers 
might appreciate the added value of international education, 
the assumption is that international graduates returning to their 
home countries may have better employment prospects (Cai, 
2012b). Yet, even these graduates might experience some 
challenges when trying to secure a job at home. Cai (2012b) 
notes at the example of China, that the employing companies 
that are involved in international operations or foreign com-
panies based in the graduate’s home country appreciate the 
returnees more, despite the fact that sometimes those have 
unrealistic salary expectations. However, the employers oper-
ating nationally may consider the graduates returning from their 
studies taken abroad – overqualified (Garam, 2005) or lacking 
the necessary social/professional networks (Cai, 2012b). 

Another challenge for the employment prospects could be 
the fact that international credentials are less known to the 
employers located outside the host country of one’s stud-
ies, thus raising the issue of the portability of cultural capital 
across national borders (Brooks et al., 2012). Our experience 
of conducting a quality assurance of one Erasmus Mundus 
programme along with the Hemmer et al., (2011) study proves 
that the joint degrees tend to be especially confusing for the 
employers. 

On the whole, the employers are not unanimous with 
respect to degree studies taken abroad. For instance, one 
report from Sweden indicates that employers prefer recruit-
ing graduates who have undertaken part of their education 
abroad, rather than graduates who have undertaken their 
entire study programme abroad or solely in Sweden (Støren 
and Wiers-Jenssen, 2010). In fact, only 25% of surveyed 
employers in the Europe-wide study on employers’ percep-
tions agreed that it was very important to have studied or 
worked abroad (The Gallup Organization, 2010). And only 

large international companies where English is used as official 
working language seem to make the full use of the foreign or 
internationally educated human capital.

Furthermore, the majority of employers highlight that the 
benefits of studies abroad can be enhanced if the graduates 
have prior work experience in the field, as 87% of employers 
strongly or rather agree that prior work experience appears 
to be a highly positive influence on employability (The Gal-
lup Organization, 2010). In terms of skills requirements, apart 
from professional (subject-specific) skills, qualifications and 
educational background, the employers are looking for the 
following set of attributes in job applicants:

«Energy, ambition, …evidence of being an achiever, and 
goal minded person. Self-motivated characteristics and atti-
tude», «negotiation & presentation skills», «understanding 
of economic matters», «innovativeness and the independent 
research skill», «ability to work without supervision» (Shumi-
lova, Cai and Pekkola, 2012, p.76)

However, as mentioned before, even having all the 
ne cessary skills does not guarantee smooth transition from 
HE to work for international graduates in the host country, with 
the mentioned above ethnic discrimination in the recruitment 
process being one of the obstacles. As an illustration, 52% 
of Finnish employers responding to Eurobarometer survey in 
2009 mentioned ethnic origin/skin colour as a factor that might 
put a job applicant in a disadvantaged position when choosing 
from two candidates with equivalent skills and qualifications 
(Larja et al., 2012).

5.4. The contextual factors
The above mentioned factors are also shaped by the 

socio-economic context, immigration and the labour market 
policies of a specific country. Never the less, many studies of 
graduate employment «are based on general, i.e. not country 
specific assumptions» (Teichler, 2009, p. 198). In relation to 
the general labour market conditions, for instance, there has 
been a growing concern since 1970s about the overproduc-
tion of the overqualified labour force associated with the mas-
sification of HE and the subsequent increase in the unemploy-
ment rates among HE graduates (Leuze, 2010). Brooks et al. 
(2012) have also remarked that with the increased academic 
mobility the value of study abroad experience and the employ-
ment premium have somewhat deflated.

In the case of international education-to-work transition, 
the more specific contextual factors would include the degree 
of internationalization of the labour market, the link between 
the attraction and retention policies towards foreign talent 
(including the immigration regulations) and the existence of 
agents or liaisons (Vehaskari, 2010) bridging the relevant 
stakeholders and striving to help international graduates 
become more employable. 

Unfortunately, international students are generally 
regarded as temporary migrants, and apart from the oppor-
tunity to extend the residence permit for up to a year to look 
for a job, the government does not support their integration 
(Sykes&Chaoimh, 2012). 

Given the existing gap between policies aimed to attract 
and retain foreign students (National Report from Finland for 
EMN Study, 2012), and the fact that many HEIs do not yet 
sustain the relationships with their international alumni (Shu-
milova, et al. 2012) – the role of the linking agents or liaisons 
is becoming more prominent. Such agents may include the 
community-based organizations, non-governmental organi-
zations (Gordon, 2009) or associations, networks, and pro-
jects. The main function of these liaisons in the context of 
international HE-to-work transition is to maximize the local 
available resource, bridge the relevant stakeholders (HEIs, 
students, alumni, employers and policy makers), discuss the 
ways and share the best practices in enhancing international 
graduate employability.

As way of example, a number of linking agents have 
appeared in Finland in the form of the EU and nationally co-
funded projects that aim to enhance international graduate 
employability by providing networking forums for immigrants, 
HEIs and employers. These projects organize a range of activ-
ities, including mentoring programmers and skills develop-
ment sessions for immigrants, informative sessions on «How 
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to find a job in Finland» and Finish working culture, company 
visits and work placements, studies on cultural diversity in 
the workplace and employers’ views on hiring foreign talent. 
International exchange organizations such as AIESEC are 
also currently active, particularly in their recruitment of busi-
ness students and place around 4,000 students across 50 
countries annually (AIESEC 2007, p. 13 in Crossman&Clark, 
2010). We believe that the role of this new stakeholder group 
needs to be studied in more detail. 

Finally, to corroborate the significance of the contextual 
factors it is important to highlight the variance in the employ-
ment rates depending on the post-graduation mobility pattern 
of international students. While the difference between those 
who stayed in the host country and returned home is insignifi-
cant (72 and 70% employment rate), those who moved else-
where appeared to be less employable (54,5%), according to 
the VALOA study. 

6. Implications for HEIs
Prompted by the employability policy agenda, HEIs have 

started putting efforts in embedding the employability skills in 
their curricula. Yet, the major tasks of HEIs in terms of the 
teaching component are still largely seen as recruiting, edu-
cating and ‘graduating the students, especially in the coun-
tries where funding is based on the number of entering and 
graduating students. As shown by the existing studies on 
international HE-to-work transition, the university career ser-
vices have been least used when applying for jobs. In addi-
tion, according to the results of International Student Barom-
eter survey (CIMO, 2011), the services of the career service 
departments were the ones with which international students 
were less satisfied. It seems there is a lack of knowledge on 
the part of HEIs (especially in countries that are only starting 
to charge tuition fees) of how to provide customized assis-
tance to international students in terms of their future career 
development. It was also reported that it is more difficult for 
international students to find places for internships (Shumi-
lova et al., 2012). Moreover, not all HEIs even keep their inter-
national alumni database.

All this calls for improvements informed by country and 
HEI-specific research on the skills needed by employers, elic-
iting the feedback from graduates on the relevance of HE to 
the labour market needs. Furthermore, HEIs may want to con-
sider the following:

– use the employability indicator (alumni feedback, statis-
tics) as a way to attract international students;

– provide help to international students with finding intern-
ships, language studies and choosing the labour-market rele-
vant courses (Majakulma, 2011);

– provide more classes in which international and local 
students would be mixed – as a way to enhance one’s integra-
tion into the host society;

– maintain the international alumni database, track and 
monitor their labour market outcomes (Sykes&Chaoimh, 2012);

– manage alumni relations, by inviting them to share the 
success stories with other international students and act as 
mentors;

– promote their graduates to employers and explain the 
value of educational credentials (e.g. joint degrees, in parti-
cular).

When developing the employability HEIs need to take into 
account the career and the post-graduations mobility inten-
tions of their international students. This seems like a lot to 
manage in the context where HE funding is being cut. Hence, 
HEIs might think of joining their efforts and providing services 
in the network of institutions or looking for externally funded 
(e.g. by European Social Fund) linking agents to help them 
cope with these pressures. 

7. Conclusions
While there is a common consensus that graduate 

employability is not only a matter of graduates but also sub-
ject to labour market fluctuations and interactions with other 
stakeholders, there is a lack of efforts in developing a working 
definition of employability to embrace such multi-dimensional 
understandings as well as in building an analytical framework 
for understanding a variety of factors which have impacts on 

graduate employability. This study is an effort to fill both gaps. 
The definition of employability provided in this study is heavily 
based on wide discussions of the concept in existing literature. 
We tried to make it inclusive but still simple and generic at the 
same time. The main output of the paper is the framework for 
understanding what factors affect graduate employability, in 
which four categories of factors are identified as important, 
namely individual attributes of students/graduates, HEIs, 
employers, and labor market contexts. Although our focus is to 
develop the framework for international graduates, it can also 
be useful for understanding graduate employability in general. 

Guided by the framework, the study has also provided 
suggestions for HEIs on how to enhance their capability in 
graduate employability development. Our critique is that when 
HEIs develop their strategies for enhancing graduate employ-
ability, they are not taking sufficiently the roles of other factors, 
such as employers and labor market contexts. For instance, 
while they are preparing international students for different 
labor markets in the worlds, the HEIs still tend to use one-
size-fit-all approaches. Rather, they need to study and project 
what destinations would be for their graduates in the global 
labor market, and they should accordingly plan diversified 
approaches to support the students. Moreover, HEIs have so 
far done little in developing strategies to influence the employ-
ers’ beliefs (Cai, 2013b), though there are emerging actions 
on engaging with employers in e.g. the development of curric-
ulum and internship to meet the employers’ needs. However, 
the employers may sometimes be short-sighted in identifying 
the prospective employees, understanding the competencies 
and potentials of graduates, and predicting possible added 
values brought by the graduates, especially in an international 
context. HEIs should beware that their missions are not con-
fined to preparing students for the future needs in the labour 
market, but also about transforming the future of the labour 
market and bringing in new values into society (Cai, 2013a). 

To respond to the new demands, it is indeed very chal-
lenging for HEIs as they have limited capabilities and carry 
much traditional inertia. It was pointed out that the linking 
agencies might help HEIs in terms of enhancing (interna-
tional) graduate employability by gathering HEIs, employers 
and policy makers for round table discussions, sharing best 
practices and complimenting HEIs’ efforts in developing the 
employability skills. The linking agencies will presumably bet-
ter ‘heard’ by all the stakeholders as they do not have vested 
interests with any of the sides. Nevertheless this study is a 
very preliminary attempt in this direction. It has its own limita-
tions, and for further exploration more research are needed.

Furthermore, in terms of future research, there is still need 
for more studies, especially systematic, longitudinal and com-
parative ones on the transition of international graduates to 
the world of work. Below is a list of recommendations for fur-
ther research:

• While the analyzed studies focused on recent gradu-
ates, it would be interesting to track their careers at a later 
stage, e.g. five years after graduation. This will reveal more 
clearly where the international graduates eventually end up. 
Also it would be useful to further compare the employment 
situations of international vs. local graduates. 

• As discussed above, employability is more than the 
ability to gain any employment; it is closely related to early 
career success. Hence, instead of relying solely on employ-
ment rate figures, using an aggregate variable that would 
include several parameters related to quality of employment 
might provide a better ground for comparisons (See Hemmer 
et al., for example).

• Bearing in mind the multifaceted nature of the ‘employ-
ability’ concept, it should also be explored from the point of 
view of other stakeholders through policy analysis and by 
investigating the HEIs’ strategies of responding to the chang-
ing labour market demands (Teichler, 2009). 

• Also, the way the employers’ beliefs and perceptions 
about international graduates are shaped need to be further 
studied in order to be able to affect them (Cai, 2012b). 

• Finally, in future studies on international graduates’ 
career paths the disciplinary background differences need to 
be addressed in more detail – beyond the hard/soft discipli-
nary divide (Pavlin, 2010).
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The mission, vision and values of modern technical university are considered in the article. Particular attention is paid to the 
analysis of development of leadership and institutional potential of society in terms of technical university. The paper shows the 
experience in implementation of the leadership strategy in the technical higher educational establishment. The need to pay more 
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Problem statement and its relevance. Aggravation of 
many social, economic and spiritual problems of mankind is 
that sad baggage with which we entered the twenty-first cen-
tury. The time when development of science and technology 
was recognized as a necessary condition for the progress 
of our civilization gradually fades into the background. More 
often we hear about the need of not technical but human 
progress. Today, more than ever, humanity needs the deve-
lopment and progress of spiritual and moral principles, prog-
ress of the level and quality of life. Science, as a weapon of 
nature subjugation, proved to be fatal to human who forgot 
that he himself is a part of nature. And this weapon ultimately 
turned against human. The development of science and 
technology, which had to lead to overall happiness, caused 
a number of global problems that the question if being smart 
enough for humanity to survive is still opened. It remains an 
open question; especially since there is a proven fact that 
human is not only conscious being, but more unconscious 
and irrational. Difficulty in solving global environmental and 
social issues is related to the fact that people are often guided 
by selfish motives as their own interests, the desire to meet 
their own needs, passions and desires to obtain maximum 
satisfaction [6]. 

Despite the threatening forecasts of modern scientists, 
our society is not making sufficient efforts to solve environ-
mental, demographic problems, problems of hunger, slavery, 
child labor and many others. Progressive people all over 
the world, understanding the complexity of these problems 
and contradictions, preach and implement humanocentrist 
approach in education, science and management. That’s 
why technical university should maintain modern progres-
sive ideas [1]. But to implement the ideas engineers-leaders, 
teachers-leaders, managers-leaders are needed. Therefore 
future specialists-leaders should be prepared in higher edu-
cational establishments. Our article is devoted to the solution 
of this issue.

Analysis of scientific papers on the issue. Consider-
ation of the research on leadership, problems of leadership 
skills formation of students in higher technical educational 
establishments, as well as philosophical, psychological,  
pedagogical literature allow us to determine various aspects 
of the research problem. Thus, improvement of the managers- 
leaders training is covered by such native scientists: V. Be reka, 
L. Vashchenko, D. Halitsyna, L. Danylenko, H. Dmytrenko, 
O. Elbrekht, H. Yelnikova, S. Kalashnikova, L. Kalinina, 
L. Karamushka, N. Klokar, L. Kravchenko, V. Kremen, S. Kry-
siuk, V. Luhovyi, V. Maiboroda, V. Maslov, O. Melnykov, 
P. Nadolishnii, N. Nyzhnyk, V. Oliinyk, V. Oluiko, S. Pazynich, 
A. Pakhariev, M. Piren, O. Ponomarov, D. Prasol, N. Prota-
sova, V. Rebkalo, O. Romanovskyi, M. Rudakevych, T. Soro-
chan, L. Tovazhnianskyi and others; personal aspects of 
leadership were interesting to O. Voronov, N. Honcharenko, 
O. Kovalov, A. Sventsytskyi, U. Bennis, O. Krishtanovska, 
R. Mills, Kh. Orteha-i-Hasset, V. Pareto and others; psycho-
logical characteristics of the leader’s role in an organization 
were considered by B. Kretov, R. Krychevskyi, B. Paryhin, 
K. Arhinis, G. Berne, G. Kohher, R. Tannebaum, U. Uinni, 
R. Yanh and others. 

The purpose of this paper is to analyze the disclosure 
of the problem of definition of the role of technical university 
in the development of leadership and institutional potential 
of society.

Main material. Models of the XXI century specialist, 
that are being developed, must include not only compo-
nents such as professionalism and quality basic training, 
but they should pay special attention to the humanization 
and humanitarization of the process of new specialists train-
ing in terms of technical university. Modern person, first of 
all, must understand the complexity of environmental, spiri-
tual, economic problems and the need for their fundamental 
and urgent solutions. And, secondly, on the subconscious 
level the need to act based on consciousness of the unity 
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of nature and human as the highest value should be laid in 
person [3].

However, the model of engineer-specialist can not be 
limited only by the above said disciplines. Engineer-leader 
should be the necessary component of this model. And not 
just because the fact that specificity of our country is that 
specialists-engineers hold a lot of high managerial positions. 
But because these functions require specific skills combined 
with great responsibility. All people must be involved in sol-
ving global problems but not each person individually. And 
only then there’ll be a possible way out of the crisis of mod-
ern civilization. We can say that every inhabitant of the Earth 
is responsible for his own home, his planet, his present and 
future [4]. But the responsibility of the leader-engineer for this 
is special. 

It is important to note that those people become leaders 
which have a special ability to influence other people, their 
thoughts, attitudes and actions. If the combined activity of 
each individual affects society as a whole, the activity of engi-
neer-leader that has organizing and subordinate influence, 
and directed to the activity of many other people in any direc-
tion, in the end, fundamentally affects livelihoods, sustainabil-
ity of social systems: consortium, separate company or firm, 
higher technical educational establishment.

Thus, the main social role of engineer-leader that turns 
control function to one of the most important is the organi-
zational and educational impact on people, that would allow 
efficient enterprise operation, the goals achievement of the 
organization and with that the salvation of global problems of 
mankind. 

In the economic revival of Ukraine critical value belongs 
to leaders of higher education establishments. Global trends 
in questions of management of higher education establish-
ment are the ability to combine creative efforts of all staff. 
Neither higher education establishments of the III-IV accredi-
tation levels nor colleges, technical and specialized schools 
have impersonal «cogs», who carry out orders of the authori-
ties blindly. A person is no longer just an impersonal, eas-
ily replaceable part of the productive forces, which plays the 
same or even less important role as technical means of pro-
duction. The gradual, steady rejection of the view on a person 
as an addition to the machine, that provides its clear and effi-
cient operation is happening. Competitiveness and survival 
of higher education establishment directly depend on the 
potential and quality of the entire team of employees, which 
solve any problem of the institution in its creative effort. Con-
tribution to the management and organization of higher tech-
nical educational establishment is required from everyone. It 
turned out that in potential versatility of the human personality 
there is a possibility of almost infinite increase in productivity, 
quality and performance of work [5]. Of course, the decisive 
role of the organization of such work, art to motivate staff and 
students to creativity, promotion of joint decision-making and 
responsibility of each person for the overall success or failure 
belongs to the skilful chief-leader of higher educational estab-
lishment.

Mission of modern university is to contribute to the holis-
tic development of each person, leadership formation and 
service to a person, community and society [2]. University is 
the main institution, purpose of which is not only to spread 
existing knowledge, but also the production of new know-
ledge. During the last decades the world’s leading universi-
ties shifted the emphasis on scientific and research activity, 
but learning process stays as a fundamental component of 
the university mission. With regard to the role of technical 
university in the development of leadership and institutional 
potential, the mission of National technical university «Kharkiv 
polytechnic institute» (NTU «KhPI») provides the following 
tasks: search, support and education of leaders; highly quali-
fied leaders training to their managerial activity at commercial 
complexes of Ukraine: fuel and power, metallurgical, engi-
neering, agriculture, social, transport, construction, chemical 
and etc.; use of scientific research based on the interaction of 
education and science; development and implementation of 
advanced information technologies and means of training in 
the educational process to prepare managers-leaders; wide 
international cooperation with leading universities of the world 

for training leaders; advanced training, specialization, retrain-
ing staff for leadership training; provision of educational con-
tent according to the latest science and technology achieve-
ments, the main trends of production and economy of Ukraine 
to prepare managers-leaders; provision of education and cul-
tural and spiritual development of leaders; facilitation of the 
implementation of fundamental and applied research by most 
talented students-leaders; promotion of practical skills deve-
lopment, particularly among students-leaders in the process 
of integration of education, science and industry; participation 
of students-leaders in international projects and programs, 
scientific conferences, seminars and exhibitions; creation of 
joint research centers, institutes, and other organizations with 
foreign partners, where the best students-leaders could carry 
out educational and research programs and receive relevant 
documents on education. 

Mission of modern university is related to its vision. 
According to experts in research of the problems of higher 
education, vision of modern university is the creation of an 
enabling environment, infrastructure and conditions for per-
sonality development; implementation of educational stan-
dards; development of scientific potential, improvement of sci-
entific and research, training and innovation activity; formation 
of the university SMART-space; development of corporate 
culture of leadership service as a modern management sys-
tem; assistance in leadership skills development of students 
through their participation in student’s government; creation 
of conditions for meaningful leisure of students and staff; dee-
pening of integration in international space of higher educa-
tion and science; demonstration of openness and ma king 
information available to the community [7].

In our view, vision of technical university primarily NTU 
«KhPI» is a high quality of education: its solidity, depth, prac-
tical orientation; the presence of more than 40 recognized 
research schools; high demand for graduates in the labor 
market, native and international recognition of the univer-
sity; high places in national and international rankings; high 
level of assessment of the quality of training by employers 
and scientific-theoretical, methodological training of scientific 
and teaching staff; development of infrastructure and finan-
cial base of the university; top leadership among national 
education, which implements new achievements of scientific 
and technological progress to the learning process, modern 
educational technologies; availability of certificates of interna-
tional and national recognition.

Mission and vision of the university depends on its values, 
because values of an organization are a powerful regulator of 
individual and group behavior of staff that reflects life princi-
ples and goals of the organization and choices of methods of 
their implementation made by individual. Values of the orga-
nization are shown in the organizational culture, in particular, 
in rules, norms and traditions. They govern the employees’ 
behavior in the performance of their official duties, one-time 
and permanent assignments, business interaction and inter-
personal communication [2]. 

Values of National technical university «Kharkiv polytech-
nic institute», which promote the development of leadership 
and institutional potential of society are: academic freedom; 
high demands on the quality of training; democratic control: 
the election of authorities, collegiality of decisions; pluralism 
of thoughts; support of the accepted norms of scientific com-
munity; high quality of education; openness and willingness 
to cooperate at all levels; compliance with social, national, 
religious and other principles of equality of staff and students; 
individual approach to each employee and student, respect; 
concern for the social protection of students, for the avail-
ability of qualified teachers and for the increase of the edu-
cational and cultural level of students and teachers; intro-
duction of advanced information technologies and means of 
training in the educational process; promotion of innovative 
training programs implementation for scientific and teaching 
staff; creation of conditions for the exchange of students, post-
graduates, doctoral students, research, scientific and teach-
ing staff; advanced training of employees; provision of cultural 
and spiritual development of personality; education of people 
enrolled in the university to respect the Constitution of Ukraine; 
facilitation of implementation and production of new high-tech 
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products; concern for integration of education, science and 
industry; implementation of innovative development projects. 

Let’s consider a concrete experience in implementa-
tion of leadership strategies at NTU «KhPI». In the last 15 
years the basic tenets of the concept of future engineers-
leaders training are gradually introduced. Thus, the univer-
sity opened new specialties: «Psychology», «Administrative 
management», «Pedagogy of high school», «Management», 
«Personnel management and labor economics», «Manage-
ment of organization and administration», «Management 
of innovative activity», «Power management»,» Manage-
ment of foreign economic activity», «Sociology», «Intellec-
tual property», «Quality, standardization and certification», 
«Marketing», «Systems of artificial intelligence», «Social 
informatics», «Innovative management», «Ecology and envi-
ronment protection», «Economics of enterprise» and others. 
Development of leadership potential at technical university 
is promoted by the subjects that form leadership skills of 
humanitarian and technical elite. These are «Psychology», 
«Pedagogy», «Psychology of management», «Psychology 
of success», «Philosophy of success», «Rhetoric», «Con-
flictology and psychology of management «, «Psychology 
of activity and learning management», «Behavioral compe-
tence in project management», «Pedagogy and psychology 
of high school», «Communication processes in education», 
«Basics of pedagogy of high school», «Management of the 
development of social economic systems», «Basics of man-
agement in energetics», «Training on psychology of commu-
nication», «Training on negotiation organization», «Basics 
of professional psychology», «Psychology and methods of 
teaching specialized subjects», «Psychological and peda-
gogical basics of teaching», «History of science and tech-
nology», «Legal basis of management activity», etc. In their 
pedagogical practice teachers of technical university actively 
use such technologies of education that promote leader-
ship potential development of future specialists of technical 
profile. These are business games (educational, industrial, 
research); case-technologies; technologies of the analysis of 
specific situations; trainings; simulation exercises; thematic 
discussions; technologies of problem-based learning; meth-
ods of projects and debates; technologies of game design 
and more. Thus, the educational process at technical univer-
sity is based on the interpenetration of technical disciplines 
and humanities.

Conclusions. This study gives reason to the following:
1. Development of leadership and institutional potential of 

society is no longer a privilege of humanitarian universities, 
but it becomes a leading component of training at technical 
university.

2. Study of humanities at technical university focuses on 
raising the level of general education and knowledge of future 
engineers, economists, managers, promotion of their culture 
level, human values ingrafting and leadership skills develop-
ment.

3.  Development of leadership and institutional potential 
at technical university implies parallel conduction of basic and 
applied social and psychological research, development of 
methods and means of reliable psycho-educational assess-
ment, general issues of pedagogy and psychology of higher 
technical school.

4.  Mission, vision and values of modern higher technical 
educational establishment contribute to the system of engi-
neer-leader training, which is being developed at NTU «KhPI».

5.  Preparation of future leaders is justified from economic, 
environmental and moral point of view. In the process of for-
mation of the modern engineer-leader more attention should 
be paid not only to his high professionalism, but his morality 
and spirituality.

So, all these require proper consideration in future engi-
neers’ training process, and improvement of future engineers- 
leaders training.

As prospects for further development the authors con-
sider development of the concept of a leadership center at 
technical university.
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Гура Тетяна, Нечепорчук Ірина
РолЬ ТеХніЧного УніВеРСИТеТУ У РоЗВИТкУ лідеРСЬкого  

ТА інСТИТУційного ПоТенціАлУ СУСПілЬСТВА

У статті розглядається місія, візія та цінності сучасного технічного університету. Особливу увагу приділено аналізу 
розвитку лідерського та інституційного потенціалу суспільства в умовах технічного університету. В статті висвітлено 
досвід реалізації стратегії лідерства в технічному вузі. Наголошено на необхідності при формуванні особистості сучас-
ного інженера-лідера більше уваги приділяти не тільки високому професіоналізму, але і його моральним та духовним 
якостям.

Ключові слова: місія, візія, цінності, лідерський та інституційний потенціал суспільства, інженер-лідер. 

Гура Татьяна, Нечепорчук Ирина
РолЬ ТеХнИЧеСкого УнИВеРСИТеТА В РАЗВИТИИ лИдеРСкого  

И ИнСТИТУцИонАлЬного ПоТенцИАлА оБщеСТВА

В статье рассматривается миссия, видение и ценности современного технического университета. Особое внимание 
уделено анализу развития лидерского и институционального потенциала общества в условиях технического универси-
тета. В статье освещен опыт реализации стратегии лидерства в техническом вузе. Отмечена необходимость при форми-
ровании личности современного инженера-лидера больше внимания уделять не только высокому профессионализму, 
но и его нравственным и духовным качествам.

Ключевые слова: миссия, видение, ценности, лидерский и институциональный потенциал общества, инженер-
лидер.
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MANAgEMENT PERSONNEL LEADERSHIP POTENTIAL  
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The article consists of theoretical analysis of the concept of «leadership potential» in connection to the concepts of «leader-
ship» and «personal potential»; the components of the leadership potential are defined. It also identified the main processes that 
reflect the development of leadership potential in management of higher educational institutions. Such processes are: self-disclo-
sure, updating and implementation of leadership potential of the individual. The principles which ensure efficient development of 
leadership potential of management personnel and factors that may slow down the process were identified. As well, there is an 
analysis of the level of development and implementation of leadership potential of management personnel of higher education 
institutions; and it is presented through the vertical hierarchy of leadership phenomenon.

Keywords: leadership, personal potential, leadership potential, management personnel, institutions of higher education.

Preface. The educational system reform which is con-
nected with active innovation of the educational environment 
and provides higher education institutions with greater auton-
omy needs leaders capable to implement and support these 
reforms. The higher educational institutions management per-
sonnel leadership training takes the key role in this process.

Major trends of modern society such as democratization, 
globalization, computerization and technologization (I. Adizes, 
K. Blanchard, R. Daft, A. Zaliznjak, S. Kalashnіkova, J. Kot-
ter, A. Kochetkova, J. Collins, H. Mintzberg, M. Monro et al.) 
cause the implementation of leadership paradigm in manage-
ment education. Considered from the perspective of psycho-
logical analysis the development of leadership is the process 
of manager self-development which implements his leader-
ship potential. Many researchers emphasize that leadership 
potential is one of the most important components of the 
individual manager (N. Gavrilov, A. Zan’kovskyj, A. Yevtyhov, 
M. Kirsanov, J. Cotter, L. Lesbvey, M. Primachenko et al.), 
however there is no the final determination of the concept yet.

Therefore, the purpose of this article is to make a theo-
retical analysis of the concept of «leadership potential» and 
examine how it develops in managerial personnel of higher 
education institutions (HEI).

The main material. Leader in education is seen as the 
individual or organization which carries out activities in the 
field of education aimed at its development and the achieve-
ments and results of this activity are the benchmark for others 
[5, p. 454]. Traditionally the managerial staff of educational 
institutions is considered as leaders.

Management personnel are those employees whose work 
activity is focused on the implementation of the management 
functions. From managerial point of view, there are three levels 
of manager position marked by a vertical division of labor and 
its role in the system of organizational administration: higher, 
middle and lower. Depending on functions management per-
sonnel can be divided into linear and functional heads. The 
linear heads direct, coordinate and stimulate the activities, 
arrange resources of the organization, make decisions, take 
full responsibility for achieving the goals of the organization 
and have the authority to make organizational solutions. The 
functional leaders are the department heads whose main task 
is to contribute to the effective work of linear leaders [9, p. 12].

The linear leaders of HEI are: the rector, vice-rectors, 
deans (directors of institutes), vice-deans, heads of depart-
ments. Functional heads in higher education institutions are 
the leaders of the support departments (Accounting, Legal 
Department, Personnel Department, etc.). Activity of leaders 
while they are executing their managerial functions reflects 
both their level specifics and their distribution within the orga-
nizational structure.

Evolutionary levels reflect the transformational manage-
ment dynamics. S. Kalashnikova notes that the evolutionary 
levels of management in the sphere of professional activity 
include: administration, management and leadership. The 
specifics of each level manifest itself through the identifica-
tion of the basic parameters of management process (sub-

ject, object, purpose and nature of the impact), which undergo 
transformation under the influence of external factors and the 
needs of social development. The leadership is the highest 
evolutionary and qualitative level of management. The author 
gives the following definition of leadership: «the management, 
which is implemented by influencing followers (their behavior) 
on the basis of personal qualities (leadership competencies) 
to achieve socially important goals» [5, p. 41-43].

In other words, leadership is described as qualitative char-
acteristics of the leader rather than a professional activity with 
certain functions.

Therefore, the leadership in terms of psychology must 
be seen in two areas: leadership as a personal property and 
leadership as a socio-psychological phenomenon. In the first 
case it is not mandatory for leader to «lead the way», more 
important is to have an active life position and be able to make 
decisions and take responsibility. Characteristics of leadership 
as a socio-psychological phenomenon are: it is connected to 
dynamic process of small group; it is based on the influence 
of personal authority of individual (leader) on group members’ 
behavior; leads to the achievement of group goals in optimal 
time and with optimum effect. Leadership is the result of both 
objective factors (goals and objectives of the group in a particu-
lar situation) and subjective (needs, interests, individually-psy-
chological characteristics of group members), and the actions 
of the leader as initiator and organizer of group activities.

People who work in education show their leadership quali-
ties mainly when they implement their personal leadership 
potential i.e. Socio-psychological characteristics that reflect 
whether individual is able to be a successful leader no mat-
ter depends it on situation or not [5, p. 273]. Most authors 
consider the notion of «leadership potential» as the aspect of 
«personal potential» and base it on analysis of actualized and 
potential personal resources.

In a general sense, the context of the notion of «personal 
potential» consists of the idea of personal potential as system 
and integrative personal phenomenon including some struc-
tural components. Those components make some influence 
on personal ability to have consistent internal criteria, to keep 
being focused in daily activity, and to maintain the stability 
of actions and semantic orientations under external pressure 
(D. Leont’ev, V. Maralіv, S. Golovіn, D. Goodіng); to form a 
system of one’s attitudes to outer world and himself (V. Mja-
sishhev); one’s success in different life activities (M. Kagan, 
І. Ashmarіn); the level of ability development and realization 
(M. Alekseenko, G. Zarakovskij); the success of adaptation 
(A. Bogomolov, S. Dobrjak, N. Konovalova, V. Kulganova, 
A. Maklakov, O. Reznіkova, R. Svinarenko, N. Starins’ka).

Researchers emphasize the existence of two qualita-
tive conditions of personal potential: actualized and potential 
(M. Alekseenko, G. Zarakovskij, O. Shtepa). The actualized 
condition is provided by relevant personal recourses -imple-
mented skills, knowledge, skills that a person has gained 
in the course of own life experience and realizes during life. 
Potential state includes potential personal resources – unrea-
lized abilities (inclinations), a set of values, products of mental 
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activities, mental and behavioral strategies, internal states, 
guidelines that can be used by man for a particular purpose.

Analyzing the concept of «leadership potential» research-
ers point to its integrative nature, which includes a number of 
structural components.

E. Gunicheva notes that personal leadership potential is a 
system integrative personal phenomenon that includes some 
set of intellectual, motivational, emotional and volitional, and 
professional and value qualities [1, p. 295].

When discussing the leadership potential I. Drigina 
assumes that it is a quality characteristic of person that reflects 
his set of internal needs, capabilities, value attitudes, meth-
ods that help him to gain such an integrative competence, 
responsibility and communicative skills which guarantees him 
the leading influence on group members who are trying to col-
lectively solve problems in a different areas of life [2, p. 23].

Considering leadership potential of the head of social 
group O. Evtihov notes that it includes leadership qualities, 
conditions for leadership manifestation, and the idea of how 
the group perceive the head, whether he can get the lead-
ership position in group and to use his leadership potential 
[3, p.99]. Author thinks that the structure of leadership poten-
tial includes: the cognitive component of the leader and his 
followers (self-concept, professional-managerial philosophy, 
the image of leader in followers’ mind); the competence and 
behavioral component (individual, social, organizational and 
managerial characteristics of leader that help him to be effec-
tive; psychological readiness and ability of group members 
to be his followers); organizational-administrative and socio-
psychological conditions for existence of leadership (organi-
zational and social conditions conducive to the existence of 
organizational leadership) [3, p. 103].

N. Marahovs’ka considers leadership potential through 
criteria and indicators of level of development of leadership 
skills, namely:

• motivational – the desire to be a leader;
• cognitive – knowledge about leadership quality: com-

pleteness, depth, flexibility;
• operational – leadership skills, organizational skills, com-

munication, perceptual and prognostic skills, creativity, self-
regulation;

• control and adjustment – provides sustainable leader-
ship position that manifest itself in the self-expression of lead-
ership skills and overcoming obstacles to self-realization in 
leadership [11, p. 161].

The level of leadership potential, according to S. Kalash-
nikova is determined by the degree of development of indi-
vidual (skills, personality traits, values) and universal (expe-
rience, skills, leadership styles, role repertoire) components 
[5, p. 273].

J. Cotter suggested that there are four main sources of 
leadership potential: innate ability;  an early childhood educa-
tion, based on innate abilities and contributing to the success 
of the educational process; basic education and success, 
based on sources 1 and 2; experience gained in the career 
and directly related to the possibilities inherent in the sources 
1, 2, 3. The author notes that the formation of leadership 
potential influences both individual and acquired «situational» 
factors [7, p. 58].

Given the above it can be argued that the specific under-
standing of «leadership potential» depends on the scope of 
the analysis of problems, including:

• in management development potential leadership is 
seen as a result of successful implementation of management 
functions (planning, organization, control);

• in pedagogy – a tendency to dynamics of quality cha-
racteristics of management (administration, management, 
leadership);

• in psychology – as a personal self-realization in the per-
formance of management, which is caused by:

1. personal activity of individual that is a basis of the activ-
ity and self-determination, desire and will to be a leader;

2. willingness of social group or its members to follow the 
leader;

3. social constructing of environment, or leadership field 
due to situations of the of leadership potential manifestation 
[6, p. 56].

The parameters of the leadership field include: the group 
composition, interpersonal relationships, the status of the indi-
vidual in a group, character of activity and communication, 
responsibility for what is happening in the group, the group 
processes outcomes [8, p.10].

Analyzing the main processes that reflect the develop-
ment of leadership potential of HEI management, such us:

• personal leadership potential development – identify-
ing potential resources of personality and characteristics of 
leadership potential that lead to leadership development, 
and analysis of leadership field parameters.

• personal leadership potential actualization – conver-
sion resources from potential to actual condition. To identify 
the individual vectors of personal leadership potential devel-
opment is the core of the phase. Also it is important to form 
the efficient form of group interaction. 

• personal leadership potential realization – purposeful 
use of potential and hidden for the time inclinations, capabili-
ties, skills, qualities, resulting in significant personal or social 
achievements during life spine.

For successful implementation of leadership potential of 
managers in education it is important to establish social and 
psychological conditions for leadership development. First of 
all, it can be reached through the administrative and manage-
rial, and informational and promotional leadership stimulation 
and corporative culture impact on leadership development.

According to O. Evtihov, the administrative and manage-
rial leadership stimulation and the formation of their leadership 
image in the eyes of others includes: organizing a cohe rent 
and supportive administrative interaction between leaders of 
different levels of the same administrative branch; the head 
of the higher level should accent the leader status of the unit 
heads in the eyes of his employee; also, the unite heads who 
are successful in administrative work and create a good psy-
chological climate in their unites must be encou raged. The 
measures to provide informational and promotional stimulation 
of unit heads include: creation and support of public opinion 
about unit heads as the administrative leaders, and demon-
stration of examples of social leadership; doing the symbolic 
positioning of leader by showing photographs, making quotes 
from speeches, using fragments of documents [4, p. 5].

The effectiveness of leadership potential in manage-
ment’s higher education institutions ensure the implementa-
tion of the following principles:

• The principle of orientation to internal resource of person.
This principle shows to which extent a person is confi-

dent in his capabilities to independently and effectively solve 
his own problems, to build his behavior according to positive 
model of self-realization, and his confidence in the availability 
of own resources, even when it is not actualized.

• The principle of being focused on achievement.
The manifestation of this principle is the desire to suc-

ceed, and to have good results of activity. It is characterized 
by: perseverance; dissatisfaction with the result; attempt to do 
the work better than before; experiencing the joy of success 
due to the achievement of high results; having tendency to 
set long-term goals; feeling dissatisfaction from easy task and 
easily achievable goals.

• The principle orientation to subjective development of 
personality.

This principle shows in promotion of one’s ability to be 
the subject of his own behavior, activities and, ultimately, life.

• The principle of emotional balance.
This principle involves understanding and managing 

one’s own emotions and the emotions of others, inclusion 
into the situations that require forceful efforts to overcome the 
negative influence of society, the search for solutions using 
adequate means for this person, the acquisition of stress tol-
erance and the reflexive life position.

• The principle of tolerance.
Tolerant attitude to what is happening, the lack of desire 

to see anything reduced to unambiguity, it also means having 
adequate attitude to unintended results of activity, putting the 
process prior to the outcome.

The successful development of personal leadership 
potential of managerial personnel of HEI must take into 
account factors that prevent the leader from being a leader:
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• the excessive independence, isolation, sharpness, lack 
of attention to the people, the inconstancy and unpredictability 
of behavior in difficult circumstances;

• the difficulty in team building: bad selection, oppres-
sive and excessive control, inability to resolve conflicts and 
de legate powers, etc;

• the problems in the strategic approach use, including 
a tendency to continue to do what has been done already, 
inability to cope with difficulties and uncertain situations, help-
lessness when facing a new situation;

• failure to pursue the case, lack of attention to details, 
disorganization, tendency to leave work unfinished, being 
unreliable;

• excessive ambitions, including the tendency to rely too 
much on others in order to hide own weaknesses, an inclina-
tion to rely too much on the same advantage;

• bad relationships with senior managers, including: fail-
ure to convince, to adapt to the head with different style, disa-
greement about strategies, inability to fully realize own func-
tions to influence others [12, p. 156].

The level of development and implementation of leader-
ship potential of managerial staff of higher education institu-
tions can be analyzed through a vertical hierarchy of lead-
ership. Every successive level of this requires the leader to 
have more of developed personal qualities, knowledge, skills 
and abilities. Thus the first three levels are more focused on 
whether leader has knowledge and resources that help him to 
get the authority among the followers, and the next three are 
focused on the ability of the leader «to lead», to understand 
the role and value of each team member, to provide strategic 
planning and implementation of the objectives.

1. Leadership at the level of environment. The focus of 
attention of such leader centered on external factors and 
operating conditions. The leader uses greater control over 
resources, understands how to achieve goals, and corrects 
actions of followers. This is the easiest level of leadership.

2. Leadership at the level of behavior. This type of leader-
ship is focused on improving specific behavioral skills of group 
by identifying and reinforcing successful actions towards a 
certain goal. Leader is an expert, he knows all the nuances of 
a given type problem solving.

3. Leadership on the level of abilities. The leader helps fol-
lowers not only to elaborate skills at concrete situations but 
also to develop general cognitive abilities; he offers his follow-
ers to transfer their skills to new contexts and create effective 
strategies of thought and behavior.

4. Leadership on the level of beliefs and values. The 
leader creates the belief and values in people that contri bute 
to or, conversely, hinder successful behavior. An effective 
leader of this level helps followers to overcome internal resist-
ance, strengthens their faith in themselves and their capabili-
ties, creates an optimistic view of the situation, while not giv-
ing ready-made solutions. This way he stimulates them to get 
a solution.

5. Leadership at the level of identity. This type of leader-
ship is focused on the discovery and recognition of identity 
and internal potential of people. The leader creates conditions 
for the development of followers’ personality by appreciating 
their wholeness, understanding the value and importance 
of each team member, providing room for error, motiva-
tion to self-development and self-realization.

6. Leadership at the level of mission. Such a leader crea-
tes conditions for understanding by every team member of 
their place and role in society, helps to positively reflect on his 
own meaning and goals, expanding the borders of the world, 
provides a stable developmental environment, which contains 
many opportunities for implementing the objectives and per-
sonal growth [10, p. 40-42].

The material of this article does not show all aspects of 
the problem. The points that require further study are: deve-
lopment of the model of leadership potential as individual 
psychological phenomena; making a depth analysis of the 
components of leadership potential, definition of its relation-
ships and roles in discovering and implementing of leader-
ship potential; to make a study of the conditions of leadership 
potential of managerial personnel of higher education institu-
tions.

Findings.
1. The educational system reform, active introduction of 

innovations in the educational environment, providing more 
autonomy to higher education institutions requires, above all, 
getting leaders capable to implement and support these pro-
cesses. A key role in this management of higher education 
institutions belongs to workers, who perform administrative 
functions.

2. In the sphere of vocational activity management as 
a process varied depending on the needs of society and 
organizational development. Today, it is advisable to allocate 
evolutionary levels of management: administration, manage-
ment and leadership. The highest evolutionary level and best 
quality of management belongs to leadership. Manifestation 
of leadership by educational staff primarily associates with 
the implementation of their own personal leadership poten-
tial. Analyzing the concept of «leadership potential» research-
ers point to its integrative nature, which includes a number of 
structural components.

3. From the standpoint of psychological analysis the 
development of leadership potential is seen as a personal 
self-realization. The dynamics of the process of implementa-
tion of professional activity is driven by: personal activity of 
person, his desire to be a leader; willingness of team mem-
bers to follow the leader; the social construction of the envi-
ronment or the field of leadership, which is connected with 
situations in which the leadership potential manifest itself.

4. The main processes that reflect the development of 
leadership potential of management personnel of HEI include: 
personal leadership potential development, personal leader-
ship potential actualization and realization.

5. The effectiveness of leadership potential development 
of managerial staff of higher education institutions is ensured 
through the implementation of these principles: the principle 
orientations to internal resources of person and personal 
achievement; the principle of orientation to the subjective 
formation; the principle of emotional balance; the principle of 
tolerance.

6. The level of development and implementation of lea-
dership potential of managerial personnel of higher education 
institutions can be analyzed through a vertical hierarchy of 
leadership, which includes six levels: leadership at the level 
of environment, leadership at the level of behavior, leadership 
at the level of skills, leadership at the level of beliefs and val-
ues, leadership at the level of identity, leadership at the level 
of mission. Every next level requires leader to have more of 
developed characteristics, knowledge, skills and abilities.
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Лебідь Неля 
РоЗВИТок лідеРСЬкого ПоТенціАлУ УПРАВлінСЬкого ПеРСонАлУ  

ЗАклАдіВ ВИщої оСВіТИ

У статті теоретично проаналізовано поняття «лідерський потенціал», обґрунтовано його зв’язок з поняттями «лідер-
ство» і «потенціал особистості», вказано складові лідерського потенціалу. Визначено основні процеси, які відобража-
ють розвиток лідерського потенціалу управлінського персоналу закладів вищої освіти, зокрема: розкриття, актуалізація 
та реалізація лідерського потенціалу особистості. Виявлені принципи реалізації професійної діяльності, які забезпечу-
ють ефективність розвитку лідерського потенціалу управлінського персоналу та фактори, які можуть уповільнювати цей  
процес. 

Ключові слова: лідерство, потенціал особистості, лідерський потенціал, управлінський персонал, заклади вищої 
освіти.

Лебедь Неля 
РАЗВИТИе лИдеРСкого ПоТенцИАлА УПРАВленЧеСкого ПеРСонАлА  

ВыСШИХ УЧеБныХ ЗАВеденИй

В статье теоретически проанализировано понятия «лидерский потенциал», обоснована его связь с понятиями 
«лидерство» и «потенциал личности», указаны составляющие лидерского потенциала. Определены основные процессы, 
которые отражают развитие лидерского потенциала управленческого персонала высших учебных заведений, а именно: 
раскрытие, актуализация и реализация лидерского потенциала личности. Выявлены принципы реализации профессио-
нальной деятельности, обеспечивающие эффективность развития лидерского потенциала управленческого персонала 
и факторы, которые могут замедлять этот процесс.

Ключевые слова: лидерство, потенциал личности, лидерский потенциал, управленческий персонал, учреждения 
высшего образования.
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THE LEADINg ROLE OF TEACHERS IN THE DEVELOPMENT  
OF HIgHER EDUCATION

This article deals with the leading role of teachers in the development of quality higher education. The definition of quality 
teaching in higher education institutions and features, skills of good teachers have been analyzed. The importance of student’s 
outcomes in creating leading position of the universities have been defined. The mission of academic advising as teachers, 
coaches and mentors have been specified. Practical recommendations for teachers to assume leadership roles in order to improve 
the quality of higher education in Ukraine have been written for the first time.
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Introduction. Teachers have the biggest higher educa-
tion influence on student achievement and teacher quality 
is therefore central to improving education systems around 
the world. While some countries have a plentiful supply of 
high-quality teachers, many countries struggle to compete 
with other sectors for teaching and leadership talent. This 
challenge grows ever more acute as the demands on educa-
tion systems become more ambitious to prepare all students 
with the knowledge, skills, and dispositions for success in an 
increasingly globalized and digital world [26].

Quality teaching in higher education matters for student 
learning outcomes. But fostering quality teaching presents 
higher education institutions with a range of challenges at 
a time when the higher education sector is coming under 
pressure from many different directions. Institutions need to 
ensure that the education they offer meets the expectations of 
students and the requirements of employers, both today and 
for the future. Yet higher education institutions are complex 
organizations where the institution-wide vision and strategy 

needs to be well-aligned with bottom-up practices and inno-
vations in teaching and learning [6, p. 5]. Developing insti-
tutions in Ukraine as effective learning communities where 
excellent pedagogical practices are developed and shared 
also requires leadership, collaboration and ways to address 
tensions between innovators and those reluctant to change. 
Especially at a time when Ukrainian higher education reforms 
their policies with the aim of integration to European Higher 
Education Area and European Research Area.

Looking to the future, the academic content and routine 
cognitive skills that are central in education systems today will 
not suffice in a world where students can access unlimited con-
tent on Google and job profiles are changing rapidly. In order to 
equip students with the com petencies to be active citizens and 
workers, teachers need to become high-level knowledge work-
ers, capable of creating 21st century learning environments. 
So effective teacher recruitment, training, and ongoing profes-
sional development of teachers are crucial for student learning. 
And all this hinges on effective leadership [26].
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The world is changing rapidly. A wide-ranging, global dis-
cussion about what knowledge and skills are most important 
in diverse, intercon nected, innovation-oriented societies and 
economies in Teaching and Leadership for the Twenty-First 
Century took place at The 2012 International Summit on the 
Teaching Profession. No longer is providing basic literacy 
skills for the majority of students and higher-order skills for a 
few an adequate goal. Technological, economic, and political 
trends have reduced the demand for routine cognitive skills 
and increased the demand for higher-order skills. The skills 
that are easiest to teach and easiest to test are now also the 
skills that are easiest to automate, digitize, and outsource.

The Assessment and Teaching of 21st Century Skills 
Consortium (which includes Australia, Finland, Portugal, Sin-
gapore, the United Kingdom, and the United States) provides 
one widespread definition of the newly skills. This definition 
divides twenty-first century skills, knowl edge, and attitudes 
into four categories: 

Ways of thinking: creativity/innovation, critical thinking, 
problem-solving, decision-making, and learning to learn 

Ways of working: communication and collaboration/team-
work 

Tools for working: including information and communica-
tions technologies 

Living in the world: citizenship, life and career and per-
sonal, and social responsibilities, including cultural awareness 
and competence[26]. 

Materials and methods: Leadership and governance in 
higher education, leadership and university, quality education 
have been analyzed by Ukrainian scholars Svitlana Kalash-
nikova [14], Vasyl Kremen [15], Kateryna Zhdanova [29]. 
Quality teaching in higher education has been investigated 
by Henard and Roseveare [6], Shulman [24], Webbstock [28], 
Biggs [2] and etc. A lot of articles have been written about 
understanding of academic advising (Hemvell) [10, 11], devel-
opmental theory of advising (Lowenstein) [16], development 
of student leadership through academic advising (McClellan, 
Moser) [20]. Students evaluations of university teaching have 
been worked out by Marsh [19], teaching capabilities and pro-
fessional development have been written by Taylor and Hativa 
[25], Barak [9] have been investigated the knowledge and 
beliefs regarding effective teaching dimension and strategies. 

This article pursues the goal to analyze foreign scholar’s 
approaches to quality teaching in higher education, features 
and skills of good teachers in new globalised and change-
able world, to define leading role and functions of academic 
advising for better student’s outcomes in order to improve 
and develop the leading role of teachers in higher educational 
institutions of Ukraine.

Main part: Higher education has changed in the past 
twenty years: the number of students has dramatically 
increased, funding concerns have changed, and the stu-
dent body has diversified. The current «knowledge era» has 
reintroduced transfer of knowledge as a major contributor to 
growth and business success. 

The student body itself has changed considerably since 
the 1960s, hence modifying expectations regarding teaching. 
To begin with, in most developed countries, increasing social 
diversity has transformed the student body at university level. 
Higher education is no longer reserved to the elite. Next, the 
Internet has globalised the market place, and institutions are 
increasingly competing for the best students, nationally and 
internationally. Many professors are now teaching interna-
tional students, and consequently must develop new peda-
gogical strategies [6].

Teaching methods have also evolved. Professors who 
wish to incorporate aspects of on-line learning need to become 
familiar with new pedagogical methods. Distance education in 
print form is being supplemented by Internet – based delivery. 
Mixed modes of learning have become common: the major-
ity of cross-border distance programmes now involve some 
form of face-to-face pedagogical or administrative contact, 
sometimes visits to study centres. Generally people in remote 
locations and working adults are the first to experience these 
new forms of learning. 

A generation of new teachers will soon come in to replace 
the baby boomers when the later retire. These new teachers 

will have grown up with the Internet and will have a renewed 
vision of what good teaching is. A possible change is that the 
faculty might come to adopt a more integrated professional 
identity, through for instance the reconceptualization of the 
relationship between teaching, learning and research [6]

As globalization continues, the national and international 
competition for the best students is likely to increase among 
higher education institutions, thus only reinforcing pressure 
for Quality Teaching and quality assurance. It is likely that 
international rankings based on the quality of teaching will be 
set forth, thus reinforcing the attractiveness of quality initia-
tives. Moreover, there are more and more students who study 
at various universities, benefitting from opportunities like Eras-
mus or international scholarships. These students are likely to 
compare the quality of the teaching received at these different 
institutions. 

The definition of Quality Teaching depends on the  
meaning one chooses to give to the concept of « quality ». 
«Quality» is indeed a multi-layered and complex word. As 
Biggs (2001) points out, «quality» can alternatively define an 
outcome, a pro perty, or a process. Therefore it is hardly sur-
prising that the phrase «Quality Teaching» has been given 
several definitions [2].

Harvey and Green (1993) distinguish four definitions of 
quality that can help us to understand what Quality Teach-
ing might be. First, quality as «excellence» – the traditional 
conception of quality – is the dominant one in many old elite 
higher education institutions. Second, quality can be defined 
as «value for money» – a quality institution in this view is one 
that satisfies the demands of public accountability. Third, 
quality may be seen as «fitness for purpose» – the purpose 
being that of the institution, for instance getting students to 
learn sciences efficiently. The last definition listed by Harvey 
& Green is that of quality as «transforming». According to this 
definition, Quality Teaching is teaching that transforms stu-
dents’ perceptions and the way they go about applying their 
knowledge to real world problems [30].

But in order to enhance and reward teaching excellence, 
it is essential to know what constitutes good teaching. Sev-
eral features of the «good teacher» have been repeatedly 
identified by scholars. Feldman (1976) lists teacher sensi-
tivity to class level and progress, clarity of course require-
ments, understandable explanations, respect for students 
and encouragement of independent thought, as the main 
characteristics of a good teacher [7]. Shulman (1987) also 
emphasizes pedagogical knowledge and full command 
of the curriculum [24]. Marsh (1987) mentions appropriate 
workload, clear explanations, empathy with students, open-
ness on the part of the lecturer and quality of the assessment 
procedures [19]. Entwistle and Tait (1990) list clear goals, 
appropriate workload and level of difficulty, choice in assign-
ments, quality of explanation, appropriate pace in lecturing, 
enthusiasm of lecturer and empathy with students as essen-
tial traits [5]. 

Webbstock (1999) underlines that good teaching is a type 
of teaching that correlates with the educational institution’s 
mission statement [28]. Hativaetal (2001) focus their attention 
on four components: 

1) lesson organization
2) lesson clarity
3) interesting learning
4) positive classroom climate [9]. 
Taylor (2003) lists thirteen abilities needed for Quality 

Teaching and learning: 
– Engagement locally and globally
– Engagement with peers and colleagues
– Equity and pathways
– Leadership
– Engagement with learners
– Entrepreneurship
– Designing for learning
– Teaching for learning
– Assessing for learning 
– Evaluation of teaching and learning
– Reflective practice and professional development
– Personal management
– Management of teaching and learning [25]. 
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As Radloff (2004) observes, these capabilities do not only 
encompass traditional discipline and pedagogical knowledge 
and skills. They also entail an understanding of the global and 
connected nature of education and skills in leadership and 
management [23]. 

Among teacher’s leading role in development of student’s 
outcomes, there is an academic advising in higher educational 
institutions that encourages and motivates students.

Academic advising is a conceptual chameleon. It changes 
colors to match its environment. Thus, while there are many 
aspects of academic advising that remain constant across 
a variety of academic contexts, the significant differences that 
emerge make it difficult to develop a firm definition of advising. 
Consequently, numerous definitions of advising have been 
developed that prove relevant for some advising contexts, but 
not for others [21]. Therefore, none of these have received 
universal acceptance. In response to this challenge, the 
National Academic Advising Association (2006) commissioned 
a task force to develop a universally acceptable definition. 

The result was a statement regarding academic advising 
which suggests: Academic advising is integral to fulfilling the 
teaching and learning mission of higher education. Through 
academic advising, students learn to become members of 
their higher education community, to think critically about 
their roles and responsibilities as students, and to prepare 
to be educated citizens of a democratic society and a global 
community. Academic advising engages students beyond 
their own world views, while acknowledging their individual 
characteristics, values, and motivations as they enter, 
move through, and exit the institution. Regardless of the 
diversity of our institutions, our students, our advisors, and 
our organizational structures, academic advising has three 
components: curriculum (what advising deals with), pedagogy 
(how advising does what it does), and student learning 
outcomes (the result of academic advising) [22, p. 7].

Advisors can have the following roles:
1) The advisor as teacher.
2) The advisor as coach.
3) The advisor as mentor.
Obviously not all advisors will fulfill all of these roles; none-

theless, it is likelythat most will fill some if not a majority of 
these. Furthermore, each of theseroles provides a perspective 
on how academic advising can contribute to the encourage-
ment, education, and development of students as leaders. 

The advising role as teacher (Hemwell&Trachte, 1999, 
2005; Lowenstein, 1999, 2005) involves instructing students 
regarding how gain a maximum benefit from their academic 
programs and curricula. This includes teaching students how 
to think critically, understand the mission of the university, 
realize the cohesive logic of their education and of the curricu-
lum, transfer knowledge across disciplines, integrate knowl-
edge and practice, engage in integrative decision-making, 
and recognize the relationship between personal and institu-
tional goals [11, 16]. 

A role that is more related to the process than the con-
tent of the advising session is that of coach. Coaching as a 
role suggests that advisors act more as facilitators of student 
decision making than advice givers or counselors. Coaching 
uses specific facilitative techniques and procedures focused 
on developing a trusting relationship that allows the advisor to 
help students think through the decisions they need to make, 
resolve the challenges they face, and achieve their dreams 
(McClellan & Moser, 2011) [20]. In this role advisors also 
assist students in the development of critical skills. The prac-
tice of appreciative advising is one of the more popular forms 
of advising as coaching (Bloom, Hutson, & He, 2008) [3]. 
Advising for self-authorship is also closely related (Magolda& 
King, Winter 2008; Meszaros, 2007; Pizzolato, 2006) [18].

A final role of advisors is that of mentors. Mentoring is 
similar to coaching in that it focuses on skill development and 
decision-making. However, it is different from coaching, in 
that the emphasis is placed on the skills and experience of 
the advisor as opposed to the student. Mentors are typically 
experts in a specific field of practice who apprentice follow-
ers within their field. They do so by giving advice, providing 
an example, and granting access to the mentors social net-
workand resources (Friday & Friday, 2002; Viney&McKimm, 

2010) [8, 27]. Regardless of the roles that a particular advisor 
incorporates into his or her work, the strength of advising in 
universities and colleges is attached to its ability to act as a 
strategic partner in the educational mission of the institution. 
As universities craft their missions and develop specific out-
comes, advising administrators should follow up by aligning 
their strategic plans and advising outcomes with those of the 
broader institution. In so doing, a particular emphasis should 
be placed on student learning outcomes.

While a wide range of student learning outcomes have 
been developed by a variety of institutions, once again no 
general list of widely accepted outcomes is available. None-
theless, the most comprehensive list of possible outcomes is 
that provided for within the Council for the Advancement of 
Standards (CAS) standards of advising (2005). These include:

– Intellectual growth.
– Personal and educational goals.
– Enhanced self-esteem.
– Realistic self-appraisal.
– Clarification of personal values.
– Career selection.
– Increased independence.
– Effective communication.
– Leadership development.
– Healthy behavior.
– Meaning fulinter personal relationships.
– Collaboration.
– Social responsibility.
– Satisfying and productive life styles.
– Appreciating diversity.
– Spiritual awareness [4].
This list provides some obvious connections to the role of 

advising in leadership development; in fact it names leadership 
development specifically as an outcome of advising. 

Results and their discussion: The leading role of 
teachers in higher education in Ukraine combines all roles 
of academic advising and quality teaching. Teacher-leaders 
should possess of high moral and spiritual values oriented 
on students and be of three «P» – professional, passionate 
and patient. They know students characteristics and develop-
ment, understand decision-making process, know principles 
of psychology and sociology, possess skill in counseling tech-
niques, appreciate individual differences, believe in dignity of 
all people and that all people have potential.

Given current reform of higher education of Ukraine new 
generation of teachers will take leading position on educa-
tional process that creates quality and effective outcomes of 
students and all institutions itself.

Conclusions. The teacher leader understands the prin-
ciples of teaching and learning. The teacher leader uses 
this knowledge to promote an environment of collegiality, 
trust, and respect that focuses on continuous improvement 
in instruction and student learning. In order to prepare and 
encourage teachers to assume leadership roles in higher edu-
cation in Ukraine, we mustard here the Bologna policy and: 

1. Support the mobility of teachers, students and resear-
chers

2. Encourage language learning among staff in higher 
education

3. Provide professional development of teachers in order 
to stay up-to-date with students

4. Support to institutions in considering internationaliza-
tion in curriculum design

5. Create positive and safe learning environment
6. Involve academic staff into international research col-

laboration all over the world
7. Support creative and innovative ideas of teachers for 

improving and modernization of learning process
8. Create highly respected image and attractiveness for 

teaching profession.
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Паламарчук Ольга 
лідеРСЬкА РолЬ ВИклАдАЧА У РоЗВИТкУ ВИщої оСВіТИ

Академічні радники мають найбільший вплив в освіті на результати навчання студентів і забезпечення якості 
навчання, що є одним з ключових моментів покращення системи освіти в Україні та в усьому світі. Це завдання постає 
досить гостро, оскільки вимоги до системи вищої освіти стають більш амбітними - надати студентам такі знання, уміння 
і навички, які дозволили б їм досягти успіху в глобалізованому та інформаційному світі.

Якісне викладання у вищих навчальних закладах відіграє важливу роль для результатів навчання студентів. Але 
забезпечення якісного процесу викладання ставить вищі навчальні заклади перед низкою проблем: установи повинні 
гарантувати, що вища освіта відповідає запитам студентів і вимогам роботодавців, як сьогодні, так і в майбутньому. Осо-
бливо актуально постає питання в той час, коли здійснюється реформа вищої освіти України з метою інтеграції в Євро-
пейський простір вищої освіти та Європейського дослідницького простору.

Серед лідируючих ролей викладача є академічне дорадництво, яке заохочує і мотивує студентів. За даними Наці-
ональної Асоціації Академічного дорадництва (2006) академічне дорадництва є невід'ємною частиною викладання та 
навчання у вищій освіті. За допомогою академічного дорадництва студенти стають частиною академічної спільноти, 
починають критично усвідомлювати свою роль і відповідальність як студентів, які готуються стати освіченими громадя-
нами демократичного суспільства та світової спільноти.

Академічне дорадництво складається з трьох компонентів: навчальної програми (з чим працюють викладачі), мето-
дики (яким чином вони це роблять) і результатів навчання (результат академічного дорадництва).

Визначено ролі та функції академічного дорадництва. У статті представлена ідея зарубіжного досвіду щодо лідирую-
чої ролі викладача у розвитку університетської освіти і використання зарубіжного досвіду у вищій освіті України.

Основними загальними рисами української та зарубіжної культури щодо лідерського викладання є те, що викладачі 
сприяють індивідуальному розвитку студента, розуміють процес прийняття рішень, володіють принципами психології та 
соціології, методами консультування, цінують індивідуальні особливості студента, вірять у гідність і розвиток потенціалу 
кожного студента.

Ключові слова: якісне викладання, освітнє лідерство, академічне дорадництво, результат навчання, вища освіта.
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Академические советники имеют наибольшее влияние в образовании на результаты обучения студентов и обеспече-
ние качества обучения, что является одним из ключевых моментов улучшения системы образования в Украине и во всем 
мире. Это задача встает достаточно остро, поскольку требования к системе высшего образования становятся более 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими або практичними 
завданнями. Важливим джерелом для окреслення 
стра тегічних напрямів розвитку загальноосвітньої шко-
ли в Україні є вивчення та аналіз розвитку освіти за 
кордоном. У міжнародному освітньому просторі голо-
вними завданнями загальноосвітньої школи визначено 
розвиток інтелектуального, духовного та економічного 

потенціалу суспільства. Шкільне лідерство виступає 
одним із елементів, що сприяють переорієнтації освіти 
на розвиток людини впродовж усього життя, актуалі-
зують складні психолого-педагогічні проблеми, визна-
чають нагальність потреби ґрунтовного оновлення сис-
теми шкільної освіти, зумовлюють переосмислення та 
перегляд її фундаментальних складових, модернізацію 
її змісту. 

амбициозными – предоставить студентам такие знания, умения и навыки, которые позволили бы им достичь успеха 
в глобализированном и информационном мире.

Качественное преподавание в высших учебных заведениях играет важную роль для результатов обучения студен-
тов. Но обеспечение качественного процесса преподавания ставит высшие учебные заведения перед проблемами: 
учреждения должны гарантировать, что высшее образование отвечает запросам студентов и требованиям работодате-
лей, как сегодня, так и в будущем. Лидирующие университеты в Украине, в которых работают отличные педагогические 
принципы, также нуждаются в лидерстве, сотрудничестве и поиску путей снятия напряженности между новаторами 
и теми, кто противостоит изменениям. Особенно актуально встает вопрос в то время, когда осуществляется реформа 
высшего образования Украины с целью интеграции в Европейское пространство высшего образования и Европейское 
исследовательское пространство.

Среди лидирующих ролей преподавателя по достижению качественных результатов обучения студентов занимает 
академическое советничество, которое поощряет и мотивирует студентов.

По данным Национальной Ассоциации Академического Советничества (2006) академическое советничество явля-
ется неотъемлемой частью преподавания и обучения в высшем образовании. С помощью академического советниче-
ства студенты становятся частью академического сообщества, начинают критически осознавать свою роль и ответ-
ственность как студентов, готовящихся стать образованными гражданами демократического общества и мирового 
сообщества.

Академическое советничество состоит из трех компонентов: учебной программы (с чем работают преподаватели), 
методики (каким образом они это делают) и результатов обучения (результат академического советничества).

Определены роли и функции академического советничества. В статье представлена идея зарубежного опыта отно-
сительно лидирующей роли преподавателя в развитии университетского образования и использования зарубежного 
опыта в высшем образовании Украины. 

Основными общими чертами украинской и зарубежной культуры относительно лидерского преподавания есть то, 
что преподаватели способствуют индивидуальному развитию студента, понимают процесс принятия решений, владеют 
принципами психологии и социологии, методами консультирования, ценят индивидуальные особенности студента, верят 
в достоинство и развитие потенциала каждого студента. 

Реформы высшего образования Украины будут способствовать развитию нового поколения преподавателей, кото-
рые будут занимать лидирующие позиции в образовательном процессе, направленные на качественные и эффективные 
результаты студентов и институтам в целом. Впервые разработаны практические рекомендации для преподавателей-
лидеров для совершенствования качества высшего образования в Украине.

Ключевые слова: качественное преподавание, образовательное лидерство, академическое советничество, резуль-
тат обучения, высшее образование.
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ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ  
яК СУСпІЛЬНО-пЕДАГОГІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА

У статті проаналізовано сутність дефініцій «шкільне лідерство», «освітній менеджмент», «шкільне адміністрування», 
«лідерство вчителів»; визначено особливості шкільного лідерства в умовах британської освіти; обґрунтовано основні 
проблеми розвитку шкільного лідерства педагогів в умовах сьогодення; проаналізовано методи розвитку шкільного 
лідерства. На основі наукових джерел визначено можливості використання світового доробку у сфері шкільного лідер-
ства в умовах удосконалення системи освіти України. Доведено важливість реалізації ідей шкільного лідерства в усіх 
ланках системи освіти (дошкілля, школи, професійної та вищої школи).

Ключові слова: шкільне лідерство, лідерство в освіті, освітній менеджмент, суспільно-педагогічна детермінанта, про-
фесійна освіта.
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Проблема шкільного лідерства бачиться нами як 
наскрізна і важлива освітня проблема, бо формувати 
особистість лідера слід з дитячого віку, у час, коли від-
бувається раннє становлення особистості. Від характеру 
людини, її нахилів і здібностей, порядку життєустрою сім’ї 
і родини, існуючих традицій спілкування й діяльності зале-
жить активність життєвої позиції людини, не залежно від 
того, у яких сферах людського життя їй прийдеться пра-
цювати. Саме тому формування лідерських здібностей 
особистості бачиться нами як процес, що потребує ран-
нього розвитку і відповідного прикладу дорослих. Теоре-
тичні засади цього процесу слід ретельно напрацьову-
вати, а конкретні результати пропагувати серед батьків, 
педагогів, виховників. Важливим і доцільним, на наше 
переконання, є вивчення світового досвіду у цій сфері.

Шкільне лідерство – це компонент системи управ-
ління загальноосвітньої школи, спрямований на забез-
печення активної участі вчителів загальноосвітніх шкіл 
у здійсненні управління шкільною освітою та її реформу-
вання з метою удосконалення якості освітніх послуг, які 
загальноосвітня школа надає суспільству, а також нала-
годження навчального процесу учнів і викладання акаде-
мічних дисциплін педагогами, яким характерна висока 
результативність. 

Розвиток шкільного лідерства відбувається згідно 
з тенденціями його розвитку у міжнародному освітньому 
просторі, а саме з урахуванням децентралізації та цен-
тралізації управління освітою; підвищення вимог до 
професійної компетентності вчителів загальноосвітніх 
шкіл, а також поліпшення якості освітніх послуг, які вони 
надають суспільству; швидкого розповсюдження про-
грам підготовки шкільних лідерів, а також налагодження 
співпраці шкільних лідерів у міжнародному освітньому 
просторі за допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Генезис шкільного лідерства – це динамічний про-
цес, спрямований на розвиток загальноосвітньої школи 
як навчальної спільноти, для якої характерні наявність 
чітко визначених цілей, пріоритетів та цінностей, спільне 
бачення стратегії її розвитку, урахування індивідуаль-
них інтересів членів навчальної спільноти та суспільних 
потреб, високий рівень колегіальності та культури праці. 

Компаративно-педагогічне дослідження розвит ку 
шкільного лідерства, виявлення прогресивних ідей по -
зитивного зарубіжного досвіду шкільного лідерства 
сприятиме науковому обґрунтуванню стратегії розвитку 
шкільного лідерства в Україні у період її трансформації 
та інтеграції в європейський і світовий освітній простір, 
а також визначенню шляхів удосконалення загально-
освітньої школи із застосуванням потенціалу шкільного 
лідерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Особливого значення набувають 
поняття «освітній менеджмент», «шкільне адміністру-
вання» та «шкільне лідерство», «лідерство вчителів», що 
розглядаються як одні із головних засобів удосконалення 
загальноосвітньої школи та підвищення рівня якості 
освітніх послуг, які вона надає суспільству. Теоретичне 
обґрунтування сучасних підходів до розвитку освітнього 
менеджменту та шкільного лідерства дають праці відо-
мих зарубіжних науковців: П. Брей (P. Bray), М. Брундрет 
(M. Brundrett), Дж. Грейс (G. Grace), Б. Давіс (B. Davies), 
Б. Калдвелл (B. Caldwell), Б. Мурден (B. Murden) та інші. 

На сучасному етапі лідерством як педагогічною про-
блемою в Україні займаються такі дослідники як Н. Мара-
ховська, Н. Мукан, Н. Семченко, Д. Зербіно, О. Мако-
вський та ін. [4; 5; 3; 4].

Мета статті. Здійснити комплексний аналіз змісту 
шкільного лідерства та особливостей його розвитку й 
впливу на реформування освітньої сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів. На початку ХХІ століття особлива увага науковців та 
практиків освітньої галузі приділяється реформуванню 
освіти та важливості шкільного лідерства, учасниками 
якого є всі члени педагогічного колективу. Саме тому 

розвиток шкільного лідерства пов’язується зі створенням 
можливостей для лідерства у викладанні і навчанні, філо-
софією трансформування організації. На думку науковця 
К. Ходжіксона, «термін «лідерство» зазвичай асоціюється 
з «управлінням», інколи їх ототожнюють: управління – 
це лідерство, а лідерство є управлінням» [7, с. 30]. 

У сучасній зарубіжній літературі, яка висвітлює про-
блеми шкільного лідерства, визначається, що саме висо-
коякісне лідерство є основною вимогою щодо забезпе-
чення успішності загальноосвітньої школи. Хоча форми 
розвитку шкільного лідерства, які сприяють досягненню 
його ефективності, вивчаються недостатньо. «Карди-
нальна зміна теоретико-методологічних засад виховання 
вимагає високого рівня психолого-педагогічної підготов-
леності педагога. У зв’язку з цим значно зростає роль 
системи підвищення кваліфікації, основне завдання якої 
полягає у створенні умов для оновлення знань і вмінь учи-
телів та формування потреби в особистісному і професій-
ному вдосконаленні» [1, с. 1]. 

Теорія партисипативного лідерства визначає лідер-
ство як синхронізовану поведінку осіб, спрямовану на 
колегіальне досягнення цілей. Науковець К. Ходжіксон 
описує лідерство «як подію, а не характеристику осо-
бистості. Це опис динамічної комплексної дії. Лідерство 
є поєднанням технічної компетентності та комплексу 
моральних цінностей» [7, с. 85]. Принцип спільності влади 
та повноважень обумовлює перехід від ієрархічної струк-
тури підпорядкування до демократичних засад участі 
в управлінні всього колективу, надання повноважень, 
налагодження діалогу і співпраці. Колегіальна діяльність 
передбачає надання більшої ваги спільному прийняттю 
рішень та виконанню завдань, ніж ролі й посади особи 
в ієрархічній структурі організації. Теорія партисипатив-
ного лідерства передбачає наявність і розвиток лідер-
ських здібностей усіх учасників організації. Лідерські 
здібності організації – це функція колективних знань, 
навичок та вмінь, ставлення її учасників. Організаційне 
навчання охоплює колегіальне творення, обмін знаннями 
і їхнє застосування, а рівноправність та етичність мікро-
клімату забезпечуються безпосередньою участю у при-
йнятті рішень тих осіб, на яких ці рішення спрямовані та 
які будуть впроваджувати їх у власну діяльність. 

Аналіз літературних джерел дає підставу для висно-
вків, що серед основних проблем розвитку шкіль-
ного лідерства педагогів, які потребують нагального 
розв’язання є: розвиток професійних стандартів лідерів 
(чітка кар’єрна траєкторія, чітке визначення кваліфікацій, 
що сприяють прогресу); визначення лідерських компе-
тентностей чи стандартів (розвиток стандартів лідерства 
в освітній галузі, а також національної системи лідер-
ської освіти); відповідне та адекватне навчання і розви-
ток (забезпечення фінансування); сприяння розвитку 
лідерства (розвиток лідерства персоналу на різних рівнях 
організаційної структури, розвиток лідерських здібностей 
та потенціалу); розбудова навчальної мережі з викорис-
танням практичного навчання, (менторство та онлайн-
підтримка) [9]. 

Існують різноманітні підходи та методи розвитку 
шкільного лідерства. Вчені визначають та характеризу-
ють методи розвитку шкільного лідерства, серед яких: 
курси, що проводяться в позаробочий час за місцем 
праці; зовнішні курси; навчання під час виконання поса-
дових обов’язків; внутрішні тренінги; діяльність мене-
джерів з коучингу; консультування; формальне введення 
в  професію; менторство; ротація професійних обов’язків 
тощо [8, с. 218].

На початку ХХІ століття в освіті широко використо-
вуються інформаційно-комунікаційні технології, що відо-
бразилося на пропозиціях розвитку шкільних лідерів. Їх 
успішність забезпечується: 

– використанням діагностики (аналіз особистих цілей 
та очікувань учасників, вивчення преференцій у стилі 
навчання, компетентності у використанні ІКТ, здатності 
управляти часовим ресурсом та доступності комп’ютерів); 

– наданням можливості попереднього знайомства 
з метою оптимізації пірингового та спільного спілкування 
між учнем та фахівцем; 
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– заохоченням та сприянням розвитку динаміки 
групи з метою налагодження колегіального дистанцій-
ного навчання; 

– розповсюдженням традиційних та онлайн-програм 
розвитку шкільного лідерства; 

– створення умов для доступності швидкого та надій-
ного Інтернет-зв’язку; 

– забезпеченням системності, що дає можливість 
завершити програму навчання; 

– оцінюванням електронної навчальної діяльності 
з метою досягнення високої якості навчальних програм 
тощо.

Професійна діяльність шкільного лідера ґрунту-
ється на професійній приналежності, досвіді, цінностях, 
обов’язках і відповідальності, знаннях, навичках та вмін-
нях, а також співпраці з колегами. 

На нашу думку, розвиток шкільного лідера перед-
бачає неперервний процес самоосвіти та накопичення 
досвіду. Існують різноманітні підходи та методи розвитку 
шкільного лідерства, вибір яких залежить від специфіч-
них потреб окремих шкіл та їхніх лідерів. 

У сучасних реаліях життя проблема лідерства акту-
алізується і вимагає відповідного теоретичного обґрун-
тування в інтердисциплінарному аспекті, оскільки базу-
ється на філософії, психології, соціології, демографії, 
етиці тощо. Сучасна система освіти має забезпечити 
таке освітнє поле становлення людини, де б особистісні 
прагнення і потреби реалізувалися повно і оптимально, 
не порушуючи норм моралі та розумного співжиття 
у колективі. Наголошуємо, що лідерство, зокрема в освіті, 
не може бути самоціллю і універсальним засобом досяг-
нення мети, навіть найшляхетнішої. Знаходження розум-
ного балансу між власним саморозвитком та повагою до 
іншої особистості повинно стати правилом життя малої 
групи чи колективу. Становлення особистості, здатної до 
активної діяльності, відповідальності, самоосвіти, само-
розвитку, самоствердження, самореалізації, мобільної 
і конкурентоздатної на ринку праці слід розпочинати 
з раннього віку, залучаючи до цього процесу всі виховні 
інституції.

Вчені-дослідники доводять [6], що лідерська позиція – 
це комплексне, відносно стійке, динамічне особистісне 
утворення, що характеризується певною системою став-
лень людини до людей та до самої себе у складності соці-
альних відносин. Зовнішньо вона виявляється у лідер-
ській поведінці і діяльності. Внутрішньо лідерська позиція 
зумовлюється системою установок, цілей і цінностей та 
відображає характер потреб, мотивів і переконань осо-
бистості.

Структура лідерської позиції особистості, на переко-
нання О. Хмизової, містить три основні компоненти: когні-
тивний (знання про себе та інших, про лідерство і лідерів, 
про лідерські вміння, навички, переконання); мотива-
ційно-емоційний (мотиви лідерства, потреби, емоції, цін-
нісні ставлення); діяльнісно-поведінковий (дії, вчинки, 
діяльність, лідерська поведінка) [6]. 

Умови і спосіб розвитку сучасної освіти доводять, що 
цій проблемі не приділяється належної уваги, хоч суспіль-
ний розвиток беззаперечно вимагає особистості-лідера, 
який власним прикладом зможе зорганізувати інших 
і сприяти їхньому саморозвитку.

Суперечності між об’єктивними потребами сучасного 
суспільства у формуванні лідерської позиції особистості 
та відсутність конкретних розроблених моделей та мето-
дів процесу формування лідерської позиції дітей вимага-
ють конкретних наукових напрацювань з урахування при-
кладного аспекту проблеми.

Стратегічне планування, яке здійснюється шкільними 
лідерами, формує майбутній напрям діяльності загаль-
ноосвітньої школи та освітніх послуг, які вона надає 
суспільству. Лідерство у навчанні – це сконцентрування 
основної уваги на навчальному процесі та учнях, визна-
чення їх центральною проблемою педагогічної діяльності 
всіх членів колективу. Такий підхід обумовлює володіння 
методикою планування бюджету та навчальних ресурсів, 
управління персоналом, визначення пріоритетів у діяль-
ності шкільних лідерів. Ефективність діяльності шкільних 

лідерів та загальноосвітньої школи, в якій вони працю-
ють, залежить від підтримки та розвитку інноваційної 
діяльності, запровадження змін разом із застосуванням 
продуктивних методик оцінювання та управління ризи-
ками. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє ствер-
джувати, що шкільні лідери повинні функціонувати не 
тільки на рівні загальноосвітньої школи та місцевих орга-
нів управління освітою, але й на рівні системи шкільної 
освіти загалом. Забезпечення ефективності їхньої діяль-
ності передбачає виконання таких завдань: 

– організація відкритої дискусії щодо визначення 
спільних цілей та результатів шкільної освіти (узгодження 
цілей, завдань та критеріїв оцінювання результатів); 

– розробка нових форм контролю результатів діяль-
ності системи шкільної освіти (основні навички та вміння, 
технічні навички та вміння); 

– лідерство в інноваційній діяльності (запровадження 
науково-дослідницької мережі спілкування, створення 
інноваційних центрів); 

– збільшення ваги самоуправління щодо основних 
видів діяльності (на прикладі ринкової системи та конку-
ренції); 

– розбудова системи мереж спілкування (навчальні 
спільноти в мережі Інтернет, науково-дослідні проекти, 
групи, колегіуми, федерації, трасти); 

– децентралізація управління освітою та перенесення 
певних повноважень і відповідальності з департамен-
тів освіти, громадських організацій та місцевих органів 
управління освітою на рівень шкільних лідерів (децентра-
лізація, делегування повноважень); 

– налагодження співпраці між усіма учасниками сис-
теми управління освітою. 

Таким чином, професійна діяльність шкільного лідера 
в освіті, який здійснює стратегічне управління, спря-
мована на розвиток школи як навчальної організації 
у межах суспільства; забезпечення повноцінного роз-
витку кожного учня; заохочення використання міждис-
циплінарного та мультипрофесійного підходів для удо-
сконалення навчальної результативності; використання 
прикладів кращої практики на національному та міжна-
родному рівнях; пошук креативних та інноваційних підхо-
дів до навчання і учіння; розвиток та підтримку експертів у 
галузі шкільного лідерства, що працюють на рівні школи; 
заохочення шкільних лідерів до застосування творчого 
підходу у праці; розробку стратегій удосконалення школи 
за допомогою шкільного лідерства; стратегічне пла-
нування досягнення визначених цілей школи; активну 
участь у процесі розробки освітньої політики; досягнення 
стратегічних цілей; удосконалення системи розподілу та 
моніторингу використання ресурсів у школі; сприяння 
налагодженню співпраці на локальному, національному 
і міжнародному рівнях тощо. 
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Pantyuk Tatyana, Myskiv Irina
LEADERSHIP IN EDUCATION AS A SOCIO-PEDAGOGICAL DETERMINANT 

The article analyzes the essence of the definitions of «school leadership», «educational management», «school administra-
tion», «teacher’s leadership»; it shows the features of school leadership in terms of British education; it explains the essence of 
basic problems of the development of school leadership in teachers in modern conditions; it also analyses the methods of school 
leadership development. On the base of the analysis of scientific sources it identifies the prospective of world heritage employment 
in the field of school leadership for improvement of the educational system in Ukraine. The article proves that the ideas of school 
leadership should be implemented at all levels of the educational system (preschool, school, vocational and higher schools).

The aim of the study is to make a comprehensive analysis of the concept of «school leadership», to select properties needed 
for its development and illustrate the features that impact the education sector reform.

Analysis of scientific sources showed that the main and urgent problems of the development of school leadership in teachers 
are: the development of professional standards for leaders; making the definition of leadership competencies or standards; crea-
ting conditions for appropriate and adequate training and development; the promotion of leadership development; development 
of the educational network that employs practical training.

Thus, professional activity of leader in education includes: to perform strategic management for the educational organization 
development; to ensure the complete development of each student; toimplement best practices at national and international levels; 
making strategic planning to achieve certain goals of the school; working to achieve the strategic objectives; making improvements 
to the distribution and monitoring of resources in the school; promotion the collaboration at the local, national and international 
levels.

Keywords: school leadership, leadership in education, educational management, social and educational determinants, 
vocational education.

Пантюк Татьяна, Мыскив Ирина
лИдеРСТВо В оБРАЗоВАнИИ кАк оБщеСТВенно ПедАгогИЧеСкАя деТеРМИнАнТА

В статье проанализировано сущность дефиниций «школьное лидерство», «образовательный менеджмент», «школь-
ное администрирование», «лидерство учителей»; определены особенности школьного лидерства в условиях британ-
ского образования; обосновано основные проблемы развития школьного лидерства педагогов в современных условиях; 
проанализировано методы развития школьного лидерства. На основе анализа научных источников определены воз-
можности использования мирового наследия в сфере школьного лидерства в условиях совершенствования системы 
образования Украины. Доказано важность реализации идей школьного лидерства во всех звеньях системы образования 
(дошкольного, школы, профессиональной и высшей школы).

Целью исследования является осуществление комплексного анализа содержания понятия «школьное лидерство», 
выделение свойств его развития и определения особенностей влияния на реформирование образовательной сферы.

Анализ научных источников позволил утверждать, что среди основных проблем развития школьного лидерства 
педагогов, требующих неотложного решения: развитие профессиональных стандартов лидеров; определение лидер-
ских компетенций или стандартов; соответствующее и адекватное обучение и развитие; содействие развитию лидер-
ства; развитие учебной сети с использованием практического обучения.

таким образом, профессиональная деятельность лидера в образовании, который осуществляет стратегическое 
управление, направлена на развитие учебной организации в рамках общества; обеспечение полноценного развития 
каждого ученика; использование примеров лучшей практики на национальном и международном уровнях; стратеги-
ческое планирование достижения определенных целей школы; достижение стратегических целей; совершенствование 
системы распределения и мониторинга использования ресурсов в школе; содействие налаживанию сотрудничества на 
локальном, национальном и международном уровнях и тому подобное.

Ключевые слова: школьное лидерство, лидерство в образовании, образовательный менеджмент, общественно-
педагогическая детерминанта, профессиональное образование.
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Україна

КАТЕГОРИЧНИЙ ІМпЕРАТИВ ТА ЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ

Категоричний імператив у практичній філософії І. Канта виступає засадничим принципом етики та керівним принципом 
для людських вчинків у значенні, чи можуть максими, виведені з них, виступати всезагальним законом, а також набувати 
значення експертного висновку щодо цінності людини через опозицію: людина – ціль чи людина – засіб для досягнення 
мети кимось іншим. Цю концепцію мислитель вперше використав у роботі «Основоположення до метафізики звичаїв» та 
розвинув у «Критиці практичного розуму». У розумінні етичних основ лідерства в галузі освіти категоричний імператив 
виступає центральним поняттям, яке надає науковому дискурсу з даної теми сучасного та прикладного характеру. 

Основними етичними принципами, які можуть стати міцною моральною основою для успішних і довготермінових 
лідерських позицій, є постійна верифікація вчинків на відповідність до основних вимог, що випливають з категоричного 



 Р
оз

ді
л 

2.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 о

св
іт

и

45

Значення досліджень у галузі філософії лідерства та 
управління постійно зростає, що зумовлюється вирішаль-
ним впливом управлінської сфери як у локальному, так 
і глобальному масштабі. Пропорційно з цим збільшується 
потреба філософських та наукових досліджень сфери 
освітнього лідерства, оскільки лише максимально зважені 
морально-етичні засади слугують міцним фундаментом 
для успішного і тривалого розвитку його теоретичного 
підґрунтя та практичної реалізації. Тому не випадковим 
і достатньо актуальним сьогодні є дослідження етичних 
основ лідерства в працях філософів різних філософ-
ських парадигм мислення. Маємо на увазі вчення Пла-
тона, Арістотеля, Аврелія Августина, Томи Аквінського, 
Н. Макіавеллі, Т  Гобса, Д. Локка, Ш. Л. де Монтеск’є, 
Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Фіхте, Г Г Ф. Гегеля, К. Маркса, 
А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Ю. Габермасса, К.-О. Апеля, 
Д. Ролза та ін.. 

Однак для концептуального розуміння освітнього 
лідерства та його засадничих рис на часі є звернення до 
праць Канта – ключової фігури філософії епохи Просвіт-
ництва, науковий доробок у дослідженні основоположень 
етики та категоричного імперативу котрого став предме-
том досліджень таких сучасних зарубіжних та вітчизня-
них науковців, як: М. Шелер, Ю Габермасс, К.-О. Апель, 
Г Йонас, М. Г. Зінгер, Г. Патціг, Н. Гоерстер, М. Фуко, 
Д. Ролз, Г. Аренд, В. І. Шинкарук, А. М. Лой, А. М. Єрмо-
ленко та ін. 

Прикметно, що більшість біографів та дослідників 
творчості Канта стверджують, що загальна етична 
спрямованість його філософії, поряд з лідерськими 
якостями, були закладені ще в ранньому дитинстві 
родинним протестантським релігійним вихованням. 
А подальший фрагментарний перелік фактів біогра-
фії допомагає нам глибше зрозуміти підвалини його 
теоретичних постулатів та реалізацію освітніх лідер-
ських амбіцій: в університеті Кант, з-посеред інших 
дисциплін, вивчає математику, природознавчі науки, 
теологію та філософію; після смерті батька, 1746 рік, 
він залишає університет і працює домашнім вчите-
лем у родині місцевого поміщика. Ймовірно, саме цей 
період вплинув на формування манери тримати себе 
і стиль поведінки молодого Канта. Ранні публікації 
філософа (після захисту дисертації й габілітації) сто-
суються переважно астрономії та філософії. Кантів-
ські університетські лекції та їх подальша публікація 
й розповсюдження в академічних виданнях приносять 
популярність молодому викладачеві серед академічної 
спільноти та студентства. Однак вигідні кар’єрні про-
позиції в університетах Ерлангена та Єни Кант відхи-
ляє й залишається працювати в рідному університеті 
Кенігсберга. Тут він читає курси логіки та метафізики 
і в 1770 р. отримує посаду професора. Через десять 
років було опубліковано його найголовніший твір – 
«Критику чистого розуму» (1781), а за ним – «Критику 
практичного розуму» (1788) та «Критику здатності до 
судження» (1790). Протягом десяти років від першої 
публікації «Критики чистого розуму» ідеї Канта стають 
популярними по всій Європі. 

Унікальність особистості Канта полягає в тому, 
що він за все своє тривале життя ніколи не покидав 
свого рідного міста й не віддалявся від нього більше 
ніж на 90 кілометрів, але, на відміну від самого Канта, 
його ідеї подолали безліч кордонів і стали відомими 
й популярними в усьому світі. Малий на зріст, із хро-
нічними хворобами, деформованим скелетом, алер-
гією, нервовими і психічними розладами, Кант став 
моральним та інтелектуальним генієм людства, ідеї 
й діяльність якого до сьогодні мають величезне зна-
чення.

імперативу, а саме вимоги, що максима, яка походить із індивідуального вчинку, здатна стати всезагальним законом. 
Лідер повинен діяти, керуючись розумом, і саме це робить його вчинки вільними й унікальним, з одного боку, та мораль-
ними й відповідальними, з іншого. Він завжди повинен ставитись до інших людей та до себе самого як до цілі й ніколи 
лише як до засобу. Висока людська гідність – головний особистий здобуток справжнього лідера. Відтак категоричний 
імператив, який сформулював свого часу І. Кант, продовжує залишатись важливим дороговказом у формуванні лідер-
ських якостей.

Ключові слова: категоричний імператив, лідерство в освіті, максима, закон, гідність.

Кант, без сумніву, – найвизначніший німецький 
філософ, хоча він вважав себе, за походженням, шот-
ландцем і стверджував, що його від догматичного 
мислення, буквально «догматичного сну», пробудило 
вивчення творів шотландського філософа Девіда 
Юма. Свою філософію Кант називав «критицизмом» 
і переконував, що вона здатна вирішити проблеми, які 
не спроможні подолати ні догматична теорія субстанції 
Декарта або Ляйбниця, ні емпіризм Локка, Берклі та 
Юма. Подібний підхід також називають трансценден-
тальним ідеалізмом. Так само, як і Юм, Кант вважав 
проблематичним питання про існування зв’язку між 
зовнішнім світом і людським досвідом. Однак він не 
розділяє Юмівську позицію про неподільну межу між 
реальністю й пізнанням. Хоча Кант і стверджував, 
що наші відчуття не здатні передати нам достовірну 
інформацію про фактичну природу реальності, а «річ 
як вона є сама по собі» значною мірою вислизає від 
нашого пізнання, але ми все ж можемо отримати цінну 
інформацію завдяки нашим відчуттям і досвіду. Проте 
філософ вважав, що сприйняття є обмеженим спо-
собом пізнання, а інформацію, отриману із досвіду, 
наша свідомість мусить опрацювати та надати їй чіт-
кості й ясності (у декартівському розумінні). Поступово 
Кант приходить до висновку, що чуттєве споглядання 
й розуміння мають доповнювати одне одного. За його 
ж словами: «споглядання без поняття сліпе, поняття ж 
без споглядання пусте (Gedanken ohne Inhalt sind leer, 
Anschauungen ohne Begriffe sind blind)» [7].

Саме завдяки своїй теорії пізнання Кант здобув 
всесвітню славу. Однак, як і Юм, сам він вважав себе 
у першу чергу моралістом. Його роздуми про мораль 
і обов’язок стали бззаперечними орієнтирами для 
багатьох людей по всьому світу. Кант стверджував, 
що людина постійно знаходиться перед вибором між 
своєю чуттєвістю і духовними законами розуму. Той, 
хто слідує за своїми чуттєвими бажаннями, є рабом 
їхніх імпульсів, а отже, їх невільником. Істинної свободи 
досягають лишень ті, хто дотримується законів розуму. 
Людина одночасно є природною й розумною істотою. 
Якщо моральна воля людини слідує закону розуму, 
тоді вона діє з гідністю, дотримується моральних цін-
ностей і є вільною. Там, де люди діють не інстинктивно, 
а на основі розуму, обов’язково створюється людська 
спільнота, яка керується моральним законом – катего-
ричним імперативом, який Кант формулює як: «Чини 
так, щоб максима твоєї волі у будь-який час могла стати 
принципом для загального законодавства (Handle so, daß 
die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne)» [5].

Категоричний імператив у практичній філософії 
І. Канта виступає засадничим принципом етики та керів-
ним принципом для людських вчинків у значенні, чи 
можуть максими, виведені з них, виступати всезагальним 
законом, а також набувати значення експертного висно-
вку щодо цінності людини через опозицію: людина – ціль 
чи людина – засіб для досягнення мети кимось іншим. 
Цю концепцію вперше мислитель використав у роботі 
«Основоположення до метафізики звичаїв» та розви-
нув у «Критиці практичного розуму». У розумінні етичних 
основ лідерства в галузі освіти категоричний імператив 
виступає центральним поняттям, яке надає науковому 
дискурсу з даної теми сучасного та прикладного харак-
теру. 

Зрештою, «категоричність» Канта полягає в тому, 
що не тільки лідер, а кожна людина, яка діє розумно, 
обов’язково повинна слідувати цьому моральному 
постулату. Лише в цьому випадку людська воля може 
бути автономною, оскільки вона здатна звільнитись 
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від егоцентричних інтересів та чуттєвих імпульсів 
і зрозуміти, як діяти згідно моралі й добра. Тільки та 
людина може бути вільною, яка керується розумом. 
Її вчинки будуть моральними, якщо вони відповідають 
нормам категоричного імперативу, справедливості 
та ґрунтуються на повазі до цього принципу. Якщо ж 
дотримання морального закону ґрунтується на інших 
засадах чи мотивах, то відповідність тут буде лише 
формальною. 

Власне, Кант дає ще одне формулювання катего-
ричного імперативу: «Чини згідно такої максими, яку 
ти хотів би бачити всезагальним законом; або так, 
неначе максима твого вчинку з твоєї волі повинна 
стати всезагальним законом природи (Handle nach sol-
chen Maximen, von denen du wollen kannst, dass sie allge-
meinen Gesetzen dienen sollen; oder: so, als ob die Maxime 
deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen 
Naturgesetz werden sollte)» [4]. В цьому формулюванні 
категоричного імперативу Кант звертається до люд-
ської відповідальності, однієї із засадничих рис осві-
тянського лідера. Якщо люди справді зможуть проти-
стояти власній корумпованій, егоїстичній природі, тоді 
вони можуть стати вільними на основі «універсального 
стандарту» свободи. Мислитель вважає, що ми пови-
нні так спрямувати нашу волю, щоб вона прагнула, 
на основі розуміння всезагального закону, створити 
добре і справедливе суспільство. Людська воля висту-
пає потужним інструментом для формування системи 
норм на основі принципів розуму: «Чини на основі ідеї 
волі кожної розумної істоти як всезагальної законної 
волі (Handle nach der Idee des Willens eines jeden ver-
nünftigen Wesens als allgemein gesetzgebendem Willen)» 
[6, s. 56].

Інше формулювання того ж принципу відображає 
тверде переконання Канта в спроможності лідера, 
наділеного гідністю, чинити опір порушенню всеза-
гальних норм, закладених у категоричному імперативі. 
Цікавим у цьому контексті є те, що філософ постулює 
серед найважливіших моральних принципів не лише 
повагу до інших, але й повагу до власної особи або 
почуття власної гідності: «Чини так, що ти сприймаєш 
людство, як в твоїй особі так і в особі будь-кого іншого, 
завжди як мету і ніколи лише як засіб (Handle so, dass 
du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der 
Person jedes anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals 
bloß als Mittel brauchst)» [3].

Кант вважав категоричний імператив основою для 
справедливого морального суспільства. Тільки на цій 
основі, на його думку, з’являється можливість верхо-
венства права.

Поміж тим, застосування кантівських принципів 
до теорії та практики освітнього лідерства є доволі 
непростим. Саме тому, коли потрібно брати на себе 
відповідальність за управлінські рішення, як правило, 
намагаються використовувати загальноприйняті 
норми, погляди та стандарти, або просто менше тео-
ретизувати. В цьому розумінні майже завжди вагомі-
шою є практична дія і вчинки, ніж слова й декларації. 
Либонь тому усталеною є «народна» мудрість, згідно 
якої завжди важливіше, що лідер робить, а не те, що 
він говорить. 

І все ж, будь-яка людська організація прагне до 
покращення власної ділової та моральної репутації. Саме 
з цією метою проголошуються її загальні цінності і праг-
нення. Найчастіше сьогодні – це респектабельні про-
спекти на гарному глянцевому папері та претензійні кор-
поративні Інтернет-сайти. Спробуємо, використовуючи 
найважливіші етичні положення Канта, визначити прин-
ципи, які могли б бути найбільш прийнятними для теорії 
і практики освітнього лідерства. Саме в такому значенні 
вони можуть використовуватися як PR-інструменти для 
досягнення взаєморозуміння та згоди між людьми. 

Цікаво, що найбільш близьким до корпоративних 
стандартів є кантівський принцип: людина має завжди 
розумітись як самоціль і в жодному разі не лише як засіб 
для досягнення цілей інших людей. Не викликає сумнівів, 
що викладачі, вчителі, студенти краще почуваються тоді, 

коли в них вбачають індивідуальність і особистість, а не 
гомогенну людську масу, головними критеріями якої є її 
масштаб та потенціальна вигода. Звісно, що особливо 
чутливими у цьому сенсі є освітянські колективи. Ми всі 
регулярно виступаємо в очах інших людей засобом для 
конкретної мети, але справді хороший і талановитий 
лідер-керівник повинен гарантувати, що навіть у най-
складніших умовах конкуренції ідеї Канта про людську 
гідність, згідно яких, людина завжди в кінцевому рахунку 
мета, не будуть повністю забуті. У підсумку, все це є 
питанням корпоративної культури. Жоден керівник не 
може гарантувати, що до кожної окремої особистості 
ставитимуться гуманно. Але кожен лідер здатен спри-
яти розповсюдженню культури міжособистісного спілку-
вання, яка сприятиме й заохочуватиме подібну поведінку 
і ставлення.

«Май мужність користуватись власним розумом» 
[9, c. 158], – стверджує Кант у своїй відомій статті «Від-
повідь на питання: що таке просвітництво?». Цікавим 
є той факт, що мислитель не захоплювався цитуванням 
авторитетів. Опираючись на здоровий глузд, він вважав, 
що застосування моральних норм буде успішним тоді, 
коли випливатиме із реальної людської взаємодії. Філо-
соф наголошує, що на кожному її учасникові лежить 
відповідальність за загальний результат. Кожна людина 
повинна діяти, в першу чергу, виходячи з відповідаль-
ності перед собою та здорового глузду. Від відповідаль-
ності перед собою й ефективного самомоменджменту 
залежить подальший індивідуальний особистий роз-
виток. Звісно, загальновідомим є те, що найскладніше 
в навчанні – це навчитись вчитись. А людське праг-
нення до постійного безперервного навчання свідчить, 
за Кантом, поряд з іншим, про готовність і бажання 
вдосконалення власного розуму. І це особливо пока-
зово, оскільки навчання має величезний вплив на все 
життя людини, відтак переконливими є слова Канта: 
«Мета моєї академічної діяльності одночасно є метою 
мого життя (Das Ziel meines akademischen Wirkens ist 
gleichzeitig das Ziel meines Lebens)» [2].

Тим, хто вважає, що знання і компетенцію люди 
отримують переважно із щоденного життєвого 
досвіду, Кант заперечує: «Нам лише здається, що ми 
здобуваємо досвід, але, напевне, це досвід створює нас 
(Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen 
machen uns)» [1, s. 148].

Зрештою, просте нагромадження досвіду не завжди 
веде до все більшого і якіснішого пізнання і знання. Якщо 
б це було по-іншому, то літні люди автоматично були б 
мудрецями, але з досвіду ми знаємо, що це не завжди 
так. Однак тут існує іще одна проблема, адже навіть 
негативний досвід може вплинути на нас, це означає, що 
«необхідність приймати практичні рішення часто наба-
гато випереджає здатність до пізнання (Die Notwendigkeit 
der Entscheidung reicht weiter als die Fähigkeit zum Erken-
nen)» [1, s. 48-49]. Саме в цій фразі Кант переконливо 
демонструє дилему будь-якого лідерства і керівництва, 
адже управління значить дещо більше, ніж реагування 
на випадковий збіг обставин. Кожен керівник повинен 
приймати подібні рішення щодня й особливо в умовах 
невизначеності, ризику. Справжній лідер мусить завжди 
розуміти, які компроміси прийнятні, а які ні. «Все, що має 
ціну з необхідністю має в чомусь свій еквівалент, все що 
вище ціни має свою гідність (Was einen Preis hat, an des-
sen Stelle kann etwas anderes als Äquivalent gesetzt wer-
den; was dagegen über allen Preis erhaben ist, das hat seine 
Würde)» [1, s. 150].

Спецслужби, експерти з безпеки, циніки та багато 
інших вважають, що кожна людина має свою ціну, 
а тим, що декларують непідкупність, потрібно лише 
запропонувати їхню ціну, щоб вони відмовились від 
власної позиції. Кант же вважав, що людина з висо-
кою гідністю зможе витримати подібне випробування, 
і ця риса повинна бути необхідною складовою кожного 
освітянського лідера.

Утім, відомо, що найбільша небезпека в боротьбі 
зі спокусами є людська схильність до завищеної само-
оцінки. Незважаючи на всі можливі небезпеки, які 
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супроводжують звичайне людське життя, найчастіше 
ми надаємо їй, а також нашим власним інтересам 
і думкам завищеного значення. «Жодна людина не 
є наскільки важливою, як вона про себе думає (Kein 
Mensch ist so wichtig, wie er sich nimmt)» [1, s. 151]. І тому 
кожен освітянський лідер повинен знати, що «Часто люди 
помиляються через незнання зовнішніх обставин і самих 
себе, але й, так само часто, через постійне бажання 
робити висновки, не маючи на те достатніх підстав (Irrtü-
mer entspringen nicht allein daher, weil man gewisse Dinge 
nicht weiß, sondern weil man sich zu urteilen unternimmt, 
obgleich man nicht alles weiß, was dazu erfordert wird)» 
[1, s. 151]. Наголосимо, що врахування саме цього кантів-
ського спостереження за людською природою дуже важ-
ливе для лідера і керівника у стосунках з іншими, але не 
менш важливе в самоаналізі й самооцінці.

Таким чином, основними етичними принципами, які 
можуть стати міцною моральною основою для успішних 
і довготермінових лідерських позицій, є постійна вери-
фікація вчинків на відповідність до основних вимог, що 
випливають з категоричного імперативу, а саме вимоги, 
що максима, яка походить із індивідуального вчинку, 
здатна стати всезагальним законом. Лідер повинен діяти, 
керуючись розумом, і саме це робить його вчинки віль-
ними і унікальним, з одного боку, та моральними й відпо-
відальними, з іншого. Він завжди повинен ставитись до 
інших людей та до себе самого як до цілі і ніколи лише як 
до засобу. Висока людська гідність – головний особис-
тий здобуток справжнього лідера. Відтак категоричний 
імператив, який сформулював свого часу І. Кант, продо-
вжує залишатись важливим дороговказом у вмінні пере-
магати, керувати, спілкуватися в реальному житті. Цей 
обов’язок слідувати свідомим етичним принципам має 
виступати ключовим рушієм у виконанні цілей та мети 
освітнього лідера задля розбудови інституції однодумців, 

об’єднаних цінностями відкритості та відповідальності, 
здатних працювати на засадах єдності освіти, досліджень 
та інновацій. 
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Pokotylo Konstantun
CATEGORICAL IMPERATIVE AND LEADERSHIP IN EDUCATION

Categorical imperative in practical philosophy of Immanuel Kant appears as a fundamental principle of ethic and guidelines for 
human behavior in the sense of whether the maxim, that derived from them, act as a universal law and acquire the significance of 
expert opinion as to value of the man through the opposition: the man-target or the man-instrumentality to achieving the goal by 
someone else. This concept was first used by nationalist in the «First principle to the metaphysics’ morals» and developed in the 
«Critique of Practical Reason». In understanding of the ethical foundations of leadership in education, categorical imperative acts 
as a central concept. This provides for the scientific discourse from this subject, contemporary and applied nature.

The main ethical principles that could provide a solid moral foundation for successful and long-term leadership is the 
constant verification of actions, in accordance with the basic requirements that arising from the categorical imperative, namely 
the requirements, as maxim, that derived from an individual act, and can become as the universal law. Leader must act, guided 
by mind, and that is what makes his acts as unique and free, on the one hand, and moral and responsible on the other. He 
must always treat to other people and to himself as to the purpose and never as to the means. High human dignity – the main 
personal achievement of real leader and a categorical imperative, that formulated by Immanuel Kant in his time, continues to be 
an important pointer in development of leadership qualities.

Keywords: categorical imperative, leadership in education, maxim, law, dignity.

Покотило Константин
кАТегоРИЧеСкИй ИМПеРАТИВ И лИдеРСТВо В оБРАЗоВАнИИ

Категорический императив в практической философии и. Канта выступает основоположным принципом этики 
и является управляющим принципом для человеческих поступков в смысле, могут ли максимы производные из 
них быть всеобщим законом, а также он принимает значение экспертного вывода, касаемо ценности человека 
через оппозицию: человек есть цель или человек – это средство для достижения цели кем-то другим. Эту кон-
цепцию мыслитель использовал впервые в работе «Основы метафизики нравственности» и развил в дальней-
шем в «Критике практического разума». В понимании этических основ лидерства в области образования, кате-
горический императив выступает центральным понятием, которое придает научному дискурсу по данной теме 
современный и прикладной характер. 

Основными этическими принципами, которые могут стать твердой моральной основой для успешных и длительных 
лидерских позиций, является постоянная верификация поступков на соответствие к основным требованиям, которые 
выплывают из категоричного императива, а именно, требования, чтобы максима, которая происходит из индивидуаль-
ного поступка способна бы была стать всеобщим законом. Лидер должен действовать на основе разума. именно это 
делает его поступки свободными и уникальными, с одной стороны, и одновременно моральными и ответственными – 
с другой. Он всегда должен относиться к другим людям и в том числе к себе самому, как к цели и никогда лишь как 
к средству. Высокое человеческое достоинство – главное завоевание настоящего лидера. таким образом, категоричес-
кий императив, который сформулировал, в свое время, и. Кант продолжает оставаться важным ориентиром в форми-
ровании лидерских качеств.

Ключевые слова: категорический императив, лидерство в образовании, максима, закон, достоинство.
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emotional leader who deeply understands the peculiarities of 
human relations, is able to inspire others to fruitful creative 
work, continuous development and improvement.

At the same time it is important to distinguish the emo-
tional leader of unethical charismatic. The latter is also 
well versed in the specifics of interpersonal relationships 
between people, but unlike the emotional leader uses his 
abilities for his own psychological or material gain.

Analysis of scientific papers on the issue. Prob-
lems of education and management are actively explored 
by our country’s leading experts in the field of education 
and psychology: V.H. Kremen, I.A. Ziaziun, N.H. Nych-
kalo, S.U. Honcharenko, A.M. Aleksiuk, V.I. Luhovyi, 
I.D. Bekh, V.P. Andrushchenko, S.O. Sysoieva, V.O. Kudin, 
V.O. Moliako, O.I. Kulchytska, Yu.F. Zinkovskyi, V.A. Koza-
kov, V.S. Liednov, H.O. Ball, I.F. Prokopenko, V.Yu. Bykov, 
L.P. Pukhovska, O.E. Kovalenko. Works of local research-
ers mainly focus on the search for optimal ways of forming 
leaders and managers in terms of higher education.

However, our scientists for years have paid insuf-
ficient attention to the issue of leadership, believing that 
it is impossible to study the phenomenon of leadership in 
scientific terms. Yet in recent years more works, which are 
devoted to the problem of leadership appear. The main 
provisions of national views on the phenomenon of lead-
ership are reflected in the works of S.V. Kalashnikova, 
M.D. Vynohradska, T.V. Hura, K.V. Babko. Researchers 
focus primarily on clarification of the concept of leadership, 
systematization of approaches to its definition, description of 
types and styles of leadership. At the same time, considera-
tion and experimental verification of the theory of emotional 
leadership stay out of scientific focus.

Emotional leadership theory was developed mainly by 
foreign scientists, including R. Bar-On, D. Goleman, K. Man-
fred, J.D. Mayer, P. Salovey, S. Kerr, J.M. Jermier, R. Boy-
atzis, K. Cashman, J. Lipman-Blumen, S. Drotter, J. Noel. 
Researchers have devoted much attention not only to inter-
personal and psychological manifestations of leadership, but 
to its psycho-physiological basics. Understanding the impor-
tance of emotional intelligence in skills development for effec-
tive leadership in future professionals led us to understanding 
the need to support and stimulate its development in the con-
text of higher education.

Aim of this paper is to present the main ways and interme-
diate results of power of emotional leadership of psychology 
students studying at the National technical university «Kharkiv 
polytechnic institute».
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EMOTIONAL LEADERSHIP AND wAyS  
OF ITS FORMATION IN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITy  

«KHARKIV POLyTECHNIC INSTITUTE»
The paper examined in details a phenomenon of emotional leadership, ways of its display and formation. The experience 

of National technical university «Kharkiv polytechnic institute» in unleashing the potential of emotional leadership of students 
of engineering and humanitarian branches through stimulation of the development of emotional intelligence are given. 
It is shown that raising of the level of emotional intelligence of students in higher technical institutions are provided by such 
factors as: synergy effect through the involvement of specialists of various scientific fields; involving students in research 
and creative projects; development of moral character of future specialists; formation of students focus on success. Results 
of research aimed at leadership potential disclosure through the development of emotional intelligence of students of technical 
universities are shown. Comparison of dynamics of indicators of emotional intelligence of students in NTU «KhPI» and other 
Ukrainian universities that prepare students both technical and humanitarian type are posted.

Keywords: leadership, emotional leadership, emotional intelligence, creativity, control of emotional states.

Problem statement and its relevance. Modern 
Ukraine faced the problem of crisis of management system. 
The idea of authoritarian control once again has shown its inef-
ficiency and inability to meet the demands of today’s dynamic 
world. At the same time, representatives of the command 
control still occupy high positions at various levels in public 
and private organizations. Our country is on the path of pro-
found transformation in all areas ranging from the economy to 
education. The implementation of these changes need not 
only political reforms, but also significant changes in the 
personnel training of future managers who relying in their 
work not on strict rules and orders, but on improving the 
quality of interpersonal interaction with their subordinates.

Creating a system and choice of models and methods 
of management in our country today are related to con-
tinuous scientific research solving the optimal number of 
complex economic, social and political problems of radical 
renovation of all levels of management, the formation of a 
new style of management. Taking into account its actual 
quality composition it requires a significant improvement of 
management training of all professional areas.

The complexity of these new tasks leads to an urgent 
need for a fundamentally different management training of 
almost the entire working population. People must learn to 
live and work at a new level of interpersonal understanding. 
Managers also have to provide proper conditions for maxi-
mum realization of creative potential of each employee.

The need for staff support of deep transformation pro-
cesses in Ukraine requires targeted training and sustainable 
use of highly qualified specialists with a deep knowledge of 
nature and patterns of interpersonal relationships, with the 
ability to organize people into effective implementation of joint 
activities, mobilizing and integrating their individual motives, 
aspirations and interests. Indeed, the new conditions of 
functioning of the national socio-political and economic sys-
tem logically require a completely new management model. 
Practice has demonstrated the inability of the vast majority 
of professionals emerged as leaders of the administrative-
command system to work effectively in a liberalized society. 
Therefore, we can state that the critical situation in the country 
today is largely caused by crisis of management.

One of the main conditions to overcome this crisis is 
the formation of the staff corps leaders of the new forma-
tion. The main way to solve this problem is to help talented 
young peop le in the development of individual psychological 
characteristics that would help them to become effective lead-
ers. The ideal model of a leader, in our opinion, is a model of 
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To implement the goal of the article we have identified the 
following objectives:

1. To analyze the assumptions of the theory of emotional 
leadership.

2. To describe the main ways of creating the potential for 
emotional leadership by stimulating the development of emo-
tional intelligence of students at the National technical univer-
sity «Kharkiv polytechnic institute».

3. To present the results of the study of development of 
the different components of emotional intelligence of psycho-
logy students during their training at the National technical 
university «Kharkiv polytechnic institute».

Main material. The concept of emotional leadership 
is based on the belief about the decisive role of emotional 
intelligence in the human life. The term «emotional intelli-
gence» was proposed by American psychologists J. Mayer 
and P. Salovey to refer to the human potential for particular 
awareness, understanding and managing emotions in a way 
that they contribute to the emotional, personal and intellectual 
growth of a man.

R. Bar-On supplemented the concept of emotional intel-
ligence through introduction of the concept of emotional and 
social intelligence and created a model, which described the 
main components that provide emotional and social progress 
of a man. These components were divided into five groups 
depending on the scope of their manifestation [5].

The first area in which the author believes emotional intel-
ligence is manifested is intra personal. It centers around a per-
son’s ability to understand his own feelings and to manage 
them. This area include the ability for introspection, independ-
ence, self-esteem and focus on self-actualization.

The second area is the sphere of interpersonal relations. 
It deals with a person’s ability to interact with others effec-
tively. This area includes the following: the ability for empathy, 
social responsibility, constructive interaction skills. 

The third area is the area of adaptability, which reflects 
the ability of a person to the flexibility, feasibility and adequate 
assessment of changing conditions of the world around us. 
This area of emotional and social intelligence includes the 
potential for solving problems, mental flexibility, the ability to 
adequately assess the reality. 

The fourth area is the area of stress management, which 
should ensure the person’s ability to maintain common sense 
and self-confidence in situations of uncertainty. This area 
includes the following components: tolerance to stress and 
high control of his impulsive actions.

The fifth area is the area of the general mood. High level of 
emotional and social intelligence requires individuals positive 
attitude towards others and life in general. This area includes 
two main components: life satisfaction and optimism. 

According to the views of R. Bar-On a high level of emo-
tional and social components of all five component areas of 
life provides a successful person in interpersonal relations in 
general and in the management process in particular. 

On the basis of concepts of emotional intelligence of 
J. Mayer and P. Salovey and the theory of emotional and 
social intelligence of R. Bar-On the idea of emotional leader-
ship was formed. This idea was theoretically elaborated and 
empirically grounded by american researcher D. Goleman. 
The revolutionary idea of D. Goleman is that no human intel-
ligence determines success in the twenty-first century, and 
the ability to understand his own emotions and the emotions 
of others. This ability gives man the key to govern others well 
and not through legislative orders, but through the process of 
emotional «infection» and inspiration of others with his own 
optimistic example [1].

D. Goleman believes that the success of man in the 
twenty first century does not depend on intelligence, but on 
the ability to understand his own emotions and the emotions 
of others. This ability gives man the key to prudent manage-
ment not through legislative orders, but through the process of 
emotional «contamination» and inspiration of others with his 
own optimistic example [2].

According to this approach the leader is not just a com-
petent manager, who is well versed in various technologies 
and processes, he is primarily a high-psychologist, able to 
direct the emotions of others in a creative direction. An impor-

tant feature of such leader is the ability to inspire and sup-
port others, his attitude subordinate forces to provide high 
quality of work. Thus, according to D. Goleman 70–80% of 
all managers in positions at various levels of significance are 
not effective leaders, not least because of the neglect of emo-
tional leadership abilities. It should be noted that the data of 
D. Goleman primarily related to companies in Western Europe 
and North America, we believe these figures in Ukraine can 
be even more pronounced [1]. 

In order to form the emotional leaders scientists of the 
Department of Pedagogy and psychology of social systems 
developed system of training specialists in various profes-
sional areas, which aims to support the development of emo-
tional intelligence of students. Currently all measures are used 
in the training system in work with psychology-students, and 
some of its elements are used in work with students from 
other professional fields. 

The system of emotional leaders training is based on ped-
agogical principles that claim:

1. The use of a synergistic effect in the learning process, 
implemented through the involvement of teachers of different 
professional areas. At the department of Pedagogy and psy-
chology of social systems management there are representa-
tives who work in 10 scientific fields simultaneously: psychol-
ogy, pedagogy, philosophy, engineering, biology, medicine, 
mathematics, economics, government, arts. The combination 
of unique philosophies and professional experience of teach-
ers in different directions provides multifaceted training of 
future professionals and allows them to develop the skills of 
interaction with people in different values and personal beliefs.

2. Engaging students into work on different directions of 
research and creative projects. Opportunity to try to work not 
only in the comfortable and familiar direction, but also in the 
area where their knowledge and skills are not highly deve-
loped, allows students to get to know the depth of their capa-
bilities and improve the work of his other abilities. 

3. Development of the moral qualities of students and 
teachers. Understanding and respectful attitude towards uni-
versally human values of different cultures and communities 
significantly increases the level of emotional intelligence of 
the individual. In order to form stable moral and ethical quali-
ties students of NTU «KhPI» take part in evenings of spiritual 
poetry «Easter bell». Students and teachers from universities 
of Kharkiv, authorities, poets and writers are usually invited to 
this event. Many students note that such events have a very 
strong emotional impact on them, force them to think about 
the meaning of life and eternal spiritual values.

Realizing the depth of the spiritual perspective of future 
professionals, specialists of department of Pedagogy and 
psychology of social system management began to work on 
the creation of the Ukrainian scientific-educational centre of 
spiritual culture in society in NTU «KhPI». Creation of the cen-
tre will be a new step in the methodology of forming the moral 
and ethical development of the individual.

4. Development of the focus on success of students. The 
specialists of our department developed a number of courses 
and programs devoted to the study of ways and strategies 
for success achievement that are reflected in the textbooks 
«Philosophy of success», «Philosophy of success. The psy-
chological aspect», «Pedagogy of success» and copyright 
of similar courses. Students-psychologists are introduced to 
these courses during all five years of study at the university. 

Engineering students also have the opportunity to read 
more concise versions of these courses at the third or fourth 
year of study at the university, depending on the professional 
area. 

Introduction of listed pedagogical principles to the work 
of the students allows to significantly increase their personal 
and moral development and provide significant improvement 
of competencies that make up the complex human emotional 
intelligence. 

Over the past five years, researchers of the department 
have not only actively used above pedagogical principles in 
the work, but also conducted research features of emotional 
intelligence of students, psychologists and engineers students 
studying at the National technical university «Kharkiv poly-
technic Institute» and beyond it. In total, the study involved 
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100 students enrolled in the specialty «Psychology» and 
78 students enrolled in the specialty «System Analysis and 
Management» of NTU «KhPI». Also, as a comparison group 
84 students studying in the specialty «Psychology» in other 
universities in Kharkiv were involved. The study was con-
ducted using a questionnaire of N. Hall to determine the level 
of their emotional intelligence.

Studies of the development of emotional intelligence were 
carried out in several stages. In the first phase (September 
2010) a survey of first-year students to determine their initial 
level of emotional intelligence was conducted. 

In the second stage of the study a survey was conducted 
with the same students after two (September 2012) and four 
(September 2014) years of their studies at the university. 

The third phase of the study conducted a comparative 
analysis of the characteristics of emotional intelligence of stu-
dents of different professional orientation. 

Table 1
Development of components of emotional intelligence 
of students-psychologists in NTU «KPI» while studying 

in higher education institution

Index of Emotional 
Intelligence

Average (points)

1 year  
(September 

2010) 

3 year  
(September 

2012)

5 year  
(September 

2014)

Emotional awareness 12±3,4 13±2,1 15±1,7

Managing emotions 11±2,8 12±1,8 14±2,2

Self motivation 13±3,5 15±2,7 16±2,2

Empathy 11±2,1 13±1,8 17±0,9

Recognition of emo-
tions of other people 13±2,8 15±2,2 16±1,2

Integrative index 61±7,8 68±4,6 78±2,6

The table shows the test results of students-psychologists 
studying at the Department of pedagogy and psychology of 
social systems management of NTU «KhPI» on indicators of 
emotional intelligence in three time periods.

N. Hall`s method allows to diagnose partial and integra-
tive indicators of emotional intelligence. Partial indicators are 
measured with the 18-point scale, integrative with 90-point 
scale. 

From the tables we see that students-psychologists show 
substantial increase of partial and integrative indicators of emo-
tional intelligence while studying at the Department of Pedagogy 
and Psychology of social systems management of NTU «KPI». 
Thus, the indicators such as «Empathy», «Self motivation « and 
«Recognition of emotions of others» show the largest gain.

After five years of training future psychologists demon-
strate a high level of emotional intelligence (an average of 
about 78 points) in the vast majority, despite the fact that in 
the moment of joining the university their level of emotional 
intelligence ranged between low to medium (an average of 
about 61 points).

This allows us to assume that the provision of training 
of future psychologists at NTU «KhPI», according to peda-
gogical principles listed above, allows significantly increase 
their emotional intelligence, and consequently the potential 
for effective emotional leadership.

This allows us to assume that the provision of training 
of future psychologists at NTU «KhPI», according to peda-
gogical principles listed above, allows significantly increase 
their emotional intelligence, and consequently the potential 
for effective emotional leadership.

To make sure that features of the training program 
have improved the level of emotional intelligence of stu-
dents-psychologists, we conducted a qualitative compari-
son of features of emotional intelligence in three groups. 
The first group consisted of students-psychologists from 
NTU «KhPI» whose results we quoted above. The second 
group consisted of students-engineers from NTU «KhPI», 
who also had the opportunity to get acquainted with the 
individual elements of the author’s training system for emo-
tional leaders. The third group consisted of students-psy-
chologists from other national universities of Kharkiv, who 
had received psychological quality education and did not 
have access to the author’s training system that has been 
developed at NTU «KhPI». The results of comparison of 
the dynamics of changes in the level of emotional intelli-
gence while studying at the university in all three groups 
are represented in the figure below.

The figure shows that during the first test, conducted 
in September 2010, the level of emotional intelligence of 
students of all three groups differed slightly.

During the second test, which was held in September 
2012, significant differences in the level of emotional intel-
ligence were found. The highest results of integrative index 
were found in the group of students-psychologists, studying 
at NTU «KhPI». The average level of emotional intelligence 

Figure. Dynamics of changes in the level of emotional intelligence of students  
of three groups while studying at the university 
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Романовський Олександр, Кнуш Анастасія
еМоційне лідеРСТВо ТА ШляХИ його ФоРМУВАння В нАціонАлЬноМУ  

ТеХніЧноМУ УніВеРСИТеТі «ХАРкіВСЬкИй ПоліТеХніЧнИй інСТИТУТ»

У статті детально розглянуто феномен емоційного лідерства. Окреслено основні шляхи та способи прояву емоцій-
ного лідерства. Визначено пріоритетні напрями формування лідерства нового типу. Представлено досвід Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у розвитку потенціалу емоційного лідерства студентів інже-
нерних і гуманітарних галузей шляхом стимуляції розвитку емоційного інтелекту. Показано, що підвищення рівня емоцій-
ного інтелекту студентів у вищому технічному закладі забезпечується такими факторами, як: синергетичний ефект через 
залучення до процесу викладання фахівців різних наукових сфер, залучення студентів до наукових та творчих проектів, 
розвиток моральних якостей, формування у студентів спрямованості на успіх. Показані результати наукових досліджень, 
спрямованих на розкриття лідерського потенціалу через розвиток емоційного інтелекту студентів технічних вузів. Подано 
порівняння динаміки розвитку показників емоційного інтелекту у студентів НтУ «ХПІ» та інших українських вишів, що 
готують студентів одночасно технічного та гуманітарного профілю. 

Ключові слова: лідерство, емоційне лідерство, емоційний інтелект, синергетичний ефект, керування емоційними 
станами.

Романовский Александр, Кнуш Анастасия
ЭМоцИонАлЬное лИдеРСТВо И ПУТИ его ФоРМИРоВАнИя В нАцИонАлЬноМ  
ТеХнИЧеСкоМ УнИВеРСИТеТе «ХАРЬкоВСкИй ПолИТеХнИЧеСкИй ИнСТИТУТ»

В статье подробно рассмотрен феномен эмоционального лидерства. Разобраны основные пути и способы проявления 
эмоционального лидерства. Определены приоритетные направления формирования лидерства нового типа. Представ-
лен опыт Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» в развитии потенциала 
эмоционального лидерства студентов инженерных и гуманитарных отраслей путем стимуляции развития эмоциональ-
ного интеллекта. Показано, что повышение уровня эмоционального интеллекта студентов в высшем техническом учеб-
ном заведении обеспечивается такими факторами, как: синергетический эффект через вовлечение в процесс препо-
давания специалистов различных научных сфер, привлечение студентов к научным и творческим проектам, развитие 
нравственных качеств, формирование у студентов направленности на успех. Показаны результаты научных исследо-
ваний, направленных на раскрытие лидерского потенциала через развитие эмоционального интеллекта студентов 
технических вузов. Подано сравнение динамики развития показателей эмоционального интеллекта у студентов НтУ 
«ХПи» и других украинских вузов, которые готовят студентов одновременно технического и гуманитарного профиля.

Ключевые слова: лидерство, эмоциональное лидерство, эмоциональный интеллект, креативность, управление 
эмоциональными состояниями.

in this group was close to 68 points, indicating a tendency to 
move to a high level of emotional intelligence.

The second highest result was shown by students-
engineers, studying in NTU «KhPI». Their level of integra-
tive index increased from low to medium.

The third place took students-psychologists from other 
universities of Kharkiv, who showed the lowest average 
point increase of integrative index of emotional intelligence.

The figure shows that during the first test, conducted 
in September 2010, the level of emotional intelligence of 
students of all three groups differed slightly.

During the second test, which was held in September 
2012, significant differences in the level of emotional intel-
ligence were found. The highest results of integrative index 
were found in the group of students-psychologists, studying 
at NTU «KhPI». The average level of emotional intelligence 
in this group was close to 68 points, indicating a tendency to 
move to a high level of emotional intelligence.

The second highest result was shown by students-
engineers, studying in NTU «KhPI». Their level of integra-
tive index increased from low to medium.

The third place took students-psychologists from other 
universities of Kharkiv, who showed the lowest average 
point increase of integrative index of emotional intelligence.

During the third test, conducted in September 2014, the 
difference between groups increased even more dramati-
cally. Students that were enrolled in NTU «KhPI», both psy-
chologists and engineers for the most part demonstrated 
a high level of emotional intelligence, while students-psy-
chologists of other universities showed average results. 
The significance of the obtained results is strengthened by 
the fact that students-psychologists from other universities 
devoted much time to the study of individual psychological 
characteristics of human, social and psychological charac-
teristics of interpersonal interaction. However, their results 
were below the average of results of students-engineers 
studying at NTU «KhPI» who did not study so many sub-
jects devoted to psychology of individual.

Particular growth in dynamics of emotional intelligence 
level observed in a groups of students of NTU «KhPI» on our 
belief was connected with particular educational environ-
ment that has been created at our university by scientists 

of Department of pedagogy and psychology by implement-
ing the above pedagogical principles. Implementation of the 
synergies in the selection of teachers, the active involvement 
of students into divergent creative projects, development of 
moral character and enhance of students spirituality, for-
mation of students focus on success – all these conditions 
ensure a sustainable growth of level of emotional intelli-
gence of future professionals and give essential support in 
the process of formation of emotional leadership potential.

Conclusions. Through the theoretical and empirical 
research stages, it was found that: 

– Modern manager can demonstrate the high efficiency of 
the application of skills and principles of emotional leadership, 
which includes the ability to supportive and inspired manage-
ment, and is based on a high level of emotional intelligence; 

– Emotional intelligence is a complex multifaceted entity 
that includes a high level of personal competencies intra per-
sonal, interpersonal, adaptive areas of life; 

– Increase of the level of emotional intelligence is pro-
vided through the deepening of human knowledge about the 
features of psychological, moral and spiritual world of a man; 

– National technical university «Kharkiv polytechnic insti-
tute» trains emotional leaders among future professionals 
 from different branches through the creation of special edu-
cational space, that is provided by the implementation of sy -
nergy effect in the process of selection of teachers, the active 
involvement students in creative projects, the development of 
moral character qualities and enhance of the spirituality of stu-
dents, formation of students` focus on success.
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Удосконалення освіти – один із найважливіших пріо-
ритетів сучасного етапу розбудови Української держави. 
«Метою освіти є всебічний розвиток людини як особис-
тості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талан-
тів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян, здатних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 
народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпе-
чення народного господарства кваліфікованими фахів-
цями» [4]. Вирішення фундаментальних завдань освіт-
ньої галузі залежить від професіоналізму й особистісних 
якостей тих, хто забезпечує процес навчання, – учителів, 
викладачів, управлінського персоналу. І, на нашу думку, 
великою мірою від рівня комунікації у цій галузі. 

У сучасній лінгвістиці і лінгводидактиці мовній під-
готовці особистості присвячено чимало робіт. Це праці 
С. Єрмоленко, Л. Мацько, В. Мельничайка, О. Семеног, 
Н. Голуб, Т. Симоненко, Н. Остапенко, К. Климової та 
ін. Проте актуальною залишається проблема комплек-
сного осмислення мовнокомунікативної компетентності 
особистості. Тому мета нашої розвідки – проаналізувати 
термінологічний зміст поняття «мовнокомунікативна ком-
петентність» у проекції на особистість лідера.

В умовах нової освітньої парадигми компетентність 
належить до ключових понять і трактується як «динамічна 
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здат-
ність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на пев-
ному рівні вищої освіти» [3].

Уніфікації метамови для формулювання компетент-
ностей в Україні слугує термінологія дескрипторів Націо-
нальної рамкової кваліфікації. Як зазначає Ю. Рашкевич 
у монографії «Болонський процес та нова парадигма 
вищої освіти», «міжвідомча робоча група з питань роз-
роблення та впровадження Національної рамки кваліфі-
кацій, створена Постановою Кабінету Міністрів наприкінці 
2010 року, запропонувала такий перелік дескрипторів: 
1. Знання. 2. Уміння. 3. Комунікація. 4. Автономність та 
відповідальність» [7, с. 30]. Цілком очевидно, що уве-
дення комунікації у такий стислий перелік увиразнює її 
вагомість. Комунікація (від лат. сommunication – роблю 
спільним, спілкуюсь) – цілеспрямований процес інформа-
ційного обміну за допомогою певної семіотичної системи. 
Існує понад сто різних визначень комунікації. У соціумі 

комунікація виконує інтегрувальну функцію: упорядко-
вує соціальну діяльність, сприяє соціалізації особистості, 
акумулює суспільний досвід і транслює його від покоління 
до покоління, зберігає і передає культуру, слугує етніч-
ній та груповій ідентифікації. Комунікацію поділяють на 
два типи: невербальну й вербальну (мовну). У контексті 
нашого дослідження розглядаємо лише вербальну кому-
нікацію, а якість вербальної комунікації – через категорію 
мовнокомунікативної компетентності особистості.

Засадничими для осмислення поняття «мовнокому-
нікативна компетентність» слугують положення сучасної 
лінгвістики. Зазначимо, що в цій галузі усталився термін 
«компетенція» (із смисловим наповненням таким же, як 
«компетентність»).

Уперше поняття «мовна компетенція» увів в обіг мери-
канський лінгвіст Н. Хомський. Він протиставляв «знання 
мови» (linguistic competence) «використанню мови в кон-
кретній ситуації» або «мовному виконанню», «мовній 
активності» (performance) [15]. Запропоновану Н. Хом-
ським дихотомію competence/performance при інтерпре-
тації мовної здатності і мовної діяльності людини можна 
було б розглядати як одну з перших спроб експліцитного 
визначення поняття «володіння мовою», якби не крайній 
«граматизм» тлумачення компетенції, врахування лише  
власне лінгвістичного аспекту та повне ігнорування со -
ціальних і прагматичних чинників.

Через два роки Д. Хаймс задекларував, що знання 
мови передбачає не тільки володіння її граматикою і слов-
ником, але й уявлення про те, в яких умовах можуть чи 
повинні вживатися ті чи інші слова і граматичні конструк-
ції. Д. Хаймс увів поняття «комунікативної компетенції» 
і довів його необхідність. На думку вченого, соціолінгвіс-
тична (чи, більш широко, комунікативна) компетенція дає 
змогу людині бути не просто мовцем, а членом соціально 
зумовленої системи спілкування. Для соціолінгвістичного 
опису мовної здатності людини і її вияву у мовній діяль-
ності, за Д. Хаймсом, суттєвими є три компоненти: сло-
весний репертуар, мовні звичаї і шаблони – уявлення про 
типи організації різних за жанром текстів, про правила 
спілкування двох і більше мовців, а також комунікативна 
поведінка [16, с. 280].

Дослідник У. Чейф також наголосив на виході пород-
жувальних процесів мовної форми за межі системи, 
у сферу вживання мови. Він підкреслив: «Теорія мовної 
компетенції повинна мати відношення до використання 
мови, і немає підстав вважати, що, чим більше затем-
нена природа цього відношення, тим краще для теорії. 
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Статтю присвячено аналізові термінологічного змісту поняття «мовнокомунікативна компетентність» у проекції на 
особистість лідера в освітній галузі. Проблема порушена у зв’язку з тим, що в сучасних умовах вирішення фундаменталь-
них завдань освіти залежить від професіоналізму й особистісних якостей тих, хто забезпечує процес навчання, – учителів, 
викладачів, управлінського персоналу, у тому числі від рівня комунікації лідерів у цій сфері. Комунікацію представлено 
як один із вагомих дескрипторів Національної рамкової кваліфікації, що слугує уніфікації метамови для формулювання 
компетентностей. Акцент зроблено на вербальну комунікацію, а її оцінку запропоновано здійснювати через категорію 
мовнокомунікативної компетентності особистості. Засадничими для розуміння поняття «мовнокомунікативна компетент-
ність» слугують положення сучасної лінгвістики. Стисло висвітлено історію формування поняття, представлено широкий 
спектр термінів, які його вербалізують. Уперше запропоновано комплексний опис змістового наповнення поняття через 
його три базових сегменти: мовну компетентність, соціолінгвальну компетентність і прагматичну компетентність. Пере-
конливість і всеохопність такої класифікації підтверджено кореляцією із відомою рівневою моделлю мовної особистості 
ю. Караулова. У результаті мовнокомунікативну компетентність схарактеризовано як здатність особистості ефективно 
використовувати мовні засоби для виконання комунікативних завдань у різних ситуаціях спілкування. Окремі приклади 
ілюструють специфіку комунікації у мовних жанрах уроку та публічного виступу.

Ключові слова: мовнокомунікативна компетентність, мовна компетентність, соціолінгвальна компетентність, праг-
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Навпаки, за інших однакових умов теорія компетенції, 
більш тісно пов’язана з фактичним знанням мови, має 
більші переваги, ніж та, яка має до нього більш віддале-
ний стосунок» [12, с. 82].

На необхідність вивчення мовної здатності людини 
у зв’язку з процесами соціалізації, з широким соціаль-
ним контекстом, у якому протікає мовна діяльність 
людей, вказували У. Лабов, С. Ервін-Тріпп, Ч. Філлмор, 
Л. Крисін. У середині 60-х – на початку 70-х років у теорії 
лінгводидактики окреслився комунікативно-прагматич-
ний підхід, який одержав назву «комунікативної рево-
люції». Це сприяло розгляду мовної системи в тісному 
взаємозв’язку з умовами її використання і функціону-
вання, засвоєння і тими змінами, які відбуваються у про-
цесі спілкування. 

У сучасному українському мовознавстві паралельно 
функціонують терміни «комунікативна компетенція» 
і «мовнокомунікативна компетенція», хоча домінує пер-
ший: «Комунікативна компетенція (лат. сompetens – 
належний, відповідний) – сукупність знань про спілку-
вання в різноманітних умовах і з різними комунікантами, 
а також уміння їх ефективного застосування у конкрет-
ному спілкуванні в ролі адресанта і адресата» [6, с. 13]. 
Ми вважаємо, що термін «мовнокомунікативна компетен-
ція» точніше окреслює предмет наших студій, оскільки 
атрибут «мовнокомунікативна» увиразнює вербальний 
аспект комунікації.

Загалом у працях вітчизняних лінгвістів [1; 6; 8; 14] 
виділено цілу низку компонентів мовнокомунікативної 
(або комунікативної) компетенції. Найчастіше названо 
такі види, як: мовна (знання учасниками комунікації норм 
і правил літературної мови та вміле використання їх у про-
дукуванні висловлювань); соціолінгвістична (здатність 
розуміти і продукувати мовлення у конкретному соціо-
лінгвістичному контексті спілкування); прагматична, дис-
курсивна, жанрова (спроможність поєднувати дискурси 
у зв’язні тексти й залучати їх до відповідних дискурсів); 
іллокутивна (здатність формувати і реалізовувати комуні-
кативні наміри у повідомлення); стратегічна (уміння брати 
ефективну участь у спілкуванні, обираючи правильну 
стратегію і тактику); соціокультурна, лінгвокультурна, 
міжкультурна (здатність розуміти і використовувати різні 
складники національної культури (звичаї, норми) в кон-
кретних ситуаціях з урахуванням специфіки національних  
культур у міжкультурному спілкуванні); когнітивно-гносео-
логічна (здатність пізнавати мовну картину світу); пара-
вербальна (володіння невербальними засобами (фона-
ційними, кінетичними, графічними), що супроводжують 
мовлення і беруть участь у передаванні інформації) та ін.

Через те, що функціонує великий перелік термінів 
на позначення складників мовнокомунікативної компе-
тенції, комісія з мовних питань при Раді Європи запро-
понувала їх стислий перелік, що інтегрував названі вище 
види компетенцій. У Загальноєвропейських рекоменда-
ціях виокремлено лінгвістичну, соціолінгвістичну і праг-
матичну компетенції [2, с. 13]. Таке суттєве скорочення 
переліку цілком слушне. Проте, за нашим переконанням, 
доцільно розмежувати мовну (лінгвальну) і мовознавчу 
(лінгвістичну) компетенції. Мовознавча (лінгвістична) 
компетенція властива переважно філологам, оскільки це 
комплекс наукових знань про мову та умінь оперувати 
лінгвістичними знаннями у різних видах діяльності. Від-
повідно термін «соціолінгвістична компетенція» слід замі-
нити на «соціолінгвальна компетенція». Щоб підсумувати 
і представити наше розуміння поняття, перейдемо від 
компетенції до компетентності. Таким чином, складни-
ками поняття «мовнокомунікативна компетентність» вва-
жаємо мовну (лінгвальну), соціолінгвальну і прагматичну 
компетентності. 

Кожен вид компетентності – це знову ж таки інтегра-
ція різних сегментів. Розглянемо їх на тлі професійної 
комунікації лідера в освітньому середовищі.

Перший сегмент мовнокомунікативної компетент-
ності – мовна (лінгвальна) компетентність. Мовці пови-
нні знати: норми сучасної української літературної мови, 
організацію ресурсів національної словникової бази, 
комунікативні ознаки літературної мови; уміти: здійсню-

вати самоконтроль та самоаналіз власної мовної діяль-
ності; користуватися словниками різних типів і довід-
никами для вдосконалення мовної культури; володіти: 
системою норм сучасної української літературної мови; 
комплексом комунікативних ознак літературної мови, 
технікою мовлення.

З огляду на те, що формування мовного еталону 
в соціумі, насамперед, залежить від якості комуніка-
ції в освітній сфері, увиразнюється важливість високої 
мовної культури лідерів цієї галузі. Ознака зразкової 
мови – дотримання літературних норм [див. 11]. До норм 
сучасної української літературної мови належать такі різ-
новиди: 

–  норми вимови: акцентуаційні (визначають правиль-
ний словесний наголос) та орфоепічні норми (регулюють 
правильну вимову слів);

–  лексико-фразеологічні норми (розрізнення значень 
і семантичних відтінків слів, фразеологізмів, закономір-
ності лексичної сполучуваності); 

–  граматичні норми: словотвірні (вибір морфем 
у слові), морфологічні (форми слова) і синтаксичні норми 
(побудова словосполучень і речень); 

– правописні норми: орфографічні норми (загаль-
ноприйняті правила передачі звукової мови на письмі) 
і пунктуаційні норми (регулюють уживання розділових 
знаків); 

–  стилістичні норми (детермінують доцільність вико-
ристання мовно-виражальних засобів відповідно до 
вимог певного функціонального стилю).

Розвитку мовної компетентності сучасного освітя-
нина сприяє розуміння організації ресурсів національної 
словникової бази. Сам термін «національна словникова 
база» пов’язаний із розширенням сфери функціону-
вання україн ської мови, створенням нового покоління 
академічних україномовних словників та їх електронних 
відповідників для комп’ютерних інформаційних систем. 
Як зазначають В. Широков, В. Манако, національними 
мовними ресурсами називають такі, які своїм змістом 
можуть істотно впливати на стан національної безпеки 
України та її інформаційний суверенітет, включаючи лек-
сикографічне забезпечення виконання положень Консти-
туції України – статті 10 (державність української мови), 
статті 17 (інформаційна безпека України в частині забез-
печення мовної безпеки держави); кращі зразки націо-
нальних документальних джерел української мови, фун-
даментальні лінгвістичні (у тому числі лексикографічні) 
праці, базисні мовні продукти, технології і сервіси [13].

Важливий складник мовної компетентності особис-
тості – володіння комплексом комунікативних ознак літе-
ратурної мови. Комунікативні ознаки – це характеристика 
змісту та форми мови, сумарна оцінка рівня досконалості 
володіння літературною мовою. До домінантних комуні-
кативних ознак належать: правильність, точність, логіч-
ність, багатство, різноманітність, образність, доступність 
(ясність), змістовність (інформативність), емоційність 
(експресивність) та ін. [див. 10]. Базова характеристика 
якості мовної комунікації – правильність, тобто дотри-
мання норм сучасної літературної мови. Точність мови 
полягає у вираженні думки адекватно предметові або 
явищу дійсності. Логічність характеризує структуру 
висловлювання, його організацію. Багатство мови пре-
зентує обсяг активного словника особистості. Різноманіт-
ність засвідчує застосування різних мовних одиниць для 
вираження тотожного змісту. Образність – комунікативна 
ознака мови, орієнтована на виникнення додаткових асо-
ціативних зв’язків, тобто вживання слів і словосполучень 
у їх незвичному оточенні, зокрема, їх переосмислення 
у тропах і стилістичних фігурах. Доступність мови відо-
бражає сприйняття комунікантами інформації. Змістов-
ність мови детермінована інформативним наповненням 
висловлення, відповідністю його темі повідомлення. 
Емоційність мови виражає індивідуальний лад почуттів, 
переживань, настроїв, ставлення особистості до вислов-
люваного. Зразкова літературна мова постає у результаті 
взаємодії перелічених комунікативних ознак.

Якості лідерської комунікації слугує висока техніка 
мовлення – сукупність прийомів фонаційного дихання, 
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мовленнєвого голосу й дикції, доведених до ступеня авто-
матизованих навичок, що дає змогу особистості успішно 
взаємодіяти з іншими людьми.

Другий сегмент мовнокомунікативної компетент-
ності – соціолінгвальна компетентність. Мовці повинні 
знати: особливості мовного етикету у професійній сфері; 
параметри експлікації мовної картини світу особистості; 
уміти: продукувати мовні факти з урахуванням умов 
і завдань комунікації у різних типах освітнього дискурсу; 
якісно реалізовувати у мовній практиці соціально та 
історично сформовані категорії світорозуміння, систему 
морально-етичних понять особистості; володіти: техноло-
гією продукування професійних текстів.

Соціолінгвальна компетентність лідера є свідченням 
якості представлення його лінгвокогнітивних характе-
ристик, уміння вибирати та застосовувати мовні засоби 
відповідно до ситуації спілкування; розуміти соціальну 
стратифікацію мови; адекватно використовувати знання 
особливостей національної культури (наприклад, висло-
вів народної мудрості), специфіки міжкультурного спілку-
вання. 

Типи спілкування передбачають дотримання і відпо-
відних етичних норм, які регулюють поведінку людей. 
Сукупність таких правил називають мовним етикетом. 
До етикетних висловлювань належать привітання, про-
щання, подяка, вибачення, побажання та ін. Вони скла-
дають тематичні об’єднання різних за структурою мовних 
одиниць (слів, словосполучень, речень). Кожне тема-
тичне об’єднання – це розгалужена система засобів 
вираження мовного етикету, тому можна говорити про 
своєрідну синонімію формул увічливості. Вибір одиниці 
з синонімічного ряду визначається багатьма чинниками: 
ситуацією спілкування, соціальними ролями співрозмов-
ників, освітою, професією, віком, статтю.

Третій сегмент мовнокомунікативної компетентності – 
прагматична компетентність. Мовці повинні знати: мов-
нокомунікативні стратегії і тактики; уміти: дотримуватися 
засадничих принципів спілкування; володіти: оптималь-
ними стратегіями і тактиками для реалізації комунікатив-
них інтенцій у процесі дидактичної взаємодії; навичками 
переконливого комунікативного впливу.

Прагматична компетентність мовця – це якість реа-
лізації інтенції через вдало обрані мовнокомунікативні 
стратегії і тактики за допомогою найпродуктивніших мов-
них засобів у певній комунікативній ситуації. У вербальній 
комунікації найбільш загальною категорією є дискурс. Це 
тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, що 
має різні форми вияву (усну, писемну), детермінується 
стратегіями і тактиками учасників, залежить від когнітив-
них, лінгвальних і позалінгвальних (соціальних, психічних, 
психологічних) чинників. Елементами дискурсу є мовні 
жанри і мовні акти.

Закономірно, що в освітньому середовищі домінує 
педагогічний дискурс. Це різновид спілкування, який від-
бувається в межах освітнього соціального інституту, має 
на меті соціалізацію нових членів суспільства, харак-
теризується статусно-рольовими відносинами учасни-
ків спілкування (викладач – студент, учитель – учень). 
Домінантні мовні жанри педагогічного дискурсу – урок, 
лекція, практичне заняття, лабораторне заняття та ін. 
О. Cеменюк, В. Паращук виокремлюють у педагогічному 
дискурсі комплекс комунікативних стратегій учителя 
за функціональною ознакою: 1) пояснювальна комуні-
кативна стратегія (передбачає послідовність інтенцій, 
спрямованих на інформування), 2) оцінювальна комуні-
кативна стратегія (виражає ступінь значущості педагога 
як представника норм суспільства і реалізується у праві 
вчителя давати оцінку як подіям, обставинам і персона-
жам, про які йдеться в навчанні, так і досягненням учня), 
3) контролююча (варто вживати контрольна – Л. С.) 
комунікативна стратегія (спрямована на отримання 
об’єктивної інформації про засвоєння учнем матеріалу, 
осмислення та прийняття системи цінностей суспіль-
ства), 4) комунікативна стратегія сприяння (підтримка  
учня та виправлення його помилкових дій), 5) органі  - 
зуюча (варто вживати організаційна – Л. С.) комуніка-
тив  на стратегія (зорієнтована на організацію спільних 

дій учасників педагогічного процесу, наприклад, етикетні 
та директивні ходи) [9, с. 194]. Безперечно, у реальному 
педагогічному дискурсі інтенції варіюються, а реалізація 
мовнокомунікативних стратегій відбувається через мов-
нокомунікативні тактики. 

Особливим жанровим різновидом мовнокомуніка-
тивної діяльності лідера є публічний виступ. У ньому 
найповніше реалізується система мисленнєво-мовлен-
нєвих дій – уміле використання форм людського мис-
лення (логічно-образного) та мовних засобів вираження. 
Залежно від змісту, призначення, способу проголошення 
й обставин спілкування виділяють такі жанри публічного 
виступу: доповідь, промова, повідомлення та ін. Діяль-
ність людини, професія якої пов’язана з публічними 
виступами, вимагає набуття певної вправності у виборі 
жанру, формулюванні теми, відбору фактичного мате-
ріалу та послідовності його викладу, а також високої  
культури мови загалом.

Як ми уже зазначали, мовнокомунікативна компе-
тенція – структуроване поняття, що складається із трьох 
сегментів. Такий наш поділ цілком корелює із широко 
відомою моделлю мовної особистості, представленою 
1987 року Ю. Карауловим у монографії «Русский язык 
и языковая личность» [5]. Структура мовної особистості, 
за твердженням ученого, уявно складається з трьох рів-
нів: 1) нульового, вербально-семантичного; 2) першого, 
лінгвокогнітивного; 3) другого, прагматичного. Вер-
бально-семантичний рівень (іноді його називають лекси-
кон) передбачає для мовця володіння лексико-граматич-
ним фондом мови, а для дослідника – традиційний опис 
формальних засобів вираження певних значень. Мовний 
iнтелектуалiзм iндивiдуума простежується уже на лінг-
вокогнітивному рівні вивчення мовної особистості (іноді 
його називають тезаурусним рівнем). Одиницями цього 
рівня є поняття, ідеї, концепти, які формують у кожної 
мовної індивідуальності більш чи менш упорядковану 
«картину світу», що називається тезаурус і відображає 
ієрархію цінностей. Прагматичний рівень (прагматикон) 
аналізу мовної особистості охоплює виявлення і харак-
теристику мотивів, цілей, інтересів, системи соціальних 
ролей, інтенцій, які керують індивідуумом у процесі кому-
нікації, його розвитком, поведінкою і в кінцевому резуль-
таті визначають ієрархію значень і цінностей у його мов-
ній моделі світу. Цей рівень забезпечує в аналізі мовної 
особистості закономірний і зумовлений перехід від оцінок 
її мовної діяльності до осмислення реальної діяльності 
у світі.

Кореляція запропонованих нами складників мовно-
комунікативної компетентності і рівнів мовної особис-
тості за Ю. Карауловим виглядає таким чином: мовна 
(лінгвальна) компетентність ↔ вербально-семантичний 
рівень мовної особистості, соціолінгвальна компетент-
ність ↔ лінгвокогнітивний рівень мовної особистості, 
прагматична компетентність ↔ прагматичний рівень 
мовної особистості. Це підтверджує, що поняття мов-
нокомунікативна компетентність особистості є всео-
хопним щодо репрезентації якості усіх видів її мовної 
діяльності. 

Ще звернемо увагу на такий момент. В останнє 
десятиліття термінологія дуже швидко оновлюється. 
Спостерігаємо і численні терміни-атрибути до поняття 
«мовнокомунікативна/комунікативна компетентність», які 
претендують на роль найширшого поняття. Вважаємо, 
що не варто ускладнювати цей ключовий термін, який є 
інтердисциплінарним (функціонує у лінгвістиці, лінгводи-
дактиці, педагогіці). Дуже важливо стандартизувати тер-
мінологію, яка почала усталюватися.

Отже, мовнокомунікативна компетентність – це здат-
ність особистості ефективно використовувати мовні 
засоби для виконання комунікативних завдань у різних 
ситуаціях спілкування. Мовна комунікація в освітній сфері 
покликана забезпечити підготовку молодого покоління 
до життя. Сучасна ситуація в державі ставить особливі 
вимоги до провідного суб’єкта професійно-педагогічної 
комунікації – лідера. У зв’язку з цим потребує вивчення 
система мовної підготовки фахівців (і, звичайно, майбут-
ніх лідерів) у вишах. 
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Struhanets Lubov
THE LINGUAL-COMMUNICATIVE COMPETENCY OF LEADER IN THE EDUCATIONAL BRANCH  

(THEORETICAL ASPECT)

The article is devoted to the analysis of terminological contents of «lingual-communicative competency» meaning in the pro-
jection on the individual leader in educational branch. The problem is raised in connection with the fact that today’s resolution of 
the fundamental objectives of education depends on the professionalism and personal qualities of those who provide the teaching 
process – teachers, professors, administrative personnel, including the level of leaders’ communication in this field. Communica-
tion is presented as one of the important descriptors of national qualifications framework that serves to unify the metalanguage for 
formulation of competencies. Emphasis is placed on verbal communication and it’s proposed to exercise assessment by category 
of lingual-communicative competency of the individual. Fundamental for understanding the concept of «lingual-communicative 
competency» serve provisions of modern linguistics. The history of concepts, formation has been briefly covered. Wide range of 
terms which verbalize it has been presented. Complex description of semantic content concept through its three basic segments: 
lingual competency, socio-lingual competency and pragmatic competency – has been firstly proposed. Pervasive and persua-
siveness of such classification is confirmed by correlation with known level model of linguistic identity by Y. Karaulov. As a result 
lingual-communicative competency is characterized as a person’s ability to effectively use language resources to perform com-
municative tasks in different situations of communication. Some examples illustrate the specific of communication in language 
genres of lesson and public speaking.

Keywords: lingual-communicative competency, lingual competency, socio-lingual competency, pragmatic competency, ver-
bal communication.

Струганец Любов
лИнгВокоММУнИкАТИВнАя коМПеТенТноСТЬ лИдеРА В оБРАЗоВАТелЬной оТРАСлИ  

(ТеоРеТИЧеСкИй РАкУРС)

Статья посвящена анализу терминологического содержания понятия «лингвокоммуникативная компетентность» 
в проекции на личность лидера в сфере образования. Проблема затронута в связи с тем, что в современных усло-
виях решение фундаментальных задач образования зависит от профессионализма и личностных качеств тех, кто обе-
спечивает процесс обучения, – учителей, преподавателей, управленческого персонала, в том числе от уровня ком-
муникации лидеров в этой сфере. Коммуникация представлена как один из весомых дескрипторов Национальной 
рамочной квалификации, которая служит унификации метаязыка для формулировки компетенций. Акцент сделан на 
вербальную коммуникацию, а ее оценку предложено осуществлять через категорию лингвокоммуникативной компе-
тентности личности. Основополагающими для понимания понятия «лингвокоммуникативная компетентность» служат 
положения современной лингвистики. Кратко освещена история формирования понятия, представлен широкий спектр 
терминов, которые его вербализуют. Впервые предложено комплексное описание содержательного наполнения поня-
тия через его три базовых сегмента: языковую компетентность, социолингвальную компетентность и прагматическую 
компетентность. Убедительность и всеохватность такой классификации подтверждены корреляцией с известной уров-
невой моделью языковой личности ю. Караулова. В результате лингвокоммуникативная компетентность охарактери-
зирована как способность личности эффективно использовать языковые средства для выполнения коммуникативных 
задач в различных ситуациях общения. Отдельные примеры иллюстрируют специфику коммуникации в жанрах урока 
и публичного выступления.

Ключевые слова: лингвокоммуникативная компетентность, языковая компетентность, социолингвальная компе-
тентность, прагматическая компетентность, вербальная коммуникация.
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Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-
економічного та політичного розвитку України вима-
гає запровадження дієвих у стратегічному відношенні 
інструментів попередження інтелектуального дефолту, 
який блокує інноваційний розвиток країни та можливість 
реалізації інтелектуальної політики, що врешті-решт 
негативно позначається на забезпеченні інституційного 
лідерства держави. Інноваційний розвиток держави тра-
диційно визначається її інтелектуальним потенціалом, 
здатним продукувати новітній контекст розвитку країни, 
запропонувати модернізаційний варіант реалізації сис-
темних реформ, ефективно реагувати на прогностичні 
виклики оперативного управління. У разі якщо націо-
нальний інтелектуальний потенціал держави буде «про-
сідати» неминуче наступить інтелектуальний дефолт, 
який детерміновано поглибить кризові процеси у державі 
і позбавить її можливості досягнення потенціалу глобаль-
ного лідерства, а відтак спровокує деінституціоналізацію 
системи державного управління.

Під національним інтелектуальним потенціалом слід 
розуміти людські ресурси, які володіють не лише необ-
хідними, але й випереджаючими знаннями, які втілені 
у відповідних технологіях та продуктах людської діяль-
ності та формалізовані у відповідних наукових проектах, 
які забезпечують потенційний розвиток держави. Інте-
лектуальний потенціал держави визначається рівнем 
освіти, науки, які є стратегічним критерієм професійної 
підготовки фахівців у різних сферах суспільного життя, 
залежить від природних, вроджених здібностей (таланту, 
геніальності) нації, відповідно до чого відбувається стра-
тифікація інтелектуального потенціалу країн у сучасному 
світі.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Інтелектуальний потенціал, як єдина конкурентна 
перевага пострадянських держав, втратив свій первинно 
стратегічний смисл, така тенденція свідчить про зни-
ження показників освіченості націй, кількість населення 
здатного займатись наукою та його спроможність запро-
поновувати новітній інноваційний проект, який здатний 
змінити порядок денний їх розвитку. Все це підтверджує 
тотально неминучий прихід інтелектуального дефолту 
в різних сферах суспільного життя, що у такий спосіб 
з необхідністю приведе до деінституціоналізації держав-

ного управління, оскільки брак високоосвічених та про-
фесійних кадрів в державно-управлінській системі цьому 
безпосередньо сприятиме. Виходячи із цього, державно-
управлінська еліта виявляється інтелектуально негото-
вою функціонувати в межах нової реальності, а відтак 
і нездатною запропонувати успішну національну страте-
гію розвитку держави. 

Даний контекст проблеми ставить питання про 
пряму залежність успішності національних стратегій від 
кількості та якості інтелектуального потенціалу, інте-
грованого в систему державного управління, що без-
посередньо має сприяти забезпеченню інституційного 
лідерства держави. З іншого боку, постає питання про 
інтелектуальну підготовленість суспільства до при-
йняття відповідних інновацій та розуміння змісту інте-
лектуальної політики, яка реалізується національними 
урядами. В протилежному випадку, неминуче наступить 
інтелектуальний дефолт, який приведе до «глобального 
дауншифтінгу», який перспективний розвиток держав 
у сучасному світі зробить неможливим, а інтелектуальна 
еліта залишиться лише на декларативно-формальному 
рівні свого функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. Пред-
метне поле дослідження інтелектуальної еліти у сфері 
державного управління є одним із найменш вивченим 
питанням у контексті вітчизняної та західноєвропейської 
науки. Це обумовлено тим, що переважна більшість вче-
них закцентовували увагу передусім лише на змістовно-
функціональному та типологічному підході у дослідженні 
еліт у різних сферах суспільного життя залишаючи поза 
увагою такий фундаментальний параметр до її ідентифі-
кації як інтелектуалізація. 

У більшості західноєвропейських підходів до визна-
чення статусної ролі еліт в розвитку держави належать 
«всі ті, хто оперують новітніми смислами та здатні запро-
понувати новітній світогляд» [1, с. 292-293]. Для того аби 
володіти потенціалом та можливістю запропонувати 
новітні смислові установки для суспільства і виступати 
когерентним інститутом забезпечення лідерства дер-
жави еліта має стати провайдером суспільної думки, 
індикатором її потреб та інтересів. Таким чином, це ста-
вить питання про інтелектуалізацію еліт у різних сферах 
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суспільного життя, що має забезпечити їй можливість 
утвердження нової ієрархії базових цінностей, які чітко 
синхронізуються із внутрішньополітичними та зовнішньо-
політичними викликами суспільного розвитку та дозво-
лить їй належно на них реагувати, дотримуючись при 
цьому виключно національних інтересів. 

У теоретико-методологічному відношенні більшість 
дослідників акумулюють увагу на відповідних вимо-
гах, яким має відповідати еліта, аби належно реагувати 
на відповідні суспільні виклики. Для цього, на думку 
Ф. Фукуями, в межах кожного відкритого суспільства 
має існувати інтелектуальна еліта, яка має стати «носієм 
нових соціальних та політичних технологій, а для цього 
повинна володіти новими гуманітарними знаннями» [2]. 
Певні уточнення щодо вимог до інтелектуальної еліти 
можна внести, виходячи із концепції г. Ортегі-і-гассета, 
з позиції якого «вимірюючи себе особливою мірою, має 
бути готовою взяти на себе історичну відповідальність 
за долю суспільства загалом» [3]. Це вказує на те, що 
інтелектуальні еліти мають передусім володіти потенціа-
лом того аби належно відповідати на запити суспільства 
і стати головним рупором його інтересів, а для цього вони 
мають стати головним носієм нових смислів. Такий під-
хід потребує запровадження відповідної шкали оцінки 
інтелектуальних якостей, які мають виступати визначаль-
ним критерієм можливості імплементації інтелектуалів 
у сферу вищої касти суб’єктів прийняття стратегічних 
державно-управлінських рішень. Завдяки цьому, ґрун-
туючись на концепції Ф. Фукуями, інтелектуальна еліта, 
перетворюючись на головного носія «дум людських», 
стане максимально спроможною встановити об’єктивний 
«діагноз» нашого часу, запропонувати нові постулати 
суспільного розвитку, легітимізувати ментальні стерео-
типи та встановити новітні правила реалізації політичної 
волі у суспільстві. 

Це свідчить про те, що основною функцією інтелек-
туальної еліти у сучасному постмодерному суспільстві є 
критичне мислення. Таку закономірність чітко показує 
у своїй концепції Х. Хоркхаймер, поляризуючи сферу 
лідерської діяльності політика та інтелектуала, виходячи 
із того, що «політик є реалістом, тоді коли інтелектуал 
реально розглядає все у більш широкому контексті 
можливостей, політик є прагматиком, оскільки вибирає 
оптимальну стратегію для досягнення цілей, тоді коли 
інтелектуал розробляє можливі альтернативи, політик 
будує суспільство, а інтелектуал вносить сумніви, лише 
з тією метою, аби воно стало ще кращим, ще гуманні-
шим» [4].

Інтелектуальна еліта, на думку М. Фуко, «на основі 
стратегічної рефлексії здатна легітимізувати провідні 
ідеї, життєві правила та суспільні відносини в межах 
яких мають функціонувати звичайні люди» [5]. Для цього 
інтелектуальна еліта має бути високо мерітократизо-
ваною (бути «людьми розуму»), проводити «постійну 
роботу по зміні власних думок та думок інших, а для 
цього вона має володіти максимальним лідерським 
потенціалом» [5].

Важливу функціональну роль інтелектуальній еліті 
у розвитку сучасного світу відводить М. Барбер оскільки 
лише вона на його думку «здатна знайти та запровадити 
інновації, необхідні для економічного поступу держави» 
[6]. Аби еліта стала повноправним суб’єктом просування 
таких інноваційних проектів важлива роль має приді-
лятись розвитку науки та підвищенню якості освіти, які 
мають стати стратегічною передумовою розміщення 
«талановитої бюрократії», яка водночас має стати голо-
вним провайдером лідерства очолюваних ними інститу-
ційних структур у різних сферах суспільного життя. Саме 
інтелектуальна еліта, виходячи із високого рівня само-
ідентифікації власного освітнього потенціалу, здатна 
забезпечити легітимацію відповідної стратегії суспільного 
розвитку.

У сфері державного та політичного управління 
щодо розуміння інтелектуальної еліти є своя специфіка, 
оскільки до неї відносять «постійно діючих інтелектуалів-
політиків, які перебувають безпосередньо при владі, офі-
ційні радники, експерти, консультанти, ідеологи, які забез-

печують діяльність політичної еліти, але не входять до її 
кола» [7]. Інтелектуальна еліта у даній сфері є «яскраво 
вираженими комунікаторами офіційного дискурсу», 
оскільки вона забезпечує створення та поширення ідей, 
знань та оцінок про відповідний стан речей у суспільстві. 
Для того аби бути провайдером такого дискурсу інте-
лектуальна еліта має бути реальним «носієм найвищих 
розумових здібностей, з особливим світосприйняттям та 
об’єктивною оцінкою подій» [7].

Відтак, при методологічній ідентифікації приналеж-
ності осіб до інтелектуальної еліти, доцільно чітко вихо-
дити із двох основних параметрів: 1) вироблення ідей 
і критичної оцінки об’єктивної дійсності та 2) формаль-
ної освіти, яка визначає її сферу діяльності та потенціал 
впливу на розвиток суспільства. Саме ці параметри 
визначають стратегічний зміст діяльності інтелектуальної 
еліти у суспільстві та дозволяють їй належно рекрутува-
тись у систему державно-управлінської практики шля-
хом переходу від формально-реальної до функціональ-
ної-дієвої форми впливу на розвиток сучасної держави. 
В даному відношенні інтелектуальна еліта має стати 
головним носієм універсально прагматичних та елітарних 
цінностей і норм, які визначають сферу суспільної свідо-
мості суспільства, і які забезпечать їм відповідні лідерські 
позиції у суспільстві.

Загалом, більшість сучасних дослідників у контек-
сті аналізу різних аспектів діяльності інтелектуальної 
еліти тотально акцентують увагу на її інтелектуальному 
дефолті, пов’язуючи його із відповідними кризовими 
ситуаціями, зумовленими нерівномірними наслідками 
індустріальної, інформаційної та глобальної трансформа-
ції світоустрою. Задля того аби з’ясувати причини його 
виникнення та безпосередні виклики для інституційного 
лідерства у сфері державного управління перед ними 
постає питання щодо визначення статусно-функціональ-
ної ролі еліт та параметри її інтелектуалізації як необ-
хідну технократичну умову лідерства держави у глобаль-
ному світі. Саме такий аспект дослідження є предметом 
розгляду в межах даної статті і визначає методологію 
розв’язання даної проблеми у контексті сучасної гумані-
тарної науки.

Мета статті. Здійснити теоретико-методологічний 
аналіз інтелектуальної еліти як технократичної умови 
інституційного лідерства у державному управлінні. Досяг-
нення даної мети обумовлює вирішення відповідних 
завдань, а саме: розкриття сутності та специфіки функці-
онування інтелектуального потенціалу держави в сучас-
них умовах суспільного розвитку, визначення форм його 
впливу на забезпечення інституційного лідерства у сис-
темі державного управління, обґрунтування передумов 
та ймовірних викликів, з якими неминуче стикнеться 
суспільство в умовах інтелектуального дефолту, та роз-
роблення інструментарію його попередження на умовах 
запровадження новітніх методик розвитку лідерського 
потенціалу інтелектуального ресурсу у різних сферах 
суспільного життя.

Виклад основного матеріалу дослідження. В ре -
зуль  таті утвердження та індустріально-економічного імпе-
ріалізму постало питання про політичне оформлення інте-
лектуального потенціалу національних держав, які мали 
стали головними провідниками утвердження глобальної 
демократії та забезпечення інституційного лідерства від-
повідних інноваційно-інтелектуальних структур у системі 
організації суспільної життєдіяльності. Особливої ваги 
набуває статусна легітимація таких інноваційно-інтелек-
туальних структур як фабрики думок, які мають стати 
стратегічними суб’єктами розроблення та реалізації 
інноваційних проектів, які мають визначати інституційне 
лідерство країн у сучасному світі. 

Здебільшого принциповим питанням прагматичного 
характеру є використання критерію інтелектуалізації при 
визначенні приналежності окремих соціальних прошар-
ків до елітарних груп. Саме вони мають закласти підва-
лини для реалізації інноваційно-інтелектуальних амбіцій 
посилення потенціалу держави, шляхом запровадження 
мобілізаційних технологій, які тим самим мають стати 
потужним фактором її самоідентифікації. Такий підхід 
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певною мірою має сприяти попередженню інтелектуаль-
ного дефолту, що, у свою чергу, слугуватиме локалізації, 
а то і уникненню відповідних кризових ситуацій, а відтак 
і забезпеченню модернізаційних трансформацій у різних 
сферах суспільного життя. Саме на інтелектуальну еліту 
сьогодні покладається завдання розробити новий концеп-
туальний підхід, який має забезпечити лідерські позиції 
держави у глобальному світі. Лише високоелітарні інте-
лектуальні кола сьогодні здатні сформувати новий жит-
тєвий простір для держави та громадянина. Таким чином, 
це приведе до справедливого примату культу держави, 
з її тотальним патерналізмом, який створює всі необхідні 
умови для належної самоорганізації суспільства, при 
цьому не ігноруючи саму державу як інститут з її лідер-
ським потенціалом.

Еліта, яка заточена виключно під презентацію новіт-
ніх конструкцій розбудови сучасного світу, має стати 
носієм атрибутивних форм самосвідомості суспільства. 
В Україні, в такому семантично-функціональному варі-
анті еліти на жаль не існують, адже вони мають тотально 
примітивну самоідентифікацію, втративши себе як носій 
історичної відповідальності, вони не є навіть формаль-
ним суб’єктом реалізації ідей інтеграції та модернізації 
суспільства. Якщо політична та державно-управлінська 
еліти не володіють високим інтелектуальним потен-
ціалом, то вони перетворюються на контреліту, яка 
заточена під вирішення прагматично-тактичних питань 
суспільного розвитку. Це ставить питання про певний 
запит на інтелектуалізацію еліт, аби вона відповідала 
критеріальним принципам елітарності як важливої умови 
забезпечення інституційного лідерства різних структур 
органів державної влади. Відповідні метаморфози щодо 
інтелектуалізації політичної та державно-управлінської 
еліти вступають у відповідний дисонанс її фактологіч-
ного базису функціонування. В сучасному світі еліти, які 
здатні забезпечити лідерські позиції держав, передусім 
мають володіти параметрами глобального мислення, що 
забезпечить їм можливість продукування новітніх іннова-
ційно-інтелектуальних проектів забезпечення розвитку 
держави.

Спрямування інтелектуальної еліти країни на забез-
печення нового політичного циклу у розвитку України 
має базуватись на популяції креативних ідей утвер-
дження інноваційно-модернізаційного розвитку, які 
мають виключно національно регламентований харак-
тер. Важливим фактором впливу інтелектуальної еліти 
на розвиток системи державного управління має стати 
концептуальне утримання нею від чужоземних стратегій 
суспільного розвитку, оскільки це призведе до деінсти-
туціоналізації лідерського потенціалу державно-управ-
лінських структур, позбавлених органічної можливості 
функціонувати в межах власних ментальних координат. 
Саме тому, аби забезпечити ефективність інституційного 
лідерства держави та її управлінських структур, інтелек-
туальні еліти мають запропонувати новий алгоритм соці-
ально-економічного та політичного розвитку. Це стане 
можливим лише за умови усвідомлення своєї нової місії 
інтелектуальними елітами щодо забезпечення лідерства 
держави та її інститутів. Саме тому, на думку А. М. Лоя, 
«ми повинні цінувати, що у нашому менталітеті мати 
освіту – це престижно, це елемент самоствердження й 
самоідентифікації. Усвідомлення власного освітнього 
рівня означає готовність відстояти власну гідність» 
[8, с. 13].

Нова місія інтелектуальних еліт ставить питання 
про реінтерпретацію смислів історичного розвитку 
держави, виходячи із наявних колізій тлумачення від-
повідних історичних фактів, що також деінституціоналі-
зує розвиток держави й негативно позначається на її 
лідерському потенціалі. Аби уникнути цього основними 
суб’єктами експертного знання мають виступати абсо-
лютно нові інтелектуальні еліти, які здатні запропону-
вати об’єктивну концепцію оцінки ролі України у світовій 
історії та збереженні її інституційної пам’яті. Інтелекту-
альна еліта в даному контексті має стати носієм кон-
цептуальної влади, розробляючи новітні константи сус-
пільного розвитку детерміновано відповідати на запити 

громадян. В даному відношенні, вона реально має пре-
тендувати на статусну роль моральних авторитетів, які 
здатні запропонувати альтернативний шлях для його 
розвитку. 

Політична, бізнесова й гуманітарна еліти аби стати 
головним фарватером суспільних змін та органічно 
приналежними до елітарності мають також володіти 
потужним інтелектуальним потенціалом, оскільки саме 
він є стратегічним фактором інноваційно-технологіч-
ного прориву держави та її інституційного лідерства. 
Це, у свою чергу, вимагає наявності високих освітніх 
стандартів у державі в контексті підготовки різних про-
фесійних груп та розвитку у них лідерського потенціалу. 
Сьогодні все частіше у різних національних практиках 
розвитку інституційного лідерства державно-управлін-
ських структур акцентується увага на проривних знан-
нях, якими має володіти їх персонал, аби дати належну 
відповідь на певні суспільні виклики, з якими стикається 
сучасний світ. Але в той же час, система якості освіти 
в сучасному світі контрастно знижується, а ідентифікації 
сфери знань, які здатні забезпечити прорив держави, 
не розроблено. В межах різних національних традицій 
інтелектуалізації, переважною мірою західноєвропей-
ських держав, спостерігається суцільна прагматизація, 
яка базується на «увиразненні» практико-приклад-
ної складової розвитку відповідних сфер суспільного 
життя з одночасним нівелюванням гуманітарної. Такий 
позитивістський підхід до суспільного розвитку дер-
жави містить значні виклики, які з часом переформа-
туються у ризики, які становитимуть значну небезпеку 
для їх життєдіяльності. Це суттєвою мірою приведе до 
нівелювання лідерських позицій інституційних структур 
органів державної влади, які виявляються онуленими 
від інтелектуального ресурсу і затехнократизованими 
під використання управлінської практики, яка не містить 
ціннісно-гуманітарної складової.

Варто також відзначити і той факт, що в сучасних 
умовах соціально-економічного та політичного розвитку 
інноваційний ресурс держав є її стратегічною конкурент-
ною перевагою, а тому відповідні спекулювання навколо 
нього у жодному із випадків не здатні забезпечити успішну 
реалізацію новітнього інноваційно-економічного укладу 
суспільства. Виходячи із цього, держава має запроваджу-
вати політику реінвестування інтелектуального потенці-
алу задля структурної перебудови всіх сфер суспільного 
життя, аби він забезпечив лідерські переваги держави 
у глобальному світі. Лише виключно інтелектуальна еліта 
сьогодні має формувати порядок денний сучасного світу, 
а не бізнес еліта як це тотально простежується в різних 
національних системах державного управління, адже це 
автоматично приводить до деінституціоналізації їх лідер-
ського потенціалу.

Інтелектуальний ресурс країн чітко заформалізо-
ваний під певні елітарні кола, які органічно інтегровані 
в систему державного управління, стратегічно спромож-
ний провести «перезавантаження влади», яке тотально 
корелюється з інтересами та потребами суспільства. 
Виходячи із цього, простежується інша стратегічна мета 
інтелектуального ресурсу щодо забезпечення інститу-
ційного лідерства держав та їх управлінських систем, це 
утвердження національної стабільності, яка має визна-
чати порядок денний національних держав та слугувати 
їх національному об’єднанню. Лише у такому форматі 
інтелектуальний ресурс є абсолютно спроможним запро-
понувати новий проект «громадянського миру», який 
забезпечить стало-збалансований розвиток суспільства 
в Україні, особливо в умовах військового конфлікту на 
Сході.

З метою уникнення та попередження інтелектуаль-
ного дефолту, де він має всі необхідні передумови, дер-
жави мають вийти з новими ініціативами – змінивши пере-
дусім свої системи освіти. Базовими критеріями, на яких 
має бути побудована формула успіху освіти у ХХІ столітті, 
мають виступати «знання, мислення та лідерство помно-
жені на етику» [8]. Відповідно до цього, інтелектуальний 
потенціал має набудовуватися виключно на параметрах 
освіти, оскільки «людині необхідне критичне мислення, 
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ИнСТИТУцИонАлЬного лИдеРСТВА В гоСУдАРСТВенноМ УПРАВленИИ

В данной статье осуществлен теоретико-методологический анализ интеллектуальной элиты как технократического 
условия институционального лидерства в государственном управлении, раскрыта сущность и специфика функциони-
рования интеллектуального потенциала государства в современных условиях общественного развития, определены 
формы его влияния на обеспечение институционального лидерства в системе государственного управления соответ-
ствующих организационных структур, обоснованы предпосылки и вероятные вызовы, с которыми неизбежно столкнется 
общество в условиях интеллектуального дефолта.
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дедуктивне математичне, вільне творче мислення, вміння 
мислити в рамках групи, а також здатність думати та 
прий мати рішення під тиском обставин у найкоротші тер-
міни» [8]. Відтак, лише інтелектуалізовані еліти у сфері 
державного управління, які відповідають таким пара-
метрам, можуть дати чіткі орієнтири розвитку держави, 
а для цього вони мають бути високоосвіченими та со- 
ціально мотивованими. 

Таким чином, це ставить питання про запровад-
ження новітньої стратегії освіти, яка б забезпечувала 
«створення якісної системи контролю та оцінки знань» 
і тим самим сприяла розвитку лідерського потенціалу 
управлінців у всіх сферах суспільного життя. У підтверд-
ження цього М. Барбер доводить, що «сучасній освіті 
необхідна революція, адже нам у найближчі 50 років 
потрібно буде виховати нове по-справжньому глобальне 
покоління людей, молодих лідерів, відкритих світові та 
здатних його змінити» [6]. Це ставить питання про нову 
формулу інтелектуальної політики, яка сьогодні активно 
дискутується на рівні прагматично налаштованих еліт, 
і яка має бути спрямована передусім на розроблення 
новітніх способів реорганізації системи державного 
управління. Стратегічна роль при цьому має належати 
забезпеченню «об’єктивно аналітичного процесу» оцінки 
соціально-політичної та економічної ситуації з одночас-
ним використанням прогнозних методик раціоналізації 
форм вироблення політики. До таких форм доцільно від-
нести: діагностування проблем; формування критеріїв 
оцінки їх впливу на стратегічний розвиток суспільства; 
розроблення релевантної інформації щодо вирішення 
проблем та ресурсних технологій прийняття державно-
управлінських рішень з їх повної локалізації. Автократич-
ність запровадження таких форм з необхідністю потребує 
реалізації інтелектуальної політики, яка стає об’єктивно 
можливою лише завдяки інтелектуальній еліті, яка так-
тично є технократичною умовою інституційного лідерства 
у державному управлінні.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напряму. Таким чином, 
здійснений нами теоретико-методологічний аналіз інте-
лектуальної еліти, як технократичної умови інститу-

ційного лідерства у державному управлінні, дозволив 
розкрити сутність та специфіку функціонування інте-
лектуального потенціалу держави в сучасних умовах 
суспільного розвитку, визначити форми його впливу на 
забезпечення інституційного лідерства в системі дер-
жавного управління щодо її модернізації, обґрунтовано 
передумови та ймовірні виклики, з якими неминуче стик-
неться суспільство в умовах інтелектуального дефолту, 
який об’єктивно детермінується недооціненням ролі інте-
лекту в системі практики діяльності у різних сферах сус-
пільного життя.
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Постановка проблемы и ее актуальность. В усло-
виях глобализации социально-экономических и поли-
тических процессов к современным руководителям 
предъявляются повышенные требования в отношении их 
умений мотивировать, вдохновлять персонал организа-
ций, проявлять не только административные навыки, но 
и свои лидерские качества, одобряемые и поддерживае-
мые в рамках различных национальных культур. Знание 
социокультурных особенностей национальной управлен-
ческой практики позволяет прогнозировать параметры 
поведения и определять атрибутивные характеристики 
лидеров, которые являются наиболее типичными, обще-
ственно значимыми и эффективными в рамках конкрет-
ной культурной традиции [1, c. 64].

Рост рынка рабочей силы и человеческого капитала 
в Украине выдвигает перед организациями различных 
форм собственности требования по привлечению огром-
ного числа талантливых профессионалов и лидеров. Это 
означает, что основной проблемой для организаций, 
которые есть и будут функционировать в стране в бли-
жайшие годы, станет поиск, пополнение и сохранение 
талантливых управленцев-лидеров, создание условий 
для развития их управленческого потенциала, в том 
числе и способностей к глобальному лидерству.

Сегодня в Украине тезис об управленческом корпо-
ративном лидерстве больше отражает желательную, чем 
реальную ситуацию. В связи с этим, ключевые проблемы 
изучения социокультурных особенностей лидерства 
и руководства в деловых организациях в Украине можно 
суммировать в следующих вопросах. Каким образом 
система общественных ценностей и организационная 
культура влияют на поведение лидеров, обусловливая 
при этом их эффективность? До какой степени отступ-
ление от общепринятых норм и национальных традиций 
вступает в противоречие с позитивной организационной 
практикой и эффективным лидерством? Какие модели 
лидерства оказываются наиболее оптимальными в сов-
ременной глобальной экономике? Какие национальные 
черты придают украинскому менеджменту конкурентные 
преимущества? Ответы на эти вопросы не получили еще 
достаточно полного освещения в научной литературе 
и требуют дополнительных исследований как общетео-
ретической, так и практической направленности.

Осуществляемые в Украине реформы предусма-
тривают модернизацию систем управления на всех 
организационных уровнях, качественное обновление 
национальной модели управленческой культуры и актуа  - 
лизируют потребность в формировании нового типа 

лидеров, способных осуществлять эффективное руко-
водство в новых социально-экономических и полити-
ческих реалиях страны. Основные критерии нового 
типа руководителей складываются на основе синтеза 
социокультурных традиций и современных принципов 
лидерства. Управление процессом формирования новой 
модели лидерства предполагает необходимость научно-
обоснованного подхода.

Анализ научных работ, посвященных пробле-
матике. Лидерство – предмет изучения многих наук. 
Так, например, психология изучает особенности лично-
сти лидера, социология рассматривает лидера с точки 
зрения социальной структуры, социальная психология 
изучает лидерство как процесс взаимодействия социа - 
льных и психологических факторов, разрабатывает 
методы отбора, обучения и выдвижения руководителей, 
политология рассматривает лидерство как один из важ-
нейших механизмов регулирования отношений людей, 
социаль ных групп, институтов в сфере политики. Сущ-
ность лидерства составляют отношения доминирования 
и подчинения, влияния и следования. Лидерство есть 
везде, где есть власть и организация. Как известно, 
слово «лидер» в переводе с английского («leader») озна-
чает «ведущий», «руководящий». Лидерство, как соци-
альное явление, внутренне присуще природе человека, 
всем человеческим общностям и является древнейшей 
формой организации жизни людей [2].

В настоящее время феномен лидерства изучается 
в самых различных аспектах. Лидерству посвящены 
работы представителей почти всех базовых гуманитар-
ных дисциплин. Категории «руководство» и «лидерство» 
относятся к числу вопросов, имеющих важное значение 
для любой цивилизации, поэтому они всегда привлекали 
и продолжают привлекать большое внимание филосо-
фов, социологов, политологов, психологов, теоретиков 
и практиков управления. Но наибольший интерес в дан-
ном исследовании представляют научные разработки, 
ориентированные на организационные аспекты лидер-
ства, и прежде всего те исследования и концепции, в ко -
торых рассматриваются факторы и условия, определяю-
щие эффективность лидерского поведения руководителя 
менеджера. 

К числу наиболее известных западных работ в обла-
сти организационного лидерства относятся исследования 
Р. Лайкерта, Т. Блэйка, К. Мутона, Р. Стогдилла, Э. Хол-
ландера, Ф. Фидлера, Ф. Херси, К. Бланшарда, М. Хер-
манна. В данных работах были определены и выделены 
различные стили руководства и лидерства, проанализи-

УДК 316:46(477)  СиКОРСКАЯ ирина,
кандидат наук по государственному управлению, доцент,

заведующая отделом международных связей,
Донецкий государственный университет управления,

Украина

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
УпРАВЛЕНЧЕСКОЙ пРАКТИКИ В УКРАИНЕ

В статье рассматривается роль социокультурной составляющей в формировании доминирующих стилей организаци-
онного лидерства и руководства в Украине, а также факторы, влияющие на процесс становления лидера в современных 
условиях. Знание социокультурных особенностей национальной управленческой практики позволяет прогнозировать 
параметры поведения и определять атрибутивные характеристики лидеров, которые являются наиболее типичными, 
общественно значимыми и эффективными в рамках конкретной культурной традиции. Осуществляемые в Украине 
реформы предусматривают модернизацию систем управления на всех организационных уровнях, качественное обнов-
ление национальной модели управленческой культуры и актуализируют потребность в формировании нового типа 
лидеров, способных осуществлять эффективное руководство в новых социально-экономических и политических реа-
лиях страны. В статье подчеркнуто, что известные модели лидерства, претендуя на социокультурную универсальность, 
тем не менее, не работают при попытке их применения к опыту стран с переходной экономикой, например, к Украи не. 
Здесь условия выбора эффективного стиля управления в большей степени детерминируются культурными факторами, 
которые являются достаточно значимыми с точки зрения идентификации лидером типа управленческой ситуации. Сде-
лан вывод о том, что социокультурные особенности управленческой деятельности и лидерства в Украине основаны на 
системе ценностей, верований и традиций, сформировавшихся в ходе исторического и социально-экономического раз-
вития страны, а также под влиянием современных глобализационных процессов.

Ключевые слова: лидерство, управленческая практика, стиль управления, социокультурные особенности, система 
ценностей, национальные культуры.



 Р
оз

ді
л 

3.
   

Ро
зв

ит
ок

 л
ід

ер
ст

ва
 д

ля
 д

ер
ж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я

61

рованы факторы, влияющие на эффективность управле-
ния, посвященные сопоставлению феноменов лидерства 
и руководства, а также изучению особенностей дея-
тельности руководителей в разных организациях. Весо-
мый вклад в развитие теории лидерства внесли соци-
ально-психологические исследования организационной 
культуры Т. Парсонса, В Сате, Э. Шейна, Т. Питере, 
Р. Уотермана, исследования организационного пове-
дения и психологии управления М. Мескон, Ф. Котлера, 
П. Друкера и других.

Все указанные нами исследователи внесли значи-
тельный вклад в теорию организационного лидерства, 
развитие ее концептуальных основ и методологических 
принципов. Однако выстраивая модели лидерского 
поведения, большинство авторов в первую очередь 
обращали внимание на выявление универсальных со -
циально-психологических механизмов феномена лидер-
ства, без учета факторов его национальной социокуль-
турной обусловленности. В то же время, проблематика 
изучения организации и управления ею как культурного 
феномена не является чем-то новым и восходит к тради-
циям М. Вебера, Т. Парсонса, К. Левина и других ученых. 
В дальнейшем исследование взаимосвязи между харак-
тером управления, особенностями реализации власти 
в организации и спецификой национальной культуры 
было представлено в работах П. Харриса, Р. Морана, 
Г. Хофстеде, Э. Холла, Р. Льюиса, Ф. Томпенаарса,  
Ч. Хемпдена-Тернера, Х. Триандиса и др. Эти исследова-
ния были в значительной мере направлены на построе-
ние типологии и выявление особенностей организа-
ционной культуры в различных странах, определение 
особенностей национального менеджмента.

Однако, несмотря на большое количество публика-
ций, посвященных сравнительным исследованиям стиля 
лидерства и руководства в различных странах, остаются 
открытыми вопросы о возможности и условиях эффек-
тивного совмещения национальных моделей управления 
с принципами западного менеджмента, об адаптации 
традиционных основ управленческой культуры к требо-
ваниям изменяющейся внешней среды (международной, 
политической, экономической). Особенно эти проблемы 
актуальны для Украины, страны, которая собирается 
играть активную роль в международной экономической 
жизни, став равноправным партнером ЕС, расширяет 
свое сотрудничество и взаимодействие со многими стра-
нами мира. Укрепление международных контактов пред-
усматривает необходимость повышения эффективности 
руководства организациями, развивающими внешние 
связи, и активное распространение современных моде-
лей управленческой практики.

В соответствии с вышесказанным, целью данной 
статьи является определение роли социокультурной 
составляющей в формировании доминирующих стилей 
организационного лидерства и руководства в Украине. 
Методы исследования основываются на концептуаль-
ных положениях, разработанных в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, рассматривающих различные 
аспекты организационного лидерства и особенности 
национальных организационных культур.

Изложение основного материала. Проанализиро-
вав ряд исследований, проводившихся в разных странах, 
можно отметить, что организационное лидерство чаще 
всего рассматривается в контексте ситуационной тео-
рии управления, которая связывает эффективность того 
или иного стиля руководства и лидерства с характером 
решаемой задачи, состоянием внешней среды, особен-
ностями организации и характеристиками последова-
телей. Данные модели лидерства, претендуя на социо-
культурную универсальность, тем не менее, не работают 
при попытке их применения к опыту стран с переходной 
экономикой, например, к Украине. Здесь условия выбора 
эффективного стиля управления в большей степени 
детерминируются культурными факторами, которые 
являются достаточно значимыми с точки зрения иденти-
фикации лидером типа управленческой ситуации.

На сегодняшний день подавляющее большинство 
кросс-культурных исследований лидерства нацелены, 

в основном, на классификацию различных культур 
в соответствии с доминирующими в них ценностями 
и выделение эффективных стилей лидерства, соответ-
ствующих ценностям этих культур. Наиболее известно 
исследование голландского исследователя Гирта Хоф-
стеде, который выделил четыре наиболее значимых 
фактора, объясняющих вариативность организацион-
ного поведения в различных культурах: дистанция вла-
сти, избегание неопределенности, мужественный или 
женственный стиль поведения, и индивидуализм – кол-
лективизм [3]. Фактор дистанции власти показывает, 
насколько велико в данной культуре уважение к фор-
мальному авторитету; лидерство в культурах с большой 
дистанцией власти, как правило, носит автократический 
характер. Подчиненные в культуре с высоким уровнем 
избегания неопределенности склонны отдавать предпо-
чтение лидерскому стилю, ориентированному на струк-
турирование задачи, тогда как феминные культуры пред-
почитают стиль, ориентированный на отношения. Другие 
кросс-культурные исследования лидерства показали, что 
современные условия глобализации не оказывают «сгла-
живающего» эффекта на предпочтение стиля лидерства 
и что даже внутри однородной западной культуры суще-
ствуют значимые различия по ряду показателей между 
странами [4]. В целом, кросс-культурные исследования 
лидерства остаются немногочисленными; их проведение 
связано со значительными методологическими затруд-
нениями, такими, как сложность адекватного перевода 
и невозможность построения исследования, которое бы 
учитывало особенности исследуемой культуры в своем 
дизайне [5, c. 45].

Исследования доминирующего стиля управления 
у руководителей в различных странах показали, что 
национальные особенности являются таким же важным 
элементом управленческой ситуации, как и другие пере-
менные. Чаще всего в работах, посвященных изучению 
социокультурных особенностей управления, проводится 
сравнение поведенческих характеристик менеджеров 
различных стран. Пожалуй, самым известным и цитируе-
мым исследованием, в котором изучались особенности 
национальных организационных культур и их влияние на 
стиль лидерства и руководства, остается работа Г. Хоф-
стеде «Последствия культуры» [6]. Аналогичного рода 
исследования, получившие резонанс в научной литера-
туре, выделяют основные критерии оценки культурной 
среды для бизнеса, отчасти совпадающие с критериями 
Г. Хофстеде. 

Как известно, культура в широком смысле соединяет 
человеческие знания, верования и формы поведения. Она 
предопределяет пути восприятия, понимания и оценки 
человеком окружающего мира и самого себя, а также обу-
словливает критерии оценки правильного и неправиль-
ного поведения, восприятие значимости иерархии, важ-
ности индивида или группы в обществе [7]. Большинство 
исследователей в качестве факторов культуры, опреде-
ляющих стиль управления и лидерства, называют такие 
факторы, как система ценностей, интенсивность различ-
ных потребностей (индивидуальных и организационных), 
картина мира, восприятие риска, традиции и искусство 
межличностного общения. Анализируя систему социо-
культурных факторов, оказывающих детерминирующее 
воздействие на формирование лидерского стиля, можно 
утверждать, что важнейшим каналом влияния является 
система ценностей. Именно система ценностей образует 
своеобразные фильтры при восприятии руководителем 
ситуации и оказывает влияние на принятие решений, 
предопределяя тем самым не только выбор, но и способ 
достижения цели. Кроме того, система ценностей фор-
мирует предпочтения и обусловливает характер межлич-
ностных коммуникаций, что также важно для выработки 
стилей руководства. Наконец, система ценностей может 
способствовать или препятствовать адаптации менед-
жера к той или иной организационной среде. 

В отличие от западного образа мышления, связан-
ного с концепцией ответственности индивида перед 
самим собой, деловая культура посткоммунистических 
стран, к которым относится и Украина, в большей степени 
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опирается на межличностное поведение, авторитет руко-
водителя, коллективные цели. Менее четко определены 
границы между индивидуумом и другими личностями 
в общественной среде, важными считаются межличност-
ные связи и ответственность перед группой. Достижения 
в работе рассматриваются, чаще всего, как результат 
групповых, а не индивидуальных усилий. Таким образом, 
с позиции обсуждаемой нами проблематики феномен 
организационного лидерства не может быть ограничен 
анализом внутриорганизационных, социально-психологи-
ческих и личностных факторов, и при его рассмотрении 
следует учитывать такие социокультурные аспекты, как 
сложившаяся система ценностей, верований, традиций, 
ритуалов, присущих той или иной национальной культуре.

Недолгая история независимой Украины не позво-
ляет дать глубокий и всесторонний анализ всех факторов 
и причин, предопределивших становление украинской 
управленческой культуры, поэтому автор выделяет те 
из них, которые определили ее наиболее существенные 
черты. В частности, многие черты современных украин-
ских руководителей связаны с особенностями становле-
ния системы государственного управления в Украине. 
Современная государственная машина Украины форми-
ровалась на протяжении последних двадцати лет, будучи 
в процессе перехода к рыночной экономике, что не могло 
не отразиться на процессе формирования. 

В реальной ситуации традиционное лидерство транс-
формируется в определенные разновидности в соответ-
ствии с управленческой ситуацией, в которой действует 
руководитель [8, c. 83]. Можно выделить три основные 
лидерские группы в современном украинском обществе. 
Критерии, по которым выделялись данные группы, вклю-
чают в себя путь становления руководителя, наличие или 
отсутствие управленческого образования, тип предприя-
тия и характер решаемых управленческих задач. 

1. Руководители-предприниматели. Бизнес-лидеры 
такого типа по существу остаются собственниками своих 
семейных предприятий. Однако, многие из этих пред-
принимателей, особенно то поколение, образование 
которого пришлось на годы советской эпохи, в большей 
степени руководствуются традициями, предпринима-
тельским чутьем, управленческим инстинктом при при-
нятии решений, и в меньшей степени рациональным 
планированием. Окружающая среда, в которой они 
работают, диктует необходимость активно взаимодей-
ствовать с органами государственной власти и вести 
жесткую конкуренцию со стороны государственных пред-
приятий. Все это формирует их лидерское поведение 
и создает перспективу для их развития в качестве пред-
принимателей и бизнес-лидеров. Для руководителей-
предпринимателей характерны, во-первых, патернализм 
как сосредоточение собственности, власти и авторитета 
в лице хозяина собственного дела; во-вторых, доминиро-
вание личностного фактора в отношениях и, в-третьих, 
обострённое внимание к сплочённости своей корпорации 
и защите интересов её членов. 

2. Руководители, работающие на государственных 
предприятиях. Становление этой группы лидеров про-
исходило под патронажем государственных органов 
управления. Среди них есть успешные предпринима-
тели, но большую часть составляют руководители, име-
ющие опыт работы в государственных структурах. Руко-
водитель государственного предприятия – это всегда 
официально поставленный человек, имеющий на это 
право благодаря сроку службы, уровню образования, 
назначенный с учетом традиций общества, что иногда 
усиливает его лидерскую харизму. К сильным сторонам 
этого типа руководителей относятся: соблюдение нацио-
нальных традиций уважения и почитания вышестоящих 
руководителей, высокая социальная ответственность, 
патернализм и забота о подчиненных, самодисциплина. 
В то же время, концепция корпоративного лидерства 
руководителей государственных предприятий близко 
привязана к позиции местных государственных органов 
власти, при этом они действуют в тесной взаимосвязи 
с государственными структурами, которые традиционно 
осуществляют контроль над деятельностью государ-

ственных предприятий. По стилю управления таких руко-
водителей можно отнести к благосклонным автократам. 
Избыточная опека и контроль над подчиненными, стро-
гая иерархия взаимодействия при принятии управлен-
ческих решений приводят к снижению инициативности 
у работников, но компенсируется такими их качествами, 
как огромное трудолюбие работников, выносливость, 
невысокая требовательность к условиям труда, терпели-
вость и понимание трудностей, а также готовность рабо-
тать за небольшую зарплату.

3. Профессиональные управленцы. К этой группе 
относятся молодые руководители, получившие профес-
сиональное образование в области менеджмента в биз-
нес-школах, а чаще всего за рубежом. Это молодые, 
амбициозные менеджеры, изучившие западные модели 
управления. В их задачу входит применение полученных 
знаний в бизнес-реалиях Украины. Наряду с тем, что мно-
гие украинские вузы начали подготовку профессиональ-
ных менеджеров, инициативная молодежь прошла обу-
чение за рубежом и вернулась на родину с полученными 
знаниями и приобретенными навыками, отвечающими 
требованиям современного рынка труда. 

В последние годы множество иностранных фирм 
в Украине создали рынок для квалифицированных дело-
вых профессионалов и предложили им конкурентную 
заработную плату, в несколько раз превышающую ту, 
которую можно заработать на государственном пред-
приятии.

Выводы. Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, можно сделать следующие выводы. 
Быстро меняющиеся социально-экономические условия 
современного мира ставят перед организациями и пред-
приятиями новые цели и задачи, несопоставимые по 
своим масштабам, сложности, комплексности с задачами 
прошлого века. Для того чтобы дать достойный ответ 
на эти «вызовы», руководители предприятий вынуж-
дены не только пересматривать привычные, традицион-
ные методы управления, но и постоянно повышать свои 
лидерские качества. Понимание лидерства как социаль-
ного феномена приводит к рассмотрению его как одной из 
важнейших составляющих управленческой деятельности 
[9, c. 87]. В этой ситуации, наряду с такими переменными, 
как задача, характер отношений, зрелость последовате-
лей, большое значение имеют социокультурные факторы. 
Социокультурные особенности управленческой деятель-
ности и лидерства в Украине основаны на системе цен-
ностей, верований и традиций, сформировавшихся в ходе 
исторического и социально-экономического развития 
страны, а также под влиянием глобализационных про-
цессов. Исследования подтверждают, что социально-эти-
ческая ориентация украинского стиля лидерства и управ-
ления может являться достаточно сильным конкурентным 
преимуществом украинских предприятий. В украинской 
национальной управленческой культуре объем власти 
лидера уравновешен объемом ответственности, усилен-
ная социально-этическая детерминанта лидерского пове-
дения подкрепляется и поддерживается существующими 
национальными традициями. Она создает внешний образ 
организации, формирует ее имидж, определяет характер 
отношений с клиентами и партнерами. Культура помо-
гает концентрировать усилия на главных стратегических 
направлениях, определяемых в соответствии с основным 
предназначением компании – ее миссией. Обладать силь-
ной организационной и управленческой культурой стано-
вится традицией многих компаний, с целью обеспечения 
высокой производительности, успешности компании 
и лояльности ей сотрудников.

Современные процветающие компании отличаются 
высоким уровнем лидерской управленческой культуры, 
которая формируется в результате продуманных усилий, 
направленных на развитие духа организации. В нашей 
стране актуальность социально-психологических иссле-
дований организационной культуры определяется карди-
нальными изменениями в политической и социально-эко-
номической сферах, влияющими на характер отношений 
между организацией и человеком. Есть основания пред-
положить, что совершенствование и развитие системы 
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Sikorska Iryna
SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF LEADERSHIP PRACTICES IN UKRAINE

The article discusses the role of sociocultural component in the formation of the dominant styles of organizational leadership 
and governance in Ukraine, as well as the factors affecting the process of becoming a leader under modern conditions. Knowledge 
of social and cultural features of the national leadership practices can predict behavior parameters and can determine attributive 
characteristics of leaders which are the most typical, socially relevant and effective within a particular cultural tradition. The 
ongoing reforms in Ukraine foresee modernization of management systems at all organizational levels, qualitative renewal of 
the national model of administrative culture. The reforms actualize the need of creating a new type of leaders who can exercise 
effective leadership in the new socio-economic and political realities in the country. The article pointed out that the well-known 
models of leadership, claiming the socio-cultural universality, however, do not work when you try to apply them onto the countries 
with economies in transition, like Ukraine. Therefore selection of the effective leadership styles to a greater extent is determined 
by cultural factors, which are significant in terms of identifying the type of leader in a particular situation. The author concludes that 
the sociocultural characteristics of leadership and management styles in Ukraine are based on the system of values, beliefs and 
traditions that have emerged in the course of the historical and socio-economic development of the country, as well as under the 
influence of contemporary globalization processes.

Keywords: leadership, leadership practices, leadership style, sociocultural characteristics, values, national culture.

Сікорська Ірина
СоціокУлЬТУРні оСоБлИВоСТі УПРАВлінСЬкої ПРАкТИкИ В кРАїні

У статті розглядається роль соціокультурної складової у формуванні домінуючих стилів організаційного лідерства та 
керівництва в Україні, а також фактори, що впливають на процес становлення лідера в сучасних умовах. Знання соціо-
культурних особливостей національної управлінської практики дозволяє прогнозувати параметри поведінки і визначати 
атрибутивні характеристики лідерів, які є найбільш типовими, суспільно значущими і ефективними в рамках конкретної 
культурної традиції. Здійснювані в Україні реформи передбачають модернізацію систем управління на всіх організаційних 
рівнях, якісне оновлення національної моделі управлінської культури та актуалізують потребу у формуванні нового типу 
лідерів, здатних здійснювати ефективне керівництво в нових соціально-економічних і політичних реаліях країни. У статті 
підкреслено, що відомі моделі лідерства, претендуючи на соціокультурну універсальність, тим не менш, не працюють при 
спробі їх застосування до досвіду країн з перехідною економікою, наприклад, до України. тут умови вибору ефективного 
стилю управління більшою мірою детермінуються культурними факторами, які є досить значущими з точки зору іденти-
фікації з лідером типу управлінської ситуації. Зроблено висновок про те, що соціокультурні особливості управлінської 
діяльності та лідерства в Україні засновані на системі цінностей, вірувань і традицій, що сформувалися в ході історичного 
та соціально-економічного розвитку країни, а також під впливом сучасних глобалізаційних процесів.

Ключові слова: лідерство, управлінська практика, стиль управління, соціокультурні особливості, система цінностей, 
національної культури.
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ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНОМУ УпРАВЛІННІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
У статті досліджено проблему лідерства у системі державного управління. Обгрунтовано роль лідерства у державному 

управлінні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. Запропоновано п’ять варіантів визначення поняття «лідер-
ство» у контексті державного управління. Проведено порівняльний аналіз лідерства в організаціях державного управління 
та комерційних організаціях. Доведено, що концепція організаційного лідерства у сфері державного управління склада-
ється з таких основних елементів, які всі організаційні лідери повинні розуміти й використовувати для ефективної діяль-
ності: життєздатність організації; повага виборців; ентузіазм співробітників; стратегічне лідерство та операційне лідерство.

Ключові слова: лідерство, організація, державне управління, державні службовці, комерційний сектор.

украинской управленческой культуры будет происходить 
в направлении ассимиляции современных зарубежных 
управленческих концепций и технологий с сохранением 
сложившихся национальных традиций и норм общения. 
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Вступ. Сьогодні, в умовах ХХІ століття, одним із клю-
чових чинників, від яких залежить успішність діяльності 
організацій, визнається лідерство. Саме на розвиток 
лідерства сьогодні спрямовуються зусилля у багатьох 
країнах світу, як розвинених, так і тих, що прагнуть поси-
лити свою конкурентоспроможність на міжнародній арені 
[2, с. 13].

Лідерство – багатоаспектне явище. Його феномен, 
відносини лідерства проявляються всюди та завжди, 
коли група людей вирішують будь-які проблеми, праг-
нуть до спільного результату. Таке відбувається в усіх 
сферах суспільного життя (політиці, економіці, науці, 
культурі та ін.), а також на мікро – й макрорівні взаємодії 
людей (від взаємовідносин у малих групах до управління 
державою та міжнародними справами), на формальних 
і неформальних рівнях. Все це не дозволяє дати чіткого 
однозначного визначення поняття лідерства. У даному 
випадку мова буде йти про організаційне лідерство, або 
лідерство у формальних організаціях, до яких відноситься 
й державне управління [1].

Лідерство є серцевиною належного демократичного 
врядування (democracy governance), сучасною концеп-
цією управління. Лідерство визнається як потужний фак-
тор удосконалення управлінської спроможності та резуль-
тативності діяльності органів влади [2, с. 13-14].

Лідерство на державній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування в сьогоднішніх умовах набу-
ває особливої ваги. У контексті проголошеної Президен-
том України адміністративної реформи лідерство є чи не 
найголовнішим елементом успіху подальшого розвитку 
і модернізації державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, адже саме від ефективного 
лідера залежить успішна та злагоджена робота цілої 
команди, її здатність досягати будь-яких цілей [4].

Матеріали і методи. Окремі види лідерства у бюджет-
ній сфері, такі як лідерство серед політиків і тих, хто пра-
цює у громадських організаціях, широко обговорюються 
[1–4; 6, 7, 9–11]. Проте існує вельми мало досліджень, 
спрямованих виключно на лідерство у сфері державного 
управління. Так, до теперішнього часу ще не вироблено 
єдиного підходу до трактування лідерства. Деякі вчені 
заявляють, що «лідерство є одним із явищ, які найбільш 
спостерігаються та найменш зрозумілі на землі» та  
«...ніколи не працювали так довго, щоб сказати так 
мало», а також «лідерство є темою, що найбільше вивча-
ється та є найменш зрозумілою у будь-якій області сус-
пільних наук» [8, 10].

Результати та їх обговорення. Чимало країн спря-
мовують свої зусилля на модернізацію державної служби, 
і зокрема, одним із шляхів такого удосконалення вважа-
ється саме розвиток лідерства, спроможного забезпечити 
реальні зміни на краще, тривалий та сталий результат. 
Лідерство передбачає дотримання певних цінностей та 
принципів діяльності, які стосуються як управління зага-
лом, так і управління людськими ресурсами. Відповідно, 
лідерство розглядається як те, чому навчаються 
й що можна розвивати як на рівні людини, так і на рівні 
організації та державної служби в цілому [4, с. 29].

Перед організаціями державного управління в Європі 
стоїть завдання підвищення їх ефективності, зміни 
їхнього ставлення до менеджменту та лідерства й забез-
печення кращого рівня обслуговування населення. Час-
тина цієї проблеми витікає з необхідності долання нових 
форм конкуренції, вимог ринку, технологічних інновацій 
та глобальних економічних змін. У відповідь на ці вимоги 
деякі зарубіжні науковці звертаються до питання ефек-
тивного лідерства в організаціях державного управління 
та компетентного управління в державних установах 
Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Франції, 
Німеччини, Італії, Швеції та Польщі [6, 9].

Міжнародна Організація економічного співробітниц-
тва та розвитку (ОЕСР) досліджує виклики та підходи, що 
існують у державному управлінні, за допомогою ситуацій-
ного аналізу лідерства у Великобританії, США, Німеччині, 
Швеції, Норвегії та Мексиці [11].

Американський дослідник С. Фернандес спробував 
розробити інтегративний підхід до лідерства у сфері дер-

жавного управління. Він зазначає, що організації держав-
ного управління змушені працювати у середовищі, спо-
вненому зовнішніх обмежень і тиску. Життєво важливою 
характеристикою ефективного державного лідера є мож-
ливість отримувати підтримку виборців з метою просу-
вання нових програм і пом’якшення потенційної критики. 
Це вимагає відносно високого рівеня політичної кмітли-
вості [7].

Для більшості людей важливість лідерства є очевид-
ною, незалежно від сфери діяльності. У бізнесі резуль-
тативне лідерство забезпечує більш високу якість това-
рів та ефективність послуг; почуття єдності, особистого 
розвитку й більш високий рівень задоволеності серед 
працівників; передбачає загальний напрямок і здоровий 
механізм інновацій та креативності, а також ресурс для 
підвищення організаційної культури. 

Державне управління відіграє важливу роль у будь-
якій країні. Воно несе відповідальність за координацію 
усіх заходів у межах держави та надання основних послуг 
для людей у країні. Тому державне управління є жит-
тєво важливим для нормального функціонування уряду. 
Загальне сприйняття громадськістю ефективності уряду 
базується серед інших факторів на роботі сфери дер-
жавного управління. Ефективне надання послуг у сфері 
державного управління залежить від роботи управлінців, 
яка у свою чергу залежить від багатьох чинників, серед 
них – стиль лідерства та мотивація.

Як правило, лідерство зазвичай пов’язують із фізич-
ними особами у комерційній сфері. Однак концепція 
лідерства у державному управлінні надає свій власний 
набір унікальних проблем. Наприклад, результати дослі-
джень свідчать, що лише невелика частка державних 
службовців задоволені політикою й практичною діяль-
ністю своїх керівників, а також інформацією, яку вони 
отримують від управління стосовно того, що відбувається 
в їхніх організаціях. Ці та інші чинники передбачають, що 
сучасні та майбутні лідери в урядових організаціях пови-
нні бути готовими до адаптації й зрозуміти, якою є їх роль 
та якою вона може бути.

Ще у ранніх дослідженнях на тему лідерства у дер-
жавному управлінні зроблено висновок, що відмінності 
серед осіб, які опинилися на керівній посаді, та варіації 
у життєвих циклах організацій створили практично без-
межну кількість перестановок і комбінацій.

Лідерство було складним завданням в усіх історич-
них епохах, але здається, що сьогоднішні керівники сти-
каються з додатковими проблемами. Хоча середовище 
з розподілом влади, створене у другій половині двадця-
того століття, розширило аспекти демократії, це також 
робить лідерство більш важким. Громадськість сьогодні 
має можливість спостерігати лідерів – особливо лідерів у 
державному управлінні – завдяки ЗМІ, Інтернету та більш 
високому рівню обізнаності. В той же час громадськість 
стає більш скептичною та менш терпимою до помилок 
і слабкостей лідерів. Крім того, очевидно, що з інтенсив-
ним розвитком конкуренції в умовах нової глобальної 
економіки, навіть серед організацій державного управ-
ління, спектр навичок, необхідних для лідерів, значно 
виріс [5]. Більшість людей не буде заперечувати проти 
переваг сильного лідерства.

Існує багато визначень, термінів і точок зору стосовно 
концепції організаційного лідерства. Слід визначати п’ять 
загальних і важливих елементів, які зазвичай зустріча-
ються у дослідженнях: життєздатність організації; енту-
зіазм співробітників; лояльність, або відданість клієнту; 
стратегічне лідерство; операційне, або тактичне лідер-
ство.

Лідерство у державному управлінні не так чітко визна-
чено, як у бізнесі. Це залежить від типу політичної сис-
теми й міри розширення повноважень на різних рівнях 
державного управління. Навіть питання відповідальності 
у державному управлінні відрізняється від комерційного 
сектора та його буде важко визначити в умовах ринко-
вої економіки. Стиль лідерства у державному управлінні 
є некомерційно орієнтованим.

У контексті державного управління можна дати такі 
визначення лідерства (табл. 1).
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У публікаціях на тему державного управління триває 
дискусія про те, чи слід застосовувати практику бізнесу 
до державних установ.

Можна визначити три основні відмінності між держав-
ними установами та організаціями у сфері бізнесу: при-
значення, структура, виконання.

Хоча ці відмінності існують, є також багато спільного 
між комерційними та державними організаціями. Важ-
ливо враховувати як схожість, так і відмінності. Ми вва-
жаємо, що обидва типи організацій мають чотири спільні 
організаційні потреби для свого стабільного функціо-
нування: придбання ресурсу; досягнення обраної мети; 
ефективність зусиль співробітників; задоволення клієнтів.

Для ефективної роботи будь-якої організації або 
органу державної влади необхідно задовольняти цим 
потребам, тоді лідерство буде вважатись ефективним, 
а організація залишатиметься життєздатною.

Як зазначалось вище, існує п’ять елементів концеп-
ції організаційного лідерства (життєздатність організа-
ції; ентузіазм співробітників; лояльність, або відданість 
клієнту; стратегічне лідерство; операційне, або тактичне 
лідерство).

У застосуванні цих елементів до державних установ 
пропонується внести деякі термінологічні зміни. Оскільки 
відданість клієнту виникає в результаті позитивного 
досвіду у використанні продукції, політики, процедур 
і послуг персоналу певної організації, термін «відданість 
клієнту» не відноситься суто до державних установ.

Більш відповідним терміном щодо організацій дер-
жавного управління може бути «громадська вдячність», 
або «громадська підтримка», або навіть «повага вибор-
ців», оскільки мова йде про сприйняття клієнтів та їх 
результативну поведінку. Крім того, державні установи 
повинні враховувати погляди всіх зацікавлених сторін 
і кінцевих користувачів своїх продуктів або послуг. Дру-
гий термін, що не відповідає державному управлінню, це 
поняття прибутку. Тому у даному контексті пропонується 
ввести термін «мета» замість терміну «прибуток».

Урядові організації прагнуть служити заради суспіль-
ного блага шляхом надання послуг або просування соці-
альних цілей в суспільстві, якому вони служать. 

Стосовно відданості клієнту, або відданості виборцю 
у деяких випадках головними зацікавленими сторонами 
не є клієнт або кінцевий користувач. Споживач може 
хотіти або не хотіти послуги, що пропонуються в держав-
них установах, таких, наприклад, як виправні заклади, 
органи охорони навколишнього середовища, іммігра-
ційні служби та податкові органи. Такі державні уста-
нови діють, щоб задовольнити інтереси більш віддалених  

зацікавлених сторін, а не осіб, з якими співробітники  
установ працюють на регулярній основі.

А втім, концепція життєздатності полягає в тому, що 
державні та комерційні організації мають підтримуватись 
як морально, так і економічно виборцями, яким вони слу-
жать. Підтримка в урядовому контексті означатиме від-
повідні рівні фінансування, відповідну законодавчу під-
тримку й відчуття доброї волі громадськості.

Другою головною відмінністю між державними та 
комерційними установами є організаційна структура. 
Комерційні організації формуються радою директорів 
і виконавчих директорів, прерогативою яких є отримання 
прибутку та забезпечення багатства для зацікавлених 
сторін, або акціонерів. Таким чином, внутрішня структура 
й процеси комерційних організацій повинні задовольнити 
споживачів, які забезпечують дохід.

У некомерційному секторі на рівні держави та регіо ну 
на чолі більшості установ є виборні посадові особи. Вони 
несуть відповідальність перед виборцями, або зацікавле-
ними сторонами, які можуть не бути клієнтами або кін-
цевими користувачами їхніх послуг. Як результат такої 
структури політика, процеси та філософія діяльності 
стали орієнтованими на задоволення інтересів більш від-
даленої групи людей, іноді не на користь прямого кінце-
вого користувача.

Третя основна відмінність має відношення до концеп-
ції продуктивності (ефективності праці). У випадку з дер-
жавними установами концепція ефективності, викорис-
тання вимірюваних результатів широко обговорюється та 
є неврегульованою. Оскільки державні установи створені 
для виконання соціальних цілей, питання правдоподібних, 
кількісних, не викликаючих сумніву й відповідних стан-
дартам результатів роботи завжди знаходиться у про-
цесі розробки. Якщо бізнес має розкіш використовувати 
фінансові дані як доказ продуктивності або життєздат-
ності, то цього не можна сказати про урядові організації. 
Проте фундаментальним випробуванням для керівництва 
все ще залишається визначення методів для оцінки задо-
волення як віддалених зацікавлених сторін, так і кінцевих 
користувачів послуг.

Хоча існують деякі відмінності, слід також визнати 
й певну схожість. Як зазначалося раніше, обидва типи 
організацій мають чотири спільні риси для того, щоб ста-
більно функціонувати, а саме: придбання ресурсів, досяг-
нення обраної мети, ефективність зусиль співробітників 
і задоволення клієнтів.

З метою ефективного управління бізнесом або дер-
жавною установою ці потреби мають бути помічені, й тоді 
організація залишатиметься життєздатною. 

таблиця 1
Визначення лідерства у контексті державного управління

Лідерство може зосереджуватись виключно на кінцевому результаті, методах досягнення мети, або відповідності організації 
зовнішнім потребам і можливостям (що може привести до істотних змін). Визначення лідерства також може підкреслювати дух, 
з яким здійснюється лідерство: у державному управлінні це відданість державній службі. Звичайно, визначення лідерства є поєд-
нанням декількох із цих елементів, але з різними акцентами. Вони можуть відрізнятися у залежності від нормативних параметрів 
і конкретної ситуації та досвіду.

1. Лідерство у дер-
жавному управлін-
 ні – це процес за  без -
пе чен  ня результатів 
у ефектив ний та легі-
тимний спосіб.
(Це вузьке визна-
чення можна засто-
совувати до керів-
ників вищої ланки. 
Воно, скоріше за все, 
буде більш прийнят-
ним для прихильни-
ків суворої політичної 
відповідальності).

2. Лідерство у дер-
жавному управлінні – 
це процес розвитку/
підтримки службов-
ців, які забезпечують 
результат. (Оскільки 
саме службовці вико-
нують роботу й забез-
печують її якість, 
краще зосередитися 
на них, аніж на послу-
гах/продуктах.
Це є звичайним для 
сфери державного 
управління).

3. Лідерство – це процес 
пристосування організа-
ції до умов зовнішнього 
середовища; особливо 
необхідними є зміни на  
макрорівні та перебу до - 
ва організаційної куль -
ту  ри відповідно до його 
потреб. (Це визначення, 
скоріше, підходить для  
лідерства в органах ви -
конавчої влади. Багато 
аналітиків віддають пе -
ревагу застосуванню 
цього визначення через 
порушення демократії).

4. Ключовим еле-
ментом у лідерстві 
в державному управ-
лінні є зосередже-
ність на службі. (Хо-
ча лідерські функції 
й цілі можуть різни-
тися, державні лі   де-
 ри мають бути чуй-
ними, відкритими, 
працювати заради 
загального блага, 
створювати відчут тя 
довіри у громадсь-
кості до свого управ-
ління).

5. Лідерство у державному 
управ-ліньні є поєднанням 
надання технічної підтрим-
 ки, внутрішнього курсу для 
службовців, зовнішнього 
ор   ганізаційного напрямку – 
з орієн-тацією на державну 
службу. (Це визначення 
опо   середковано виражає 
складне випробування для 
лідерів. Водночас, воно уни-
кає непростого рішення про 
визначення належної роз-
становки акцентів стосовно 
того, що лідерам потрібно 
робити).
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Стратегічні лідери повинні оцінювати та використову-
вати свої здібності, щоб впливати на культуру їх органі-
зації. Оскільки установи державного управління зайняті 
справою служіння соціальному забезпеченню, ідея 
служби в цілому має сприйматись всіма співробітниками. 
Оскільки рівень зарплат державних службовців значно 
нижчий, ніж у бізнесі, намагатися мотивувати їх через під-
вищення зарплат – не варіант для більшості державних 
установ. Адже державні службовці, як відомо, вбачають 
за головне не гроші, а мету – служіння своїй державі.

Важливо було б визначити, чи стратегічні та опера-
тивні лідери є достатньо майстерними, щоб створити 
організаційну культуру для підтримки ідеалістичного, 
пасіонарного робочого середовища. Вони повинні чітко 
розуміти, що державні установи мають обмежені ресурси, 
але також моральні вигоди, які можуть бути реалізовані 
у створенні кращих соціальних умов для всіх. Пропону-
вання та дозволення людям хвилюватись про те, що вони 
можуть зробити для своєї країни, в той же час забезпечу-
ючи розумні умови праці та заробітну плату, є реалістич-
ним і мотивованим робочим середовищем.

Чинною Адміністрацією Президента України запо-
чатковано деякі фундаментальні зміни, що вимагають 
від лідерів в уряді іншого підходу до їх діяльності. Але не 
можна заперечувати, що управління в урядових структу-
рах необхідно змінити не тільки через президентські іні-
ціативи, але й також через фундаментальні та соціальні, 
економічні, технічні та глобальні реалії.

По-перше, глобальна робоча сила старіє. В Укра-
їні 2,7 мільйона людей, або 14% робочої сили, є віком 
60 років і більше. І ця кількість з кожним роком зростає [3]. 
Така тенденція спостерігається по всьому світу. Старіння 
робочої сили буде змінювати очікування людей стосовно 
того, як уряд має служити їм. Це збільшить різноманіт-
ність у складі робочої сили, а також плинність кадрів – 
проблеми, що постають перед лідерами при намаганні 
робити більше з меншими витратами.

По-друге, поточні економічні реалії збільшували 
загальний державний борг України щороку починаючи 
з 2007 року, із збільшенням до 1,1 трлн грн у 2014 році 
[3]. Ці факти значно впливають на те, скільки та як народ 
буде підтримувати державних службовців. Мається на 
увазі необхідність більшого контролю, більшої відпові-
дальності та підвищення продуктивності лідерів в урядо-
вих структурах. Такі бюджетні тенденції обмежуватимуть 
ресурси для державних установ. Економічна тенденція 
також має на увазі необхідність більш активної робочої 
сили, з лідерами, які вміють підтримувати розвиток залу-
чення співробітників.

По-третє, технологічні досягнення дозволили зби-
рати, зберігати, оцінювати та обмінюватися величезною 
кількістю інформації. Урядові установи можуть бути зато-
плені даними, якщо вони не навчаться технічно керувати 
їх інформаційним середовищем і вимогами, тому що нові 
покоління працівників, які з легкістю володіють технікою, 
очікуватимуть цього від державних установ. Два інших 
фактори сильно впливають на питання про технології: 
зростаючий попит на прозорі, але безпечні онлайнові 
послуги, які захищають конфіденційність і конкуруючі 
ринки, що вимагають обміну інформацією та співпраці. 
При вирішенні цих питань найважливішу роль відіграє 
креативне лідерство у державному управлінні.

Основними завданнями розвитку лідерства на дер-
жавній службі є: становлення та розвиток вищого кор-
пусу державної служби, створення інституціональних 
передумов для проведення реформи державної служби 
та державного управління, сталості і наступності функ-
ціонування системи державної служби, а також її опера-
тивного реагування на вимоги та виклики, що виникають 
у зв’язку з процесами суспільної трансформації, еконо-
мічного розвитку, європейської інтеграції України [4].

Складовими елементами розвитку лідерства на дер-
жавній службі та в органах місцевого самоврядування є [4]:

– ефективна комунікація та мистецтво ведення пере-
говорів;

– стратегічне управління людськими ресурсами 
з орієн тацією на досягнення результатів;

– проведення ефективних реформ;
– розвиток особистісного потенціалу та впрова-

дження профілів компетентності посад на державній 
службі.

Передумовою впровадження програм розвитку лідер-
ства на державній службі в Україні стало вивчення сві-
тового досвіду діяльності інституцій з розвитку вищого 
корпусу державної служби [4].

Отже, у спробі досягти більш високого рівня ефек-
тивності державні службовці шукають кращих підходів до 
лідерства й намагаються адаптувати моделі, що існують 
у бізнесі.

Найбільш важливими моделями лідерської поведінки 
для прогнозування організаційної ефективності є:

– аналіз майбутнього впливу рішень та їх розуміння 
на рівні всієї організації;

– чітке вираження думок та ідей, а також інформу-
вання співробітників про те, що від них очікують;

– підтримання глибоких знань і досвіду у своїй галузі;
– пробудження ентузіазму оточуючих і спонукання їх 

до дії;
– прояв активної турботи та формування тісних під-

тримуючих відносин;
– відчуття комфорту від турботи про інших і можли-

вості бути впливовим;
– відчуття комфорту у швидко мінливому серед-

овищі, готовність піти на ризик і використовувати іннова-
ційні підходи;

– прагнення ініціативи від співробітників;
– здатність ефективно переконувати для отримання 

довіри до своїх ідей та ініціатив.
Висновки. Таким чином, концепція організаційного 

лідерства у сфері державного управління складається 
з п’яти основних елементів, які всі організаційні лідери 
повинні розуміти й використовувати для ефективної діяль-
ності: життєздатність організації; повага виборців; ентузі-
азм співробітників; стратегічне лідерство та операційне 
лідерство. Всі ці елементи необхідні та взаємопов’язані. 
Вони сприяють покращенню результатів співробітників 
і виборців. Тоді організації стають більш ефективними та 
заслуговують на підтримку, як економічну, так і моральну. 
Лідерство має відповідати трьом обов’язковим вимогам: 
1) тісний зв’язок між стратегічним та операційним лідер-
ством; 2) стратегічна спрямованість на ініціативу, ентузі-
азм співробітників і повагу виборців; 3) розуміння того, 
що прозора, послідовна організаційна культура має базу-
ватись на орієнтації «службовець/послуга».

Існують чіткі та важливі зв’язки між лідерською пове-
дінкою та прагненням досягти ефективності у межах 
організацій державного управління. Крім того, незва-
жаючи на значний збіг, є й деякі помітні відмінності між 
організаціями державного управління та комерційного 
сектора.

Подальші дослідження рекомендується спрямовувати 
на потенційне послаблення впливу організаційних харак-
теристик, таких як складність завдань, ясність місії, полі-
тична підтримка та лідерська відповідальність, на зв’язок 
між лідерською поведінкою та організаційною ефектив-
ністю. Крім того, дослідження мають включати об’єктивні 
фактори лідерського успіху передового досвіду лідерства.

Лідерська поведінка, яка у даний час передбачає успіх 
в організаціях державного управління, не обов’язково 
така ж сама, яка буде мати важливе значення для досяг-
нення бажаного суспільного результату у майбутньому. 
Останнє вимагатиме скоріше стратегічного бачення 
процесу та оцінки культурних і ділових тенденцій, ніж 
вивчення існуючої практики. 
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Smerichevskiy Sergey, Klimova Olena
LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION: CONTEMPORARY PROBLEMS

The problem of leadership in public administration system investigated in the article.
The role of leadership in public administration at the current stage of socio-economic development grounded. Public 

administration is responsible for the coordination of all activities within the state and the provision of basic services for the people 
in the country. Effective provision of services in the sphere of public administration depends on the work of managers, which in its 
turn depends on many factors – a style of leadership and motivation among them.

Five options of the definition of «leadership» in the context of public administration suggested. Thus, leadership in public 
administration should be understood as: the process of providing results in an efficient and legal manner; the process of development/
support of employees who provide a result; the process of adapting the organization to the external conditions, changes at the 
macrolevel and restructuring of organizational culture according to its needs; focusing on service and the combination of providing 
technical support, internal direction for employees, external organizational direction – with the orientation on public service.

Comparative analysis of leadership in public administration organizations and commercial organizations carried out. It is 
stated, that when trying to achieve a high level of efficiency state employees are seeking for better approaches to leadership and 
want to adapt the models that exist in business.

It is proved that the concept of organizational leadership in the sphere of public administration consists of the following basic 
elements: vitality of the organization; respect of the electorate; the enthusiasm of employees; strategic leadership and operational 
leadership. These elements are to be understood and used for effective activity by all organizational leaders.

Keywords: leadership, organization, public administration, state employees, commercial sector.

Смеричевский Сергей, Климова Елена
лИдеРСТВо В гоСУРСТВенноМ УПРАВленИИ: СоВРеМенные ВыЗоВы

В статье исследована проблема лидерства в системе государственного управления. 
Обоснована роль лидерства в государственном управлении на современном этапе социально-экономического раз-

вития. государственное управление несет ответственность за координацию всех мероприятий в рамках государства 
и предоставления основных услуг для людей в стране. Эффективное оказание услуг в сфере государственного управле-
ния зависит от работы управленцев, которая в свою очередь зависит от многих факторов, среди них – стиль лидерства 
и мотивация.

Предложено пять вариантов определения понятия «лидерство» в контексте государственного управления. так, лидер-
ство в государственном управлении следует понимать как: процесс обеспечения результатов в эффективный и легитим-
ный способ; процесс развития/поддержки служащих, которые обеспечивают результат; процесс приспособления органи-
зации к условиям внешней среды, изменений на макроуровне и перестройке организационной культуры в соответствии 
с его потребностями; сосредоточенность на службе и сочетание: предоставление технической поддержки, внутреннего 
курса для служащих, внешнего организационного направления – с ориентацией на государственную службу.

Проведен сравнительный анализ лидерства в организациях государственного управления и коммерческих органи-
зациях. Установлено, что в попытке достичь более высокого уровня эффективности государственные служащие ищут 
лучших подходов к лидерству и стараются адаптировать модели, которые существуют в бизнесе.

Доказано, что концепция организационного лидерства в сфере государственного управления состоит из следующих 
основных элементов: жизнеспособность организации; уважение избирателей; энтузиазм сотрудников; стратегическое 
лидерство и операционное лидерство. Эти элементы все организационные лидеры должны понимать и использовать 
для эффективной деятельности.

Ключевые слова: лидерство, организация, государственное управление, государственные служащие, коммерче-
ский сектор.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАпІТАЛУ В пРОЦЕСІ ФОРМУВАННя  
ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАпІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІї

У статті розглядається роль соціального капіталу в економічному розвитку. Запропоновано аналіз змісту та форм 
прояву соціального капіталу у співвідношенні з економічними процесами, які властиві до постіндустріального техноло-
гічного укладу. Визначена роль соціального капіталу в процесі формування та розвитку людського капіталу організації. 
Проаналізовано механізм перетворення соціального капіталу в людський капітал. Розглянуто соціальний капітал як один 
з ключових конкурентних переваг організації. 

Ключові слова: соціальний капітал, форми соціального капіталу, рівні соціального капіталу, соціальний потенціал, 
людський капітал.

У сучасних умовах соціалізації економіки, коли люд-
ський та соціальний фактори розвитку підприємства 
стають його конкурентною перевагою, поняття «капітал» 
в економічній науці набуло більш широке трактування та 
нові форми. Зараз є актуальним питання формування 
соціального та людського капіталу підприємства, які 
є значущими факторами впливу на економічний розвиток 
як підприємства, так і суспільства та держави, в цілому. 
Соціальний капітал впливає на господарчу діяльність 
суспільства як самостійне явище та через перетворення 
у інші форми, такі як культурний, людський та фізичний 
капітал. 

Теоретична база для дослідження соціального капі-
талу була сформовано у західній економічній теорії. Так 
П. Бурдьє розглядав соціальний капітал у якості продукту 
суспільного виробництва, досліджував його як сукупність 
потенційних та наявних ресурсів, які пов’язані з міцними 
мережами, та інституційних відносин взаємного визна-
ння [2, 6]. Його послідовниками у дослідженні соціального 
капіталу є Р. Барт [7], А. Портерс [10, 11], Ф. Фукуяма 
[8]. Значний вклад у теорію соціального капіталу зробив 
Г. Лорі [9]. Дж. Коулман сформував концепцію, яка при-
свячена ролі соціального капіталу у створенні людського 
капіталу [3]. Г. Беккер досліджував економічні аспекти 
формування соціального капіталу [5]. 

У сучасній науці вивченням структури, специфіки та 
аспектів дослідження соціального капіталу займаються 
представники переважно таких наукових сфер: соціології, 
економічної теорії та менеджменту. У рамках економічної 
теорії та менеджменту особливу увагу необхідно приді-
лити щодо теоретичного аналізу та практичного аспекту 
використання соціального капіталу у практиці корпора-
тивного управління та у рамках формування людського 
та управлінського капіталу організації. 

Метою даної статті є розгляд феномену соціального 
капіталу в сучасному суспільстві з позиції різних підходів, 
формування міждисциплінарних основ для його подаль-
шого дослідження та визначення його ролі у процесі фор-
мування та розвитку людського капіталу на міні- та мікро-
рівнях. 

Матеріали та методи. Для досягнення мети статті 
було застосовано такі загальнонаукові та спеціальні 
методи: морфологічного, системного та структурно-логіч-
ного аналізу, формалізації, методу аналогії, порівняння та 
інтегрування.

Результати та їх обговорення. Ні один із видів капі-
талу не породив стільки дискусій у сучасному науковому 
товаристві щодо інтерпретацій та методологічних питань 
його формування та існування, як соціальний капітал. Це 
пов’язано із багатьма чинниками, однак найважливішими 
з них є те, що існують складності у визначенні його кри-
теріїв та кількісних показників аналізу, а також із історич-
ними аспектами його генезису. Виникнення та станов-
лення соціального капіталу пов’язано, на нашу думку, із 
процесами капіталізації та усвідомлення прибутковості 
таких понять як соціальні мережі й довіра в сучасному 
постіндустріальному суспільстві та економіці знань. 

З метою виявлення сутнісних характеристик соці-
ального капіталу є необхідність установити його 
взаємозв’язок із загальною економічною категорією 
«капітал». Остання розглядається як обмежений ресурс, 
який має здатність накопичуватися та приносити додану 
вартість. Капітал функціонує завдяки діяльності індивіда, 
отож він його формує та розвиває. Соціальний капітал 
реалізується у більш широкому розумінні, оскільки умови, 
при яких індивід може функціонувати, різноманітні. Це 
пов’язано з тим, що людина живе у суспільстві, в якому 
створюється безліч інститутів для вирішення різноманіт-
них завдань, що створює різноманітні соціальні зв’язки та 
мережі.

Соціальний капітал є менш відчутним, ніж фізичний 
капітал, і це ускладнює його дефініцію. Так, соціальний 
капітал існує лише у сфері соціальних зв’язків людей та 
виникає в процесі їх соціальної взаємодії. У рамках при-
належності до соціальних структур, у які долучається 
людина, виділяють наступі прояви та форми соціального 
капіталу:

1) довіра соціальної структури до інформації, яку 
було впроваджено у соціальні зв’язки: так у рамках даної 
форми прояву соціального капіталу відбуваються процеси 
капіталізації репутації та гудвілу управлінської команди 
та організації у цілому, що у майбутньому призводять до 
ефекту мультиплікатора, коли до формування цієї репута-
ції долучаються нові ланки, які призводять до об’єднання 
організації на основі довіри. Довіра, як комплексний про-
дукт взаємодії соціальних структур, визначає поведінку та 
мотивацію особистості та персоналу організації;

2) існуючі суспільні норми та норми, які існують усе-
редині організації, що формують адміністративно-правові 
методи управління;
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3) мережева діяльність та мережеві методи управ-
ління, які дозволяють координувати вертикальні та гори-
зонтальні процеси в організації.

Перераховані вище прояви та форми соціального 
капіталу проявляються у соціально однорідних організа-
ціях та об’єднаннях. Довготривале дотримання зв’язкам, 
які були установлені, є ресурсом, що є доступним для 
індивіда. Цей ресурс з часом має властивість накопичува-
тися та проявляти свій ефект через взаємодію із іншими 
індивідами, координацію їх дій чи, навпаки, має власти-
вість вичерпуватися. Таким чином, ступінь його накопи-
чення чи вичерпання визначає його трансформаційну 
функцію. Наприклад, майстерність краще підвищується у 
висококваліфікованому середовищу, ніж поза ним. 

Норми можна розглядати як запас соціального капі-
талу, а соціальну взаємодію – як його потік. У першому 
варіанті соціальний капітал представлено у статичній 
формі, а у другому – в динамічній. Запас соціального 
капіталу визнається продуктивним, оскільки він дозво-
ляє індивіду досягнути своєї мети. Причому ця мета може 
стосуватися не лише створення матеріального ефекту 
(виробляння продукту, отримання прибутку), а й форму-
вання суспільного блага (наприклад, формування парт-
нерських зв’язків, альянсів, тощо). 

Джерела соціальних зв’язків, які генерують соціаль-
ний капітал, можуть складатися як з одного індивіда, так і 
з суспільства в цілому у межах національного та світового 
господарства. Виділення соціального капіталу за рівнями 
базується на інституціональній структурі соціально-еко-
номічної системи. Так під усуспільненням соціального 
капіталу розуміють економічні межі (масштаб) форму-
вання та привласнення соціальної ренти, яка отримується 
економічними агентами у рамках переходу на складніші 
рівні незалежно від їх попередніх вкладень. У рамках цих 
джерел виділяють такі рівні соціального капіталу:

– нанорівень соціального капіталу, де розглядається 
один економічний агент;

– мінірівень соціального капіталу – відношення, які 
виникають у домогосподарствах;

– мікрорівень соціального капіталу – відношення усе-
редині інституціональних одиниць (комерційні та неко-
мерційні організації);

– мезорівень соціального капіталу – відношення усе-
редині інституціональних секторів чи між інституціональ-
ними одиницями (галузь, регіон);

– макрорівень соціального капіталу – відношення між 
інституціональними секторами (держава);

– метарівень соціального капіталу – глобальний 
рівень відношення між національними економічними сис-
темами (рис. 1). 

 
 

Нанорівень СК 
соціальна взаємодія на рівні окремих економічних агентів 

Мінірівень СК 
соціальна взаємодія між домогосподарствами 

Мікрорівень СК 
соціальна взаємодія між організаціями 

Мезорівень СК 
соціальна взаємодія між галузями та регіонами 

Макрорівень 
соціальна взаємодія між державами 

Метарівень 
соціальна взаємодія у міжнародному суспільстві 

Рис. 1. Рівні взаємодії соціального капіталу

Так соціальний капітал втілюється у окремих людях та 
у різноманітті їх соціальних зв’язків, таким чином він існує 
у вигляді ієрархічної системи, що обґрунтовує положення, 
що соціальний капітал створюється та розвивається шля-
хом внутрішніх змін. 

Традиційною основою формування різних рівнів соці-
ального капіталу є індивідуальний соціальний капітал, 
який визначається як індивідуальне соціальне мистецтво. 
Соціальний капітал проявляється у взаємодії індивідів на 
міні- та мікрорівнях, які 1) об’єднані у групи, тобто мова 
йде про відносини між членами достатньо однорідної 
групи (наприклад, родина), і в цьому випадку соціаль-
ний капітал має назву «сполучений» чи стійкий; 2) не 
об’єднані у групу, тобто мова йде про відносини між нео-
днорідними групами (наприклад, колеги чи партнери), – 
соціальний капітал має назву «долучаючий» капітал чи 
нестійкий. Різниця у проявах взаємодії індивідів формує 
у суттєву різницю у накопиченні соціального капіталу. 
Якщо в організації сформована управлінська команда із 
стійким «сполученим» капіталом, то підвищується рівень 
сукупного соціального капіталу. Як правило, це замкнута 
організаційна структура, яка має стійку репутацію за 
рахунок сформованих власних норм взаємодії, які було 
закріплено у корпоративній культурі. А ланки із «долуча-
ючим», нестійким капіталом, які організаційно не сфор-
мовані, відіграють критичну роль – відбуваються процеси 
руйнування соціального ресурсу, що знижують потенціал 
організації. 

Таким чином, соціальний капітал представляє собою 
сукупність структурованих соціально-економічних відно-
син, які засновано на взаємно визнаних неформальних 
інститутах (нормах та цінностях), слідування яким прино-
сить користь та вигоду суб’єктам цих відносин у вигляді 
соціальної ренти [4]. Це капітал зв’язків та цінностей між-
особистісних відносин. Соціальний капітал є суспільним 
благом: якщо він існує у вигляді норм та мереж суспіль-
ної участі, то він є передумовою економічного розквіту та 
ефективного самоуправління. 

Аналіз різних концепцій та теорій соціального капі-
талу дозволяє виділити наступні його функції:

1) створює умови для зниження трансакційних витрат;
2) забезпечує доступ суб’єктів господарювання до 

благ та цінностей, зростання об’єму доступних ресурсів, а 
також зниження витрат, як пов’язані з отриманням цього 
доступу;

3) забезпечує доступ до інформації;
4) забезпечує зростання довіри до інституції, яка їм 

володіє.
Ефективне виконання перерахованих функцій соціа-

льного капіталу дозволяє знизити витрати підприємства. 
Відповідно, його «капітальна» складова проявляється 
у здатності зменшувати трансакційні витрати, невизначе-
ність та ризик, підвищувати ефективність використання 
специфічних активів, тощо. 

Родовим для соціального капіталу є поняття інтелек-
туального капіталу (соціальний капітал, за нашою дум-
кою, є його складовим елементом) та людського капіталу 
(соціальний капітал – є базовим елементом формування 
людського). Вони є тісно взаємопов’язані та відобра-
жають важливу роль персоналу у сучасній економіці та 
менеджменті. 

За нашою думкою, ефективне використання люд-
ського капіталу є неможливим без наявності соціаль-
ного. Знання передаються тільки там, де існують тісні 
взаємозв’язки, а якість знань, що передаються, залежить 
від рівня довіри цих відносин. Це можна прослідкувати на 
прикладі дії «парадоксу зірок». Мова йде про ситуацію, 
коли у менеджера, що володіє необхідними для посади 
знаннями, здібностями та навичками, позиція збігається 
з існуючим бажанням здійснювати свою діяльність, та він 
показує блискавичні результати у своїй організації, знахо-
дячись в категорії «зірок» серед співробітників, але існує 
велика імовірність, що якщо він перейде в іншу організа-
цію, він не буде таким успішним як в попередній. Такий 
феномен заставляє замислитися про те, чому високі 
результати не можуть бути перенесені із однієї організа-
ції в іншу. Та відповідно до цього, головним завданням 
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менеджменту в такому випадку є необхідність зрозуміти, 
що саме усередині організації впливає на ефективність її 
трудового колективу. Відповідно до цього не варто упус-
кати з виду соціальний капітал, який є не менш важливою 
рушійною силою управлінської результативності.

Розглянемо наступну ситуацію. Менеджер А. прий-
шов в організацію з великим об’ємом зв’язків з афілі-
йованими особами (наприклад, податкова інспекція, 
казначейство, топ-менеджмент інших організацій – поста-
чальників ресурсів та покупців продукції/послуг, тощо). 
Менеджер Б. вже працює значний час у даній організа-
ції, при цьому у нього такий же людський потенціал, як 
і у менеджера А., але він не володіє необхідними орга-
нізації зв’язками за її межами. Виникає питання, який 
менеджер буде найбільш результативним. Таким чином, 
ми бачимо, що соціальний потенціал, тобто запас соціа-
льних зв’язків робітника як усередині організації, так і за 
її межами, який він може активно використовувати при 
отриманні необхідної інформації, відповідно, підвищу-
ючи свій трудовий потенціал, є значним чинником осо-
бистісної компоненти результативності управлінського 
персоналу, тобто людського капіталу організації. Вище 
зазначений приклад дозволяє говорити про те, що соціа-
льний потенціал існує не тільки у межах формальних та 
неформальних взаємовідносин організації та її робіт-
ників між собою та зовнішніми елементами оточуючого 
середовища, а й може належати й індивіду, який може 
переносити це як актив із одної організації до іншої, що 
може стати його конкурентною перевагою на рівні з його 
людським капіталом.

При чому, чим більше соціальний потенціал індивіда, 
тим більш у нього можливостей для отримання інформа-
ції о способах та методах праці, особливостях трудових 
відносин у рамках діяльності організації, тощо для фор-
мування знань про цю діяльність та формування дода-
ного трудового та людського потенціалу. А при сприят-
ливих умовах доданий трудовий та людський потенціал 
долу чаються до виробництва, тобто перетворюються 
у доданий людський капітал [1].

Таким чином, роль соціального капіталу у створенні 
та становленні людського капіталу можна відобразити за 
допомогою механізму перетворення соціального капіталу 
в людський капітал (рис. 2).

З рис. 2 видно, що соціальний капітал не може реа-
лізовуватися та розвиватися автономно, без людського 
капіталу. Соціальний потенціал перетворюється у соціа-
льний капітал лише за умовою, якщо він приводить до 
максимізації доданої вартості. Отож, механізм, що опи-
сано вище, стає механізмом функціонування соціаль-
ного капіталу, що призводить до приросту доданої вар-
тості. У рамках даного механізму функціонування можна 
стверд жувати, що соціальний капітал – це неформальні 
відносини між робітниками та колективами організації 
з приводу перетворення соціального потенціалу у тру-
довий та людський потенціал робітників, який, у свою 
чергу, реалізується у людському капіталі, забезпечуючи 
максимізацію доданої вартості. У цьому полягає його еко-
номічна сутність. 

Висновки. Механізм перетворення соціального капі-
талу в людський капітал обґрунтовує положення, що со -
ціа  льний капітал є чинником формування людського капі-
талу організації та опосередковано впливає на соціальну, 
організаційну та економічну ефективність діяльності 

управлінського персоналу за допомогою збільшення його 
трудового потенціалу. Тим самим він може забезпечувати 
створення нових конкурентних переваг як самого управ-
лінського персоналу, так і організації у цілому за рахунок 
соціальної активності. Розвинутий соціальний капітал 
організації знижує трансакційні витрати, отже максимізує 
додану вартість. Але ці процеси на підприємстві реалі-
зуються опосередковано через свідомість та поведінку 
персоналу, його трудові відносини, довіру, тобто за допо-
могою трудового потенціалу та людського капіталу. 

Це створює необхідність для розвитку не тільки люд-
ського капіталу організації, а й соціального, оскільки чим 
більше буде віддача від інвестицій у соціальний капітал, 
тим в більших об’ємах буде реалізовано трудовий потен-
ціал організації, що суттєво відобразиться на її прибутку. 

При чому, з позиції людського капіталу, кар’єрний роз-
виток співробітника залежить від його здатностей, вмінь, 
знань та досвіду роботи, то з позиції соціального капіталу 
–залежить від тих відносин, у які залучено співробітника 
усередині організації та поза її межами. Ці відносини 
можуть перетворитися у «зону найближчого розвитку» 
індивіда, що створює сприятливі умови для розвитку 
його людського капіталу, та, навпаки, можуть блокувати 
його кар’єрне та професійне зростання. Таким чином, 
соціальний капітал – це цінність, яка створюється спів-
робітниками через відносини з іншими людьми. Мережа 
відносин, до яких долучено співробітника та яку він може 
формувати навколо себе, дозволяє йому бачити вигідні 
для організації можливості та реалізовувати їх. Людський 
капітал – це якість самих співробітників, коли соціальний 
капітал – це якість відносин між ними. Отож, популярний 
вираз «кадри вирішують все» сьогодні може звучати 
інакше – кадри та їх взаємовідносини вирішують все. Які 
б видатні професіонали та керівники з рангу «зірок» не 
залучалися у діяльність організації, які б інструменти їх 
розвитку та утримання не використовувалися, все ж таки 
результативність їх діяльності буде ще залежати й від 
створеної усередині компанії корпоративної культури та 
рівня довіри співробітників. 
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Рис. 2. Механізм перетворення соціального капіталу в людський капітал 
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Borshch Viktoriia
ROLE OF THE SOCIAL CAPITAL IN THE PROCESSES OF HUMAN CAPITAL FORMATION AND DEVELOPMENT

Research subject of this article is the social capital as an economic category. The objective of the article is the review of the 
social capital’s phenomenon in the postindustrial society form the viewpoint of the different approaches, formation of the multidis-
ciplinary bases for the further researches and determination of the social capital’s role in the formation and development processes 
of the human capital at the mini- and micro levels. 

For achieving the stated objective such general and special scientific methods were used as morphological, systemic, struc-
tural and logical analysis, formalization, and analogy, comparative and integrative methods. 

As a result, categories of «social capital» and «social potential» were determined. Appearance shapes of social capital and its 
levels were defined depending on the institutional structures of socio-economic system. The mechanism of social capital transfor-
mation into the human ones at the mini- and micro levels was considered in the article. On the bases of this mechanism the social 
capital’s economic nature viewed. Also the conception of social capital as the organization’s competitive factor was proposed.

As the conclusion is the author’s position about the social capital as the quality of existing relationships between organiza-
tions’s staff. 

Keywords: social capital, forms of social capital, levels of social capital, social potential, human capital.

Борщ Виктория
РолЬ СоцИАлЬного кАПИТАлА В ПРоцеССе ФоРМИРоВАнИя  

И РАЗВИТИя ЧелоВеЧеСкого кАПИТАлА оРгАнИЗАцИИ

Предметом исследования данной статьи является социальный капитал как экономическая категория. Целью статьи 
является рассмотрение феномена социального капитала в современном постиндустриальном обществе с позиции раз-
личных подходов, формирование междисциплинарных основ для его последующего исследования и определение роли 
социального капитала в процессе формирования и развития человеческого капитала на мини- и микроуровнях. 

Для достижения поставленной цели были применены такие общенаучные и специальные методы как морфологиче-
ский, системный и структурно-логичный анализ, методы формализации, аналогии, сравнения и интегрирования. 

В результате проведенного исследования было дано определение таких категорий, как «социальный капитал» 
и «социальный потенциал», определены формы проявления социального капитала и уровни социального капитала 
в зависимости от институциональной структуры социально-экономической системы. В статье рассмотрен механизм пре-
вращения социального капитала в человеческий на мини- и микроуровнях. На основе данного механизма рассмотрена 
была экономическая суть социального капитала. А также было предложено понимание социального капитала как фак-
тора конкурентоспособности организации.

Как вывод, следует понимание социального капитала как качества существующих отношений между сотрудниками 
организации. 

Ключевые слова: социальный капитал, формы социального капитала, уровни социального капитала, социальный 
потенциал, человеческий капитал.
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У статті здійснено критичний аналіз ситуації в світовому економічному просторі, що склалася та супроводжується 

інтеграційними та глобалізаційними процесами. Виявлена гостра необхідність у вдосконаленні інструментарію міжнарод-
ного маркетингу, зокрема, механізму цінового управління. В результаті дослідження запропоновано використання про-
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продукцію в міжнародному бізнесі.
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток світо-
вої економіки проходить в достатньо високому темпі, 
пов’язаний з кардинальними змінами, для виміру яких 
властиві нові кількісні і якісні характеристики, що вияв-
ляються в нових формах світогосподарських зв’язків, 
міжнародної торгівлі, руху капіталів, транснаціональної 
діяльності, інтеграційних процесів на світовому рівні. 
Проте, в той же час, сучасному підприємству, незалежно 
від видів діяльності і положення на ринку, доводиться 
стикатися з дією чинників, які складно назвати гнучкими, 
такими як неоднозначні виробничі функції, і як володіння 
або розпорядження наборами знань або інших внутріш-
ніх властивостей, що накопичуються або розвиваються 
впродовж довгого часу, в результаті капіталовкладень 
або інших цілеспрямованих дій. 

Однією з основних особливостей сучасного економіч-
ного розвитку світового господарства є система процесів 
міжнародної економічної інтеграції, активізація якої дату-
ється другою половиною XX століття, а початок XXI сто-
ліття став періодом так званого нового регіоналізму 
(регіоналізацією – господарським зближенням країн на 
регіональній основі, що набуває форми економічної інте-
грації (economic integration), і пов’язане з різким посилен-
ням міжфірмової і міждержавної конкурентної боротьби, 
формуванням нових сфер конкуренції і посиленням її 
на традиційних ринках, а також з революційними течі-
ями, що відбуваються, в розвитку технологій, що в свою 
чергу спонукає до глобальних змін в системі управління 
і організаційних структурах на сучасних підприємствах 
і в га лузях. 

Центральне місце в мікроекономіці, в цих умовах, 
займає висновок про те, що існує однорідність представ-
лень керівництва різних підприємств і раціональність їх 
колективної взаємодії, при чому, кожне з них миттєво 
відгукується на зміни цін, технологій, податкової політики 
та інші чинники автономно, завдяки своїй внутрішній сис-
темі інтересів. 

Аналіз літературних джерел. В умовах становлення 
та розвитку ринкових відносин, що властиво українській 
національній економіці, факт існування інерції в орга-
нізації слід враховувати не лише під час технічного вті-
лення намічених змін. Якщо фірма відчуває нестачу 
еластичності, то сам процес формування особливостей 
поведінки на ринку вироблюваного виробу і загальної 
стратегії слід істотно змінити [1]. Хороша ринкова стра-
тегія повинна брати до уваги інерцію підприємства і не 
створювати нове джерело інерції без вагомих на те при-
чин. Стратегічні проблеми внутрішньої інерції часто бува-
ють важливішими для підприємства, ніж умови на ринку 
виробу, що випускається. Виключення інерції з аналізу 
приводить до істотної недооцінки реальних витрат часу 
і ресурсів на інновації і стратегічні зміни. Ф. Котлер із 
співавторами не вважає існування інерції аномалією або 
катастрофою на підприємстві і стверджує, що це явище, 
будучи неминучим наслідком спеціалізації у виробництві 
і значних капіталовкладень в соціальні структури під-
приємства, не є безвихіддю в досягненні певного рівня 
конкурентоспроможності в галузі промисловості, де все 
змінюється швидше, за умови забезпечення певної гнуч-
кості [2]. С. Девіс, у свою чергу, впевнений, що вміння 
і можливості організацій засновані на їх традиціях і про-
цедурах вирішення завдань, які і складають набір навиків 
і “пам’ять” фірми, що склалися, а в рамках цих уявлень 
інерція має природне пояснення – фірми можуть робити 
тільки те, на що у них є “процедури виконання”, а інакше 
це завдання не може бути реалізовано [3]. Обидва ці під-
ходи корисні для розуміння інерції. Проте, жоден з них не 
є всебічним чи аналітичним, і не дає уявлень, що дозво-
ляють розглядати прояви інерції в організації з точки зору 
менеджменту і аналізувати сукупний прояв інерційних 
сил при роботі в різних ситуаціях. 

Спотворене сприйняття фундаментальних джерел, 
що обґрунтовують організаційну інерцію, відносяться: 
короткозорість, зарозумілість, заперечення та рутинне 
мислення. Пов’язаний з цією властивістю синдром філь-
трації інформації проявляється у вибірковому відхиленні 
інформації, яка є непопулярною, неприємною, або не 

відповідає доктрині [4]. Л. Фай і Р. Ренделл, коментуючи 
сучасну ринкову ситуацію, говорять: «Домінуючою харак-
теристикою конкурентного ландшафту стають не просто 
зміни, а розриви, тобто перехід від минулого до майбут-
нього протікає не плавно, а скачками, і можна говорити 
про радикальні розриви з минулими тенденціями і зраз-
ками. Тепер минуле і навіть сьогодення не можна роз-
глядувати як пролог, що повільно переходить до майбут-
нього. Марафон змін більше не має офіційної стартової 
межі. Тому доцільно дуже уважно віднестися до наступ-
ного попередження: конкурентна гонка не лише постійна, 
але і демонструє безліч різких поворотів, більшість з яких 
передбачити важко, а деколи і неможливо» [1, c. 31–32]. 

«Термін гомеостаз або гомеостазис (від грец. 
homoios – подібний і stasis – нерухомість) введений 
в науку американським фізіологом У. Кенноном і широко 
застосовується не лише у фізіології, але і в кібернетиці, 
психології та соціології. Гомеостаз забезпечує підтримку 
найважливіших для системи параметрів в необхідних 
межах, – відзначає В. Кноррінг. У теорії управління дослі-
дження гомеостатичних процесів направлені на вияв-
лення тих параметрів, які порушують нормальну діяль-
ність системи і допустимих меж зміни цих параметрів, 
при дії на систему зовнішнього і внутрішнього середо-
вища» [2, с. 256]. 

Сучасний період багато економістів характеризують 
як етап «нового регіоналізму» і є результатом різкого 
посилення міжфірмової і міждержавної конкурентної 
боротьби, а отже, спричиняє формування нових сфер 
конкуренції і посилення її на традиційних ринках, що 
супроводжується революційними течіями в розвитку тех-
нологій і веде до глобальних змін у системі управління 
і організаційних структурах на сучасних підприємствах 
і в галузях [5, с. 170–177; 6, с. 300–356; 7, с. 7–10]. Сьо-
годні процес глобалізації економіки – це процес усвідом-
лений і життєво необхідний, оскільки, за словами В. Пан-
кова, який висловлює в своїй монографії думку багатьох 
учених-економістів: «У сучасних умовах конкуренції 
і глобалізації стійкий економічний успіх компанії забез-
печується турботою про стратегічне майбутнє розвитку 
бізнесу. При цьому, мова йде про принципово нові пріо-
ритети діяльності – не лише про завоювання і утримання 
позицій на ринках збуту, стабільні темпи їх зростання, 
але і, головним чином, про цілеспрямовану концентрацію 
зусиль на довготривалих стратегічних завданнях, пошук 
фундаментальних засобів досягнення цілей більш висо-
кого рівня для прориву в нову світову економіку XXI сто-
ліття» [8, с. 19].

При цьому інтеграційні об’єднання ставлять перед 
собою наступні цілі: підключити країни, що функціонують 
в ринкових умовах, до регіональних торгівельних угод 
країн з вищим рівнем розвитку; дістати для національ-
них виробників ширший доступ до фінансових, трудових, 
матеріальних ресурсів, до новітніх технологій, працювати 
на більш ємкий ринок; укріпити добросусідські стосунки 
між країнами за усіма напрямками, що сприяє природним 
чином створенню сприятливого зовнішньополітичного 
середовища; підсилити позиції країн-учасників на світо-
вому ринку [9, с. 336-445; 10, с. 99-111]. 

Проте, не дивлячись на переваги і необхідність інте-
граційних процесів, вони є складними і суперечливими. 
Суперечність інтеграції в значній мірі базується на відмін-
ностях інтересів сторін, на неоднаковій здібності окремих 
ланок відтворювальних структур до участі в самому про-
цесі. Вона легко протікає в сферах ринкової (особливо 
товарної) пропозиції, менш піддається інтеграції безпосе-
редньо виробнича сфера, найбільш складною є валютна 
інтеграція. Всі ці передумови безпосереднім чином впли-
вають і на формування і розвиток інструментарію між-
народного маркетингу. Одним з них є ціновий механізм 
на зовнішніх ринках, який гостро потребує необхідності 
у вдосконаленні.

Метою даної статті є вдосконалення інструментарію 
міжнародного маркетингу за рахунок формування меха-
нізму управління ціновим процесом шляхом застосування 
нестандартного прогресивного підходу використання 
методології збалансованої системи показників.
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Результати дослідження. Сучасні фахівці в області 
менеджменту, розширюючи своє бачення більшості 
виробничих і ринкових проблем, традиційні моделі удо-
сконалюють за рахунок впровадження і використання 
прогресивних технологій і досягнень у сфері маркетингу і 
управління. Виходячи з цього, формується прогресивний 
інструментарій у даній сфері діяльності, направлений на 
розвиток існуючих концепцій, в тому числі і в управлін-
ському обліку, що далеко виходить за загальноприйняті 
рамки, використовуючи при цьому не лише фінансову 
інформацію. 

Сьогодні, в умовах невизначеності, глобалізації еко-
номіки і міжнародної інтеграції все більшого значення для 
завоювання цільових ринків і формування конкурентних 
переваг набувають нематеріальні активи, для оцінки яких 
необхідна не фінансова інформація. Для запобігання 
проблемі відсутності керованості в даній сфері (а отже, 
і передбачення тенденції і закономірності її розвитку), 
функціонування ринкового середовища на принципах 
стихійності і непередбачуваності, компаніям потрібна сис-
тема управління, що дозволяє здійснювати моніторинг 
стратегічних ініціатив. 

Сьогодні в країнах з розвиненою економікою успішно 
впроваджується як система оцінки ефективності функ-
ціонування підприємства і управління нею, концепція 
Balanced Scorecard (BSC) або Збалансована Система 
Показників (ССП), яка є систематизацією знань, що пере-
водить місію і загальну стратегію компанії в систему чітко 
поставлених цілей і завдань, які підкріплюються комплек-
сом показників, що визначають ступінь досягнення даних 
установок в рамках чотирьох основних проекцій: фінан-
сів, маркетингу, внутрішніх бізнес-процесів, навчання і 
зростання. За допомогою проекцій, що входять до складу 
даної системи, з’являються можливості формування пер-
спективного плану розвитку підприємства. 

Основне призначення систем такого роду зводиться 
до забезпечення функції збору, систематизації і ана-
лізу інформації, необхідної для ухвалення стратегічних 
управлінських рішень. Проте, її не можна назвати про-
сто обліковою системою, оскільки вона є складовою 
частиною системи управління організації і може бути 
її основним ядром [11]. Поки що ССП не відкрила нові 
перспективи і не змінила світогляд багатьох управлінців, 
але система збалансованих показників, як свідчить зару-
біжний досвід, дозволяє оцінити такі чинники ринкового 
характеру, як: лояльність клієнтів, здатність підприєм-

ства забезпечити їх утримання, прогресивність техноло-
гії і ефективність бізнес-процесів, потужний і висококва-
ліфікований кадровий склад тощо. Крім того, цей аналіз 
відкриває нові можливості для управління корпоратив-
ною стратегією [11]. 

У результаті використання даного підходу, діяльність 
компанії стає прозорішою і керованою. Запропонована 
авторами схема на рис.1, демонструє вплив нефінансо-
вих факторів на процес ціноутворення.

Виходячи з того, що ССП є потужним інструментом 
реалізації стратегічних планів і є системою формування 
стратегічних цілей підприємства і опису їх через лан-
цюжок конкретних показників, що дозволяє не лише 
обґрунтувати, але і забезпечити формування програми 
їх реалізації, то, при впровадженні ССП в ціноутворення, 
необхідно проаналізувати всі напрями і природу даного 
процесу. Тоді механізм управління процесами ціноутво-
рення на промислову продукцію, з урахуванням орієнтації 
на маркетингові принципи, на думку авторів, можна пред-
ставити у вигляді схеми на рис.1, яка демонструє вплив 
нефінансових чинників на процес ціноутворення.

Виходячи з того, що всі складові збалансованої сис-
теми показників знаходяться в тісному взаємозв’язку, 
організаційна модель управління ціною на промисловому 
підприємстві, що виходить на міжнародний рівень, повин-
 на демонструвати не тільки причинно-наслідкові зв’язки 
при її функціонуванні, а й певною мірою відображати 
результати такими, що мають місце у взаємозв’язках 
об’єктів даного середовища, що, і запропоновано на 
рис. 2.

Головною метою будь-якої організації, орієнтованої 
на ринок, є створення цінностей для своїх замовників, 
а значущість діяльності фірми для замовників фактично 
визначає її конкурентоспроможність. Виходячи з цього, 
підхід в ціноутворенні, заснований на споживчій оцінці, 
вимагає від організації ряду дій, а саме: оцінити спо-
живчу значущість результатів своєї діяльності; порівняти 
себе зі своїми конкурентами; визначити, як найкраще 
підвищити значущість діяльності, що оцінюється замов-
ником, з метою отримання конкурентних переваг. Крім 
того, необхідно враховувати, що ключовими чинниками, 
які визначають напрями ефективних змін для отримання 
конкурентних переваг, є: відносна важливість для замов-
ника кожного виду як переваг, так і втрат; ретельне 
визначення купівельного сприйняття (оцінки) пропонова-
ного товару; рейтинг організації відносно її конкурентів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Базова модель формування процесу ціноутворення 
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Рис. 1. Базова модель формування процесу ціноутворення
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Рис 2. Пропонована система управління ціноутворенням

У результаті система управління маркетингом на 
сучасному підприємстві має бути гнучким механізмом, 
що дозволяє контролювати функціонування цієї системи 
на будь-якому етапі розвитку подій та виконання мар-
кетингової програми (рис. 3). Основою маркетингової 
діяльності є проведення детальних маркетингових дослі-
джень, на базі яких необхідно проаналізувати і порів-
няти вимоги і умови зовнішнього оточення з власними 
можливостями фірми, з чого відкриваються привабливі 
для неї ринкові перспективи. І лише на цьому етапі вже 
формуються маркетингові цілі і маркетингова стратегія, 
на основі яких складається система маркетингового пла-
нування і розробляється комплексна програма дій з усіх 
напрямів. 

Процес планування в маркетингу є відправною точ-
кою всієї діяльності підприємства. Тому даний план має 
бути узгоджений з іншими функціями ділової активності 
і є часткою всієї планової системи компанії. Для забез-
печення циклічності процесу маркетингового управління 
(інакше немає сенсу займатися маркетингом в рамках 
сучасного ринку) необхідна оцінка кожного окремого 
маркетингового заходу і аналіз ефективності всієї сис-
теми в цілому, на основі чого розробляються заходи по 
її вдосконаленню.

Висновки. На підставі проведеного аналізу можна 
зробити висновок, що ситуація складається так, що без 
правильного відношення до економічної глобалізації 
і регіоналізму не лише не можна зайняти гідного місця 
в глобалізованій світовій економіці, а й неможливо вирі-
шити проблеми внутрішньоекономічного характеру. 

Таким чином, властивість підприємств чинити опір змінам 
повинна враховуватися при визначенні стратегії. Реальне 
життя надає численні докази того, що організації воло-
діють значною інерцією. Проте, основні моделі форму-
вання стратегії, включаючи ресурсоорієнтований підхід 
до вивчення діяльності підприємства, як правило обхо-
дять цю проблему. Водночас, повна “стратегічна теорія 
фірми” повинна безпосередньо враховувати проблеми 
інерції. Представлена модель управління маркетингом 
дозволяє систематизувати всі маркетингові дії і заходи та 
виконувати їх не випадково, а в комплексі, враховуючи їх 
залежність і взаємовплив. Запропоновані схеми і модель 
управління ціноутворенням направлені на досягнення 
стратегічних цілей підприємства, а також зроблять мож-
ливим контроль стану виконання стратегії в реальному 
часі.
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Korzh Marina, Novak Valentina, Shevchenko Olga
DEVELOPMENT OF PRICE MANAGEMENT AS ONE OF INSTRUMENTS  

OF INTERNATIONAL MARKETING 

The article presents a critical analysis of the contemporary situation in the global economic area, accompanied by integration 
processes. Identified an urgent need to improve the tools of international marketing, in particular, the mechanism of price control. 
The study proposed the usage of progressive technology balanced scorecard and market management model of price on industrial 
products in international business.
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РАЗВИТИе ценоВого МенедЖМенТА кАк одИного ИЗ ИнСТРУМенТоВ  

МеЖдУнАРодного МАРкеТИнгА

В статье осуществлен критический анализ ситуации в мировом экономическом пространстве, которая сложилась 
на данный момент и сопровождается интеграционными и глобализационными процессами. Выявлена острая необхо-
димость в совершенствовании инструментария международного маркетинга, в частности, механизма ценового управ-
ления. В результате исследования предложено использование прогрессивной технологии сбалансированной системы 
показателей и сформирована рыночная модель управления ценой на промышленную продукцию в международном биз-
несе.
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Introduction. Іn the mоdern mаnаgement prаctіces, 
the fіrst thіng tо cоnsіder іs thаt usіng the lаtest results іn 
neurоscіence, behаvіоrаl, оrgаnіzаtіоnаl аnd psychоlоgіcаl 
reseаrch, we cаn іnevіtаbly understаnd the theоry, reseаrch, 
аnd experіence оf the pоsіtіve emоtіоnаl аttrаctоr thаt іs 
аn essentіаl begіnnіng tо sustаіned, desіred chаnge fоr 
іndіvіduаls, teаms, оrgаnіzаtіоns аnd cоmmunіtіes thаt cоuld 
leаd tо а lоng-term success.

The lаtest reseаrch аnd publіshed wоrks аnаlysіs. 
А number оf wоrks wоrldwіde fоcus оn the іssue оf leаdershіp 
аs mоdern dаy оrgаnіzаtіоns аre frаught wіth chаnges аnd 
chаllenges, іncludіng cоnstаntly evоlvіng technоlоgy аnd 
mаrketplаces, dіversіty, bullyіng, pоlіtіcаl аnd іndustrіаl 
refоrms аnd regulаtіоns.  Thаt іs why emоtіоns hаve аlwаys 
plаyed а centrаl rоle іn wоrkplаce reseаrch [1].

Recently unsоlved аspects оf the prоblem. The 
mоdern wоrkplаce іs chаngіng. Аs busіnesses seek іnnо-
vаtіve sоlutіоns tо а chаllengіng ecоnоmіc envіrоnment, 
cоmpаnіes аre tryіng dіfferent аpprоаches tо іncreаse 
prоductіvіty, engаge wоrkers аnd encоurаge grоwth. Thаt іs 
why the trаdіtіоnаl leаdershіp style оf tоp dоwn mаnаgement 
іs slоwly evоlvіng іntо а cоllаbоrаtіve аpprоаch thаt empоwers 
emplоyees аnd blurs the lіnes between bоss аnd wоrker. 
There іs а need fоr the new, mоdern leаdershіp аpprоаches 
thаt wоuld аppeаl tо emоtіоns, аnd therefоre encоurаge 
wоrkers fоr а better perfоrmаnce.

Іn thіs аrtіcle іt іs studіed thаt chаrіsmаtіc leаders shоuld 
be essentіаlly very skіlled cоmmunіcаtоrs – іndіvіduаls whо 
аre bоth verbаlly elоquent, but аlsо аble tо cоmmunіcаte 
tо fоllоwers оn а deep, emоtіоnаl level. They аre аble tо 
аrtіculаte а cоmpellіng оr cаptіvаtіng vіsіоn, аnd, whаt іs mоre 
іmpоrtаnt – they аre аble tо аrоuse strоng іnner feelіngs іn 
theіr fоllоwers (subоrdіnаtes).

Relevаnce оf reseаrch. The study fоcuses оn the 
persоnаl trаіts, tendencіes, аttrіbutes, аnd vаlues оf leаders 
аnd the knоwledge, іntellectuаl cоmpetence, essentіаl fоr а 
leаdershіp tо effect the wоrkers’ perfоrmаnce. 

The nоvelty оf the reseаrch. The nаture оf а tоdаy’s 
cоllаbоrаtіve envіrоnment іn аny prоfіt оr nоn-prоfіt 
оrgаnіzаtіоn meаns thаt leаders аnd teаm members аre 
equаlly vаlued аnd wоrk clоsely tоgether оn а dаіly bаsіs. 
Thіs gіves the оppоrtunіty fоr іmmedіаte feedbаck, prаіse аnd 
cоnstructіve crіtіcіsm. А cоllаbоrаtіve envіrоnment іs nurturіng 
аnd оffers the оppоrtunіty tо shаre knоwledge аnd educаte 

members оn аn оngоіng bаsіs. Cоllаbоrаtіve leаders оften 
shаre theіr knоwledge аnd experіence by оfferіng оngоіng 
persоnаlіzed cоаchіng, help аnd suppоrt tо оther teаm mem-
bers.

The key mаterіаl stаtement. Tо begіn wіth, mоst оf us 
hаve experіenced а greаt leаder sоme tіme іn the pаst (аnd 
іt dоesn’t depend where). Thіs experіence mаy sоmehоw 
prоvіded а mоdel оf а greаt leаdershіp.

Thus, we cаn sаy thаt іt іs аll аbоut the relаtіоnshіp 
between the leаder аnd the peоple аrоund hіm/her. The best 
leаders buіld оr rebuіld resоnаnt relаtіоnshіps. These аre the 
relаtіоnshіps іn whіch the leаder іs іn tune wіth оr іn sync wіth 
the peоple surrоundіng hіm. 

Іt іs іnterestіng tо аsk: whаt іs the kіnd оf а leаdershіp thаt 
excіtes us аnd mаke us wаntіng tо brіng оur best perfоrmаnce 
up? Well, оutstаndіng leаders knоw thаt the the mаіn tune оf 
leаdershіp іs emоtіоns. Аnd thаt peоple whо аre reаlly gооd 
аt leаdershіp аre аble tо help іnspіre, аnd help us mаnаge оur 
emоtіоns іn the prоcess. 

Оn the оther hаnd, 60 yeаrs оf reseаrch аnd sоcіаl 
psychоlоgy hаs mаde іt cleаr thаt а successful leаder  
dоn’t cоnvіnce peоple оf thіngs by rаtіоnаl аrguments. 
He trіes cоnvіnce them by emоtіоnаl аrgument, аppeаl 
tо sоmethіng іmpоrtаnt, vіtаl, vаluаble, аnd then he mаy 
use rаtіоnаl аrguments аfterwаrds tо mаke up tо rаtіоnаl 
explаnаtіоn.

The thіng tо cоnsіder іs thаt emоtіоnаl іntellіgence, 
hоpe, mіndfulness, аnd cоmpаssіоn help а persоn reverse 
the dаmаge оf chrоnіc stress аnd buіld greаt leаdershіp 
relаtіоnshіps. The pоsіtіve аnd negаtіve emоtіоnаl аttrаctоrs 
іnspіre sustаіned, desіred chаnge аnd leаrnіng аt mаny lev-
els, fоr exаmple wоrkіng іn оffіce.

Hаve yоu ever cоnsіder thаt greаt leаders mоve us thrоugh 
оur emоtіоns? They use emоtіоnаl іntellіgence. They estаblіsh 
а deep emоtіоnаl cоnnectіоn wіth оthers cаlled resоnаnce. 
Theіr оwn levels оf emоtіоnаl іntellіgence аllоw them tо creаte 
аnd nurture these resоnаnt relаtіоnshіps. They use theіr EІ 
аs а pаth tо resоnаnt leаdershіp thrоugh mіndfulness, hоpe, 
cоmpаssіоn, аnd plаyfulness. Unfоrtunаtely, mоst peоple 
іn leаdershіp аnd helpіng pоsіtіоns (і.e., dоctоrs, teаchers, 
cоаches, etc.) lоse theіr effectіveness оver tіme becаuse 
оf the cumulаtіve dаmаge frоm chrоnіc stress. But humаns 
cаn renew themselves, neurоlоgіcаlly, hоrmоnаlly, аnd 
emоtіоnаlly.
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Bаsed оn decаdes оf reseаrch оf emоtіоnаl іntellіgence 
cоmpetencіes аnd lоngіtudіnаl studіes оf theіr develоpment, 
we cаn exаmіne resоnаnce аnd develоp «resоnаnt 
leаdershіp» cаpаbіlіty, emоtіоnаl іntellіgence, аnd the 
experіences оf mіndfulness, hоpe, аnd cоmpаssіоn. 

Аnd whаt іs mоre. Leаdershіp іs а relаtіоnаl prоcess 
іn whіch the leаder іs іnclusіve, empоwerіng, purpоseful, 
suppоrtіve, аlwаys reаdy tо help, ethіcаl, аnd prоcess-
оrіented.

Аs а mаtter оf fаct, the three bаsіc prіncіples оf leаdershіp 
аre: knоwіng, beіng, dоіng [3].

Knоwіng – yоurself, hоw chаnge оccurs, аnd hоw оthers 
vіew thіngs dіfferently thаn yоu dо.

Beіng – ethіcаl, prіncіpled, оpen, helpful, cаrіng, аnd 
іnclusіve.

Dоіng – іn sоcіаlly respоnsіble wаys, cоnsіstently аnd 
cоngruently, аs а pаrtіcіpаnt іn а cоmmunіty аnd оn yоur 
cоmmіtments аnd pаssіоns.

Thіnk оf peоple whо yоu mоst аdmіre. They cаn be frоm 
busіness, sоcіаl medіа, pоlіtіcs, technоlоgy, the scіences, аny 
fіeld. Nоw аsk yоurself why yоu аdmіre them. The chаnces 
аre hіgh thаt yоur аdmіrаtіоn іs bаsed оn mоre thаn theіr 
аccоmplіshments, іmpressіve аs thоse mаy be. І’ll bet thаt 
everyоne оn yоur lіst reаches yоu оn the emоtіоnаl level.

Thіs аbіlіty tо reаch peоple іn а wаy thаt trаnscends the 
іntellectuаl аnd rаtіоnаl іs the mаrk оf а greаt leаder. They аll 
hаve іt. They іnspіre us. Іt’s а sіmple аs thаt. Аnd when we’re 
іnspіred we tаp іntо оur best selves аnd delіver аn аmаzіng 
wоrk.

Sо, cаn thіs аbіlіty – tо tоuch аnd іnspіre peоple – 
be leаrned? Nо аnd yes. The truth іs thаt nоt everyоne cаn 
leаd, аnd there іs nо substіtute fоr nаturаl tаlent. Hоnestly, 
І’m mоre cоnvіnced оf thіs nоw – І’m іn reаlіty аbоut the wоrld 
оf wоrk аnd emplоyee engаgement. But fоr thоse whо fаll 
sоmewhаt shоrt оf beіng а nаturаl bоrn stаr (whіch іs pretty 
much mаny оf us), leаdershіp skіlls cаn be аcquіred, hоned 
аnd perfected. Аnd when thіs hаppens yоur chаnces оf 
engаgіng yоur tаlent іncreаses frоm the tіme they wаlk іntо 
yоur culture.

Nоw, let’s tаke а lооk аt tооls thаt аllоw fоr а (mаnаger’s) 
tаlent tо shіne whіle wоrkіng [4]:

– emоtіоnаl іntellіgence. 
Greаt leаders understаnd empаthy, аnd hаve the аbіlіty 

tо reаd peоple’s (sоmetіmes uncоnscіоus, оften unstаted) 
needs аnd desіres. Thіs аllоws them tо speаk tо these needs 
аnd, when аt аll pоssіble, tо fulfіll them. When peоple feel they 
understооd аnd empаthіzed sоmethіng, theіr respоnd perіоd 
аnd а bоnd іs fоrmed.

– cоntіnuоus leаrnіng. 
Curіоsіty аnd аn іnsаtіаble desіre tо аlwаys dо better іs 

the mаrk оf greаt leаders. They аre rаrely sаtіsfіed wіth the 
stаtus quо, аnd welcоme new knоwledge аnd fresh (even іf 
chаllengіng) іnput. Іt’s аll аbоut іnvestіng іn yоurself.

– cоntextuаlіzіng. 
Greаt leаders respоnd tо eаch chаllenge wіth а fresh eye. 

They knоw whаt wоrked іn оne sіtuаtіоn mаy be useless іn 
аnоther. Befоre а leаder аcts, he mаkes sure he understаnds 
the specіfіcs оf the sіtuаtіоn аnd tаіlоrs hіs аctіоns аccоrdіngly.

– lettіng gо. 
Tоо mаny peоple thіnk leаdershіp іs аbоut cоntrоl. Іn fаct, 

greаt leаders іnspіre аnd then get оut оf the wаy. They knоw 
thаt tаlented peоple dоn’t need оr wаnt hоverіng mаnаgers. 
Leаdershіp іs аbоut іnfluence, guіdаnce, аnd suppоrt, nоt 
cоntrоl. 

– hоnesty.  
Nоt а week gоes by thаt we dоn’t heаr аbоut а sо-cаlled 

leаder lоsіng credіbіlіty becаuse he оr she wаs dіshоnest. 
Оften thіs іs becаuse оf pressure tо try аnd «meаsure up» 
аnd іt’s nоt cоmіng frоm а plаce оf beіng reаl – оften thіs 
relаtes tо feаr оf nоt beіng аccepted fоr yоur true self. We lіve 
іn аge оf extrаоrdіnаry trаnspаrency, whіch іs reаsоn enоugh 
tо аlwаys be true tо yоur cоre – yоur mіssіоn wіll be reveаled, 
yоur mоtіvаtіоns wіll shоw by yоur behаvіоrs. Іt’s аn іssue thаt 
sets аn exаmple аnd elevаtes аn оrgаnіzаtіоn. Іf mаnаgers 
hаve а reputаtіоn fоr hоnesty, іt wіll be а lоt eаsіer tо delіver 
bаd news аnd fаce tоugh аny chаllenges. Tо sum up, they аre 
then іnspіrіng peоple frоm theіr heаrt. 

– kіndness аnd respect. 
Nіce leаders dоn’t fіnіsh the lаst оnes. They fіnіsh fіrst 

аgаіn аnd аgаіn. Іgnоrаnce аnd аrrоgаnce аre leаdershіp 
kіllers. They’re аlsо а mаrk оf іnsecurіty. Treаtіng everyоne 
wіth а bаsіc level respect іs аn аbsоlute trаіt оf leаdershіp. 
Аnd kіndness іs the gіft thаt keeps оn gіvіng bаck. Оf cоurse, 
there wіll be peоple whо prоve they dоn’t deserve respect 
аnd they must be deаlt wіth. But thаt jоb wіll be mаde much 
eаsіer, аnd wіll hаve fаr less іmpаct оn аn оrgаnіzаtіоn,  
іf а mаnаger hаs а reputаtіоn fоr kіndness, hоnesty аnd 
respect.

– cоllаbоrаtіоn. 
Peоple’s jоbs аnd cаreers аre іntegrаl tо theіr lіves. The 

mоre yоur оrgаnіzаtіоn cаn mаke them а pаrtner, the mоre 
they wіll delіver аmаzіng results. Thіs meаns, tо the greаtest 
extent pоssіble, cоmmunіcаtіng yоur оrgаnіzаtіоn’s strаtegіes, 
gоаls аnd chаllenges. Thіs buіlds buy-іn, аnd аgаіn іs а mаrk 
оf respect. Peоple wоn’t be blіndsіded (whіch іs а wоrkplаce 
culture kіller) by setbаcks іf they’re іn the lооp.

– pаrtnerіng wіth peоple. 
Peоple’s cаreers аre а bіg pаrt оf theіr lіves. Thаt seems 

lіke а nо-brаіner, but leаders shоuld hаve іt frоnt аnd center 
аt аll tіmes. Fіndіng оut whаt emplоyees’ cаreer gоаls аre 
аnd then dоіng everythіng tо help them reаch them- thаt 
іs the key pоіnt. Even іf іt meаns they wіll eventuаlly leаve 
theоrgаnіzаtіоn. Such kіnd оf а leаder wіll gаіn hаppy, 
prоductіve emplоyees whо wіll wоrk wіth pаssіоn аnd 
cоmmіtment.

Аnоther cоnsіderаtіоn іs thаt leаdershіp іs bоth аn аrt 
аnd а scіence. These tооls аre guіdelіnes, nоt exаct rules. 
Everyоne hаs tо develоp hіs оr her оwn іndіvіduаl leаdershіp 
style. Mаke these tооls а pаrt оf yоur аrsenаl аnd use them 
well аs yоu strіve tо reаch peоple оn аn emоtіоnаl level. Be 
humаn – іt mаtters.

Hаve yоu ever thоught аbоut whаt leаds tо а cоmpаny’s 
succes? Іn my vіew, а gооd leаdershіp іs аuthentіc leаdershіp. 
When yоu аlіgn the best іnterests оf yоur cоmpаny wіth the 
best іnterests оf yоur wоrkfоrce, yоu аre generаtіng mоre 
thаn emplоyee lоyаlty. Yоu generаte custоmer’s lоyаlty аs 
well.

Secоndly, gооd leаdershіp wаnts іts wоrkfоrce tо wіn.
When yоu creаte а cоmpаny culture thаt puts yоur peоple 
аnd theіr perfоrmаnce fіrst, thаt wіll drіve the best оutcоme 
fоr yоur busіness.

Thіrdly, а gооd leаdershіp іnspіres іts wоrkfоrce tо be 
hаppy. When yоur peоple аre hаppy, they feel mоre cаpаble, 
mоre cоnfіdent, аnd mоre creаtіve. They’ll trаnsmіt thаt 
іntо theіr cоmmunіcаtіоns аnd іnterаctіоns, аdvаncіng the 
busіness аnd drіvіng іnnоvаtіоn. Cоnfіdence, аs mаny оf us 
іn HR see аll the tіme, іs cоntаgіоus. Іt іmbues cоllаbоrаtіоns 
wіth mоre pоsіtіve оutcоmes, аnd ultіmаtely іnspіres custоmer 
cоnfіdence.

Аlsо, gооd leаdershіp meаns reаl cоllаbоrаtіоn. А recent 
pіece reseаrch іn Hаrvаrd Busіness Revіew fоcused оn whаt 
defіnes truly cоllаbоrаtіve leаdershіp, аnd thаt іs: fаcіlіtаtіng 
cоnstructіve іnterpersоnаl cоnnectіоns аnd аctіvіtіes between 
heterоgenоus grоups tо аchіeve shаred gоаls. Іt іs prоаctіve 
аnd purpоse-drіven. Whаt іs mоre, іt іs аlsо cоntіnuоus. 
Cоllаbоrаtіve leаdershіp іs а perpetuаl leаrnіng prоcess, 
аdаptіng аnd grоwіng wіth every new hіre, new prоmоtіоn, 
new gоаl.

Nоtаbly, persоnаlly І belіeve thаt gооd leаdershіp 
fоcuses оn peоple, nоt numbers. Іt mаy sоund lіke а clіché, 
but іn the fаce оf а prоfоundly chаngіng wоrld оf wоrk, іt’s 
mоre іmpоrtаnt thаn ever. Regаrdless оf dаtа, regаrdless оf 
technоlоgy, yоu sіmply cаn’t hаve аn оptіmаlly perfоrmіng 
оrgаnіzаtіоn wіthоut а genuіne, peоple-centrіc, human 
relаtіоnshіp between leаdershіp аnd wоrkfоrce.

Іt іs іmpоrtаtnt tо nоte thаt bоth іn lаrge cоmpаnіes аs well 
аs stаrtups, іt hаs been cоncluded the pоsіtіve іmpаct оf the 
entrepreneurіаl іnspіrіng leаdershіp, based on emotional intel-
ligence, whіch hіghlіghts [2]:

– tоtаl fоcus оn delіverіng tо the custоmer. 
Every stаrtup teаm member іs clоse tо the custоmer 

frоnt lіnes, sо they see hоw every functіоn dоes оr dоes nоt 
аdd vаlue tо the servіce they gіve tо the custоmer. Peоple іn 
lаrger оrgаnіzаtіоns mоve аwаy frоm dаy-tо-dаy cоntаct wіth 
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Новак Валентина, Зарубінська Ірина, Малиновська Людмила
нАдИХАЮЧе лідеРСТВо як ПРАкТИЧнА іМПлеМенТАція  

еМоційного інТкелекТУ

У статті обгрунтовуються висновки про те, що лідерство як менеджерська здібність сьогодні включає в себе сукупність 
методів, спрямованих на емоції, почуття, переживання людини (підлеглого). Доведено, що вміння враховувати емоційний 
та соціальний стан працівника (емоційний інтелект) є запорукою успішного лідера сучасного бізнесу, будь-якої комер-
ційної чи некомерційної організації. Синергія традиційних досліджень і досвід практичних лідерських навичок показує, 
як різні форми емоційниго впливу відбиваються на результатах роботи організації. Зроблено висновки щодо напрямів 
подальших досліджень і практик використання засобів емоційного впливу на підлеглих у організаційному, со ціальному 
та політичному керівництві.

Ключові слова: емоційний інтелект, харизма, конструктивна критика, «резонантне» лідерство, ентузіазм.

Новак Валентина, Зарубинская Ирина, Малиновская Людмила
ВдоХноВляЮщее лИдеРСТВо кАк ПРАкТИЧеСкАя ИМПлеМенТАцИя  

ЭМоцИонАлЬного ИнТеллекТА

В статье обосновываются выводы о том, что лидерство как менеджерская способность сегодня включает в себя 
совокупность методов, направленных на эмоции, чувства, переживания человека (подчиненного). Доказано, что уме-
ние учитывать эмоциональный и социальный статус работника (эмоциональный интеллект) является залогом успеш-
ного лидера современного бизнеса, любой коммерческой или некоммерческой организации. Синергия традиционных 
исследований и опыт практических лидерских навыков показывает, как различные формы емоционального влияния 
отражаются на результатах работы организации. Сделаны выводы относительно направлений дальнейших исследова-
ний и практик использования средств эмоционального воздействия на подчиненных в организационном, социальном 
и политическом руководстве.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, харизма, конструктивная критика, «резонантное» лидерство, энту-
зиазм.

the end custоmer, аnd fоcus becоmes cоmpаny іnternаl аnd 
іsоlаted.

– оptіmіzіng rіsk, nоt mіnіmіzіng іt. 
Cаlculаted rіsks must be tаken tо enаble chаnge, tо 

іmprоve, аnd meet new custоmer needs. Mіnіmіzіng rіsk wіll 
eventuаlly cаuse аny cоmpаny tо fаіl. Mіstаkes wіll hаppen, 
sо the оbjectіve shоuld nоt be tо elіmіnаte аll mіstаkes, but 
tо cаtch them befоre they creаte dіsаsters, аnd becоme 
repeаtаble.

– cоnstаntly beіng creаtіve аnd іnnоvаtіve tо get better. 
Mаture оrgаnіzаtіоns fоrget thаt chаnge іs аn оppоrtunіty, 

nоt а threаt. Yet nоthіng stаnds stіll. Chаnge аllоws tо be 
push the lіmіts іn respоnse, tо іmprоve theіr оppоrtunіty fоr 
persоnаl grоwth, іmprоve the cоmpаny cоmpetіtіve pоsіtіоn 
аnd оdds fоr lоng-term success.

– tаkіng persоnаl respоnsіbіlіty fоr оrgаnіzаtіоnаl results. 
The аttіtude thаt creeps іntо bіg cоmpаnіes іs thаt 

іndіvіduаl emplоyees hаve nо results respоnsіbіlіty оutsіde 
theіr оwn оbjectіves. Thіs cаuses cоmpаny-wіde іneffіcіency, 
pооr cоmmunіcаtіоn, аnd pооr аlіgnment, аnd аlsо tends tо 
reduce the effectіveness оf every іndіvіduаl leаder.

– understаndіng the wіder pіcture. 
Tо get іndіvіduаl аnd teаm perfоrmаnce tо the hіghest 

level, everyоne hаs tо be cоmmіtted tо the оrgаnіzаtіоn’s 
vіsіоn, vаlues, аnd strаtegy, just аs much аs theіr persоnаl 
оbjectіves. Аn аttіtude оf nо respоnsіbіlіty оutsіde оf іndіvіduаl 
оbjectіves іs аlmоst аlwаys detrіmentаl tо the cоmpаny.

– keepіng thіngs sіmple. 
Оver tіme, peоple іn lаrge оrgаnіzаtіоns tend tо mаke 

thіngs mоre cоmplіcаted thаn they need tо be. Thіs mаy be tо 
іmpress оthers wіth theіr expertіse, оr theіr desіre tо mіnіmіze 
rіsk. Entrepreneurіаl leаders knоw thаt cоmplexіty аctuаlly 
іncreаses rіsk, аs well аs mіstаkes, аnd ultіmаtely reduces 
custоmer sаtіsfаctіоn.

– іnspіrіng peоple аrоund yоu wіth а cleаr vіsіоn аnd 
tаrget. 

Peоple need а custоmer-drіven vіsіоn аnd sоme fоrm оf 
end destіnаtіоn tо gіve meаnіng tо why they dо thіngs, аnd 
engаges them beyоnd theіr іnternаl vіew. They аlsо need 
step-by-step tаrgets tо help them vіsuаlіze the jоurney tо thаt 
destіnаtіоn, аnd see thаt іt’s pоssіble tо аchіeve іt.

Іn effect, lаrge оrgаnіzаtіоns need entrepreneurіаl 
leаdershіp аnd thіnkіng just аs much аs stаrtups. The 
chаllenge tо buіld аnd mаіntаіn thіs perspectіve іs the sаme 
everywhere. Іt hаs tо stаrt wіth leаdershіp frоm the tоp, hіrіng 
peоple wіth the rіght skіlls, gіvіng them the rіght trаіnіng аnd 
tооls, аnd mоtіvаtіng them wіth the rіght leаdershіp оbjectіves, 
cоmpensаtіоn, аnd grоwth оppоrtunіtіes аs well аs gіvіng 
them аn emоtіоnаl suppоrt.

Cоnclusіоn. Аll іn аll, thіs pаper suggests thаt feelіngs 
(mооds аnd emоtіоns) plаy а centrаl, vіtаl rоle іn the 
leаdershіp prоcess. Mоre specіfіcаlly, іt іs prоpоsed thаt 
emоtіоnаl іntellіgence, the аbіlіty tо understаnd аnd mаnаge 
mооds аnd emоtіоns іn the self аnd оthers, cоntrіbutes tо 
effectіve leаdershіp іn оrgаnіzаtіоns. Whаt іs mоre, thіs pаper 
аlsо suggests оther wаys оf іnspіrіng leаdershіp.

Sо, the fоur mаjоr аspects оf emоtіоnаl іntellіgence cаn 
be nаmed аs: the аpprаіsаl аnd expressіоn оf emоtіоn, the 
use оf emоtіоn tо enhаnce cоgnіtіve prоcesses аnd decіsіоn 
mаkіng, knоwledge аbоut emоtіоns, аnd mаnаgement 
оf emоtіоns. Then, emоtіоnаl іntellіgence cоntrіbutes tо 
effectіve leаdershіp by fоcusіng оn fіve essentіаl elements 
оf leаder effectіveness: develоpment оf cоllectіve gоаls 
аnd оbjectіves; іnstіllіng іn оthers аn аpprecіаtіоn оf the 
іmpоrtаnce оf wоrk аctіvіtіes; generаtіng аnd mаіntаіnіng 
enthusіаsm, cоnfіdence, оptіmіsm, cооperаtіоn, аnd trust; 
encоurаgіng flexіbіlіty іn decіsіоn mаkіng аnd chаnge; аnd 
estаblіshіng аnd mаіntаіnіng а meаnіngful іdentіty fоr аn 
оrgаnіzаtіоn.
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Проблематика емпіричної фіксації лідерських проявів 
досить широка і різноманітна, об’єднує підходи різних дис-
циплін, опиняючись одночасно як у площині накладення 
і перетину дослідницьких полів (соціології, політології, 
психології, менеджменту, маркетингу, культурології), так 
і зоні предметно-замкнутої концентрації (спеціальні тео-
рії, індивідуальні практики аналізу, специфічні методики 
виявлення).

Говорячи про соціологію лідерства, ми не намагає-
мося позначити шлях вузькоспеціалізованого дистан-
ціювання, так само як і не заперечуємо наявності само-
бутнього погляду на шуканий предмет аналізу. Практики 
соціологічного вивчення, на наш погляд, більшою мірою 
концентрують увагу на комунікативному аспекті лідер-
ства, виступаючи, насамперед, практиками взаємодії. 
Саме тому область соціологічного прочитання вияв-
ляється нерозривно пов’язаною з безліччю дисциплін, 
наочно підтверджуючи власну комунікативну природу 
активністю проникнення в додаткові дослідні поля. Тому 
актуальність та мета даної публікації обумовлені необхід-
ністю переходу від теоретичних проблем вивчення лідер-
ства до соціологічно-орієнтованих практик дослідження 
лідерських проявів. 

Зазначимо, що соціологія лідерства представлена на 
перетині двох основних напрямів аналізу: соціолінгвістич-
ного і суб’єктивно-оціночного.

Соціолінгвістичний напрям ґрунтується на взаємодії 
лідерів і їх послідовників через аналіз мовних практик, 
образно, що фіксуються нами як «розказане лідерство». 

Відтворення життєвого шляху лідера, що представляє 
своєрідний момент распредмечування біографії людини, 
знаходить відображення в роботах соціологічного ана-
лізу – Х. Буді, Г. Гарфінкеля, Д. Гелена, І. Гофмана, 
Ф. Знанецького, К. Літлера, У. Томаса, К . Шоу, І. Щютц та 
ін. Найбільш цінним досвідом систематизації біографіч-
них стратегій у соціології можуть бути визначені роботи 
Є. Ю. Мещеркіна.

Взаємодія мовних і соціальних структур простежує-
ться в концепціях етнометодологіі, когнітивної соціоло-
гії, символічного інтеракціонізму, соціального конструк-
тивізму, постструктуралістською і постмодерністської 
парадигм. Значний внесок у вивчення мовних практик 
внесли дослідження інтерактивної соціолінгвістики і соці-
ології мови (Дж. Гамперц, А. Сікурель, Г. Гарфінкель), 
традиції лінгвосоціологіі (Р. Белл, Р. Гроссе, А. Нойберт, 
Л. Б. Нікольський). Розгляду мовної комунікації як дієвого 
механізму ціннісної політики і пропаганди присвячені 
дослідження Р. Барта, Р. М. Блакара, Т. Водака.

Встановлення кореляційної залежності між лінгвіс-
тичною основою тексту і відтворенням особистісно-пси-
хологічного образу його автора знаходить відображення 
в ряді теорій: мотиваційний аналіз Д. Вінтера; операційно-

когнітивне кодування Е. Толмена, О. Хольст, Л. Зигель-
ман; наративний аналіз Х. Олкера та ін.

Вивчення портрета лідера через мовні практики сприй-
няття аудиторією відображено в дослідженнях Ю. Л. Ка ча-
но ва, В. Ф. Петренко, А. П. Супруна, Н. А. Шмат ко, 
Н. Г. Янової.

Суб’єктивно-оцінний напрям наближає нас до безпо-
середніх реакцій, сприймає аудиторії, вводить в область 
думок і уявлень, до рейтингової основи взаємодії. Базові 
методичні засади дослідження та інтерпретації гро-
мадської думки відображені в роботах І. Ф. Дев’ятко, 
Т. І. Заславської, О. А. Кармадонова, А. Ю. Мягкова, 
Л. Ньюмана, В. А. Ядова та інших.

Теоретичне осмислення рейтингів, особливості орга-
нізації соціологічних замірів у структурі електораль-
них досліджень та засобів масової інформації описані 
в працях Н. П. Веремеєва, І. В. Левицької, Д. Г. Ротмана, 
Л. Н. Федотової, І. Д. Фомічової; монографічних дослі-
дженнях М. М. Назарова, П. Шампань та інших.

Основою формування моделі референтної взаємодії 
лідера і аудиторії послужили теорії раціонального вибору 
(Г. Беккер, А. Даунс, Д. Коулмен, М. Олсон, М. Хектер 
та ін.), концепції формування популярності (Л. Є. Гринін, 
П. В. Разін, С. С. Соковіков), практики електоральної 
соціології.

Відтворення життєвого шляху лідера, яке представляє 
своєрідний момент распредмечування біографії, здебіль-
шого властиво онтологічному типу лідерства. Оптималь-
ним матеріалом такого роду аналізу виступають осо-
бисті документи. Автобіографічний дискурс (у широкому 
сенсі авторської спадщини: сповідь, мемуари, листи, усні 
бесіди – все те, що може бути об’єднано принципом мак-
симального вираження особистісного начала) дозволяє 
фіксувати спряженість індивідуального життєвого шляху 
лідера з подальшими перспективами поколінь. Самобут-
ність біографії лідера багато в чому перешкоджає вста-
новленню загальних правил, які нормують одноманітні 
шляхи аналізу, дозволяючи досліднику знаходити шука-
ний «ключ» до «таємниці життя» в монографічно-описо-
вому дослідженні.

Лідерству властива характеристика помітності про-
яву. А тому і способи його соціологічної фіксації пере-
важно орієнтовані на принцип виявлення – дослідження 
даної помітності в структурі сприйняття лідера послідов-
никами. Це, безумовно, не виключає відтворення образу 
лідера через распредмечування його біографії, навпаки, 
аналіз персон, що займають високе положення в соціаль-
ній ієрархії або тих, хто зафіксувався в історії особливою 
подієвою складовою, найчастіше лежить в площині біо-
графічних описів. Однак і в цьому напрямку «від першої 
особи» (вже довів своє «право на лідерство» статусом 
та тимчасової перевіркою) виявляється певна специ-
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фічність підходу, яка лише зовні збігається з дослідами 
рефлексивного монографічного життєпису лідерів. Саме 
оточення або ступінь його згуртованості навколо фігури 
лідера стає основою такого роду оцінок. Саме тому в цен-
трі соціологічного дослідження лідерства виявляється 
принцип виявлення, заснований на процесі дослідження 
уявлень про лідера, іншими словами, – простір сприй-
няття лідера послідовниками. Для того, щоб повною 
мірою представити особливості соціолінгвістичного 
напряму фіксації лідерства звернемося до безпосередніх 
практикам дослідження.

Опосередковані форми сканування речових практик 
як вже було зазначено раніше, базуються на викорис-
танні біографічного методу в соціології, техніках глибин-
ного інтерв’ю, документальних уявлень послідовників, – 
всього того, що можна визначити як закадровий текст. 
При цьому біографічний матеріал не просто репрезентує 
фактографію життя лідера, а більшою мірою відображає 
структуру його домінуючих цінностей. Цілісне осмис-
лення життєвої стратегії індивіда орієнтоване не стільки 
на виведення загальних пояснень і закономірностей, 
скільки на розуміння суб’єктивного сенсу подій з точки 
зору діяча.

Загальна опора на біографічну методологію як тема-
тизації суб’єктивності (у всьому різноманітті варіацій: 
«історія життя», «історія окремого випадку», «життєвий 
шлях», «усна історія») дозволяє утримувати, за словами 
К. Пламмера, потрійний фокус соціології – сполучення 
біографії, історії та структури [Цит. за: 1, с. 56]. Д. Гелен 
розрізняє три основних модусу інтеракції суб’єкта 
і середовища: засвоєння об’єктивно даного; виборче 
рух суб’єкта крізь соціально сконструйоване поле; зміну 
реальності вчинками [2, с. 61].

Подібна фіксація на унікальних аспектах історії життя 
людини, на аналізі взаємодії індивідуальної свідомості 
і об’єктивної реальності, відтворення розгорнутої в часі 
перспективи життєвих подій знаходить відображення 
в роботах якісного крила соціології – Ф. Знанецького, 
К. Шоу, У. Томаса, К. Літлера, І . Гофмана, Г. Гарфінкеля, 
Д. Гелена, Х. Буді, Ф. Щютц та ін.

Наскрізним принципом, що пронизує методологію 
біографічного аналізу, стає спосіб конструювання життя 
або життєва конструкція індивіда. У методології біогра-
фічного методу, на думку дослідників, поняттю життєвої 
конструкції відповідає методичний прийом структурної 
реконструкції (Х. Будді), спрямований на пошук соціаль-
ного змісту в біографічному матеріалі з погляду: герме-
невтичної перспективи, оскільки відшукується доступ до 
розуміння сенсу життя; структуралістської перспективи, 
оскільки в полі аналізу – система смислових координат; 
соціологічної перспективи, так як постулюється соціальна 
типика прихованих смислів [1, с. 8].

Звертаючи увагу на останнє положення про соціа-
льно типові прояви індивіда, ми можемо констатувати, 
що в цілому, соціологічний шлях аналізу життєвого шляху 
лідера більшою мірою орієнтований на вивчення норма-
тивних типів лідерських проявів.

Методологія і методика соціологічного дослідження 
біографій найчастіше фіксує входження індивіда в життя 
соціуму, інтерпретацію повсякденно-типового досвіду 
існування, релевантного для соціальної системи в цілому: 
«Основна ж проблема, якою стурбовані дослідники, що 
використовують біографічний метод, – яким чином вилу-
щити з конкретної біографічної історії ці моменти, кон-
ституюють соціальну типіку... » [1, с. 9]. Парадоксальним 
чином індивідуальність лідера стає «історично новою 
формою усуспільнення» (Г. Роберт).

Портретна діагностика лідерів заснована на опосе-
редкованому скануванні речових практик, нерідко лежить 
в площині соціально-психологічного прочитання (най-
частіше дослідження життя великих диктаторів). Базові 
принципи аналізу викладені в хрестоматійних роботах 
А. Адлера «Психологія влади», Т. Адорно «Авторитарна 
особистість», Д. Ранкур-Лаферріера «Психоаналіз Ста-
ліна», Е. Фромма «Авторитарна особистість», Х. Хекхау-
зена «Мотив влади», К. Хорні «Поклик влади», К. Г. Юнга 
«Діагностика диктаторів» та інші. Суть подібного підходу 

зводиться до трактування мотивів і наслідків «напружено-
авторитарного характеру», а «розкодування» «прагнень 
до влади» передбачає аналіз, що включає в себе кілька 
основних блоків:

1. Розгляд особистості лідера через дослідження:
1.1. уявлень про себе самого або Я-концепція лідера:
1.2. мотивів і потреб, які впливають на поведінку;
1.3. системи переконань;
1.4. стилю прийняття політичних рішень;
1.5. стилю міжособистісних відносин;
1.6. стійкості до стресів;
1.7. біографічного аналізу;
1.8. аналізу еволюції його діяльності.
2. Аналіз відносин між лідером і послідовниками.
3. Аналіз характеристик послідовників.
4. Розгляд результатів взаємодії між лідером і веде-

ними.
5. Аналіз контексту, в якому лідер має місце [3].
Це свого роду мотиваційно-результуючий аналіз 

лідерства, зміст якого зводиться до встановлення відпо-
відності між поведінкою лідера і очікуваннями послідов-
ників (референтної основі взаємодії), який передбачає 
розгляд лідерства в біхевіористському ключі «стимул-
реакція», в нашому випадку: «мотив-наслідки».

Пряме сканування речових практик побудовано на 
безпосередньому встановленні відповідності між лінг-
вістичними структурами тексту лідера і структурами 
його уявлень (з подальшим впливом на послідовників). 
Ця тема досить популярна як для ранніх робіт соціоло-
гів (Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Г. Тард), так і для пізнішій 
традиції тлумачення текстів в концепціях етнометодоло-
гіі, когнітивної соціології, символічного інтеракціонізму, 
соціального конструктивізму, постструктуралістської 
і постмодерністської парадигм.

Значний внесок у вивчення мовних практик внесли 
інтерактивна соціолінгвістика і соціологія мови (Дж. Гам-
перц, А. Сікурель, Г. Гарфінкель), традиції соціолінгвіс-
тики і лінгвосоціологіі, що піднімають проблеми мовної 
поведінки, лінгвістичного конструювання соціального 
простору, особливостей мовних стратегій окремих осо-
бистостей. Мовні практики розглядаються в якості сим-
волічних уявлень тих, хто їх використовує, виступають 
«операційними індексами уявлень» мовця (Г. Лассуелл) 
і базуються на контент-аналітичних процедурах дослі-
дження – виявленні частоти появи в тексті лідера певних, 
які цікавлять дослідника, характеристик.

Однією з найавторитетніших робіт даного напряму 
можна вважати спроби З. Фрейда і У. Булліта вивчити 
особистість американського президента Вудро Вільсона 
на основі написаних і вимовлених ним текстів. Загальна 
спрямованість такого роду досліджень полягає у встанов-
ленні кореляційної залежності між лінгвістичною основою 
тексту і відтворенням особистісно-психологічного образу 
його автора (мотиваційний аналіз Д. Вінтера; операційно-
когнітивне кодування Е. Толмена, О. Хольст, Л. Зигель-
ман; наративний аналіз Х. Олкера та ін.). Більшість 
авторів даного напряму при аналізі мовних структур істо-
ричних діячів спираються на методологію В. Проппа, який 
відкрив поняття функції як вчинку діючої особи.

Окремо зазначимо, що у загальному напряму дис-
курсивної психології (Р. Харе, Дж. Поттер, П. Стірнс, 
К. Герген, Р. Джил) розроблялася методологія і мето-
дика «інтерпретатівного репертуару» – взаємодії мовних 
практик та світосприйняття особистості. У психолінгвіс-
тичному напряму слід звернути особливу увагу на кон-
цептуальні положення теорії мовних актів (Дж. Остін, 
Дж. Серль, Г. Грайс), що обґрунтовують взаємовплив 
мовних актів і дій.

Враховуючи завдання вказаного типу дослідження, 
звернемося до аспектів розробок, що знайшли особливу 
цінність для розгляду соціолінгвістичної основи лідерства. 
Різноманіття методичних підходів до аналізу текстів ліде-
рів ми можемо об’єднати у вигляді декількох напрямків:

1. Дослідження частоти вживання певних мовних кон-
струкцій в тексті лідера: наявності займенників «я», «ми» 
у промові лідера (Д. Вінер); присутність певних катего-
рій, смислонесучих слів: добре / погано; сила / слабкість, 
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задоволеність існуючим / незадоволеність існуючим, 
активність / пасивність (Л. Зигельман, Е. Ширяєв); спо-
собів побудови речень: з’єднання когнітивного символу 
(К-символ: іменник), афективного символу (А-символ: 
прикметник), діяльнісного символу (Д-символ: дієслово), 
які виявлятимуть ставлення лідерів до різних соціальних 
питань (О. Кармадоном) та ін. В цілому ми можемо гово-
рити про загальний мовностилістичний напрямок, визна-
чальні стилістично марковані елементи мовної системи: 
просторічні висловлювання, терміни, слова, вибір грама-
тичних засобів, послідовність слів і т.п.

2. Вивчення емоційного навантаження тексту 
лідера. Ґрунтуючись на теорії фонетичного значення 
А. П. Журавльова, здійснюється фоносемантичний аналіз 
емоційного навантаження тексту. Спираючись на розро-
блену Ч. Осгудом шкалу оцінно-семантичного диферен-
ціала, А. А. Добровольська, А. Д. Леонтьєв, В. В. Усачова, 
Є. В. Харитонова здійснили психолінгвістичну експертизу 
текстів лідерів – видатних історичних діячів: Далай-Лами 
XIV, Папи Іоанна Павла II, Аль-Газалі, Альберта Швей-
цера, Гітлера, Геббельса, Сталіна, Черчилля, Мартіна 
Лютера, Ніцше, Де Сада [4].

3. Інтент-аналіз політичного дискурсу як виявлення 
конфліктних намірів у виступах політичних діячів сучас-
ності здійснювався колективом авторів – Т. Н. Ушако-
вої, Н. Д. Павлової, К. І. Алексєєвим. На основі наступ-
них інтенцій: звинувачення, протистояння, схвалення, 
загроза, спонукання до дії, відведення звинувачень, 
викриття, похвала, демонстрація сили, критика – склада-
лася «ментальна карта» політичного діяча – узагальнена 
форма відображення дійсності [5]. Конкретне завдання 
даного напряму досліджень полягає у виявленні та іден-
тифікації в текстах політичних діячів намірів і цілей кому-
нікації.

4. Дослідження змістовно-смислового навантаження 
мовних практик лідерських груп. В якості подібного вели-
комасштабного проекту може розглядатися вивчення 
«Вокабуляр еліт» (дослідження RADIR – Revolution and the 
Development of International Relations, 1959 р.), здійснене 
на аналізі преси Великобританії, СРСР, США, Франції та 
Німеччини у 1890–1949 рр. (під керівництвом Г. Лассу-
елла). В якості аналітичного матеріалу дослідження вико-
ристовувалися ключові слова, які пов’язані зі стабіль-
ністю еліти, об’єднані в п‘яти основних цінностей-цілей: 
демократія, безпека, братство, достаток, просвітництво. 
Схема вивчення спиралася на традиційну процедуру кон-
тент-аналізу: фіксація обсягу уваги, оціночного контексту, 
інтенсивності / частоти згадки, трансформації в часі і про-
сторі.

5. Напрям досліджень позначено як метафоричне 
моделювання (А. Н. Баранов, Д. О. Добровольський, 
Ю. М. Караулов, А. П. Чудінов, Ю. Б. Феденьова, К. І. Алек-
сєєв), досліджує способи пізнання світу через аналіз 
метафоричного змісту текстів виступів громадських 
діячів. Так, аналізуючи виступи семисот членів Європар-
ламенту, група лінгвістів Амстердамського університету 
розробила формулу дослідження метафоричного коефі-
цієнта тексту (частота, інтенсивність, змістовність напо-
внення використовуваних метафор) [6].

Типи метафоричних моделей виявляються через 
визначення змінної змісту (D):

D = 1p + 2n +3 po + 4d + 5sp + 6m t
де  p – «стерті» метафори 

n – метафори природи
po – політичні та інтелектуальні метафори
d – метафори смерті і стихійних лих
sp – спортивні та ігрові метафори 
m – метафори хвороби
t – загальна кількість метафор.
Результатом подібних досліджень стає портрет 

лідера, відтворюваний через його мовний вигляд, сво-
єрідна «базова метафора агента» – соціокультурна 
матриця сприйняття соціального та життєвого світу осо-
бистості. Так Ю. Л. Качанов і Н. А. Шматко представили 
методологію виявлення базової метафори через дослід-
ження в текстах опитаних бінарних опозицій (багатство 
/ бідність, підприємливість / пасивність), аналіз основних 

слів і риторичних оборотів тексту [7]. Ґрунтуючись на про-
цедурах глибинного інтерв’ю, автори «укладали» особис-
тості, які говорили: «Я зробив себе сам»;. «Життя – це 
робота»; «Я професіонал»; «Я активний, але раціональ-
ний»; «Я – сторонній»; «Я – дитя свого часу»; «Творчість 
і самореалізація»; «Я інтелігент, але на шляху до біз-
несу»; «Робити гроші»; «Я все хочу / можу»; «Я порядна 
людина» [7, с. 67].

6. Відтворення образу лідера через мовні конструкції 
послідовників. У основі даної процедури лежить вже не 
реальна мовна практика лідера, а скоріше міфологічний 
образ, приміряє на нього за допомогою психосемантич-
них процедур підсумовування речових уявлень послідов-
ників. У зв’язку з цим звернемося до дослідження політич-
них лідерів, здійсненому В. Ф. Петренко, за допомогою 
шкал-фразеологізмів. Використовувалися дієслівні та 
іменні фразеологізми («халіф на годину», «ловить рибу 
в каламутній воді», «не з боязкого десятка», «майстер на 
всі руки», «світла голова», «голос волаючого в пустелі», 
«висхідна зірка» , «бере бика за роги», «квасний патріот» 
і т.п.).

Висновки. З одного боку, інтерес до соціологічних 
проблем мови зростає у зв’язку з потребами сучасного 
суспільства, для якого проблеми мовної політики та інші 
практичні аспекти соціолінгвістики набувають все біль-
шої актуальності, і, з іншого – з критикою структурної 
лінгвістики, з прагненням подолати обмеженість іманент-
ного підходу до мови і глибше проникнути в природу мови 
як суспільного явища.

Соціолінгвістичні напрями, що розробляються вче-
ними різних країн, характеризуються різної методоло-
гічною орієнтацією. Деякі напрями зарубіжної соціолінг-
вістики орієнтуються на біхевіористську модель мовної 
поведінки, символіко-интеракціонистську теорію соціаль-
ної взаємодії, феноменологічну соціологію. Соціолінгвіс-
тика спирається, передусім, на історичний матеріалізм 
і на приватні теорії соціології – теорію соціальної струк-
тури суспільства, теорію соціальних систем, соціологію 
особистості та ін.

Отже, значимість дослідницьких зусиль не тільки для 
розуміння і опису процесів, що відбуваються в сучасній 
культурі, а й для прогнозування їх можливих наслідків. 
В епоху соціальних змін, коли трансформуються стійкі 
смислові структури життєвого світу, традиційні орієн-
тири і ціннісні системи, – пошук суб’єктів, здатних взяти 
на себе лідируючу функцію ціннісного законодавства 
і нормообразуючі сили, стає актуальним і затребуваним 
завданням соціокультурного розвитку.
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Yatvetska Anna, Kryvosheia Tatyana 
AN OVERVIEw OF SOCIOLINGUISTIC METHODS OF LEADERSHIP ANALYSIS 

The thematic justification of this publication is determined by need of moving from the theoretical study of the leadership 
problems in the sociologically oriented research practice leadership manifestations. The article summarizes the experience of 
modern researches on the analysis of «text portrait» of leaders: psycholinguistic survey of the texts of historical figures, intent 
analysis of political discourse as the identification of conflicting intentions in the speeches of politicians and metaphorical modeling 
using different methods.

The interest in sociological problems of language is increasing according to the needs of modern society, for which the 
problem of language policy and other practical aspects of sociolinguistics become important. And the other hand it is grounded 
on the criticism of structural linguistics, and the desire to overcome the limitations of the immanent approach to language analysis 
and plunge into the nature of language as a social phenomenon.

The finding of actors who are able to take the lead of the valuable function of legislation and law-making powers, becomes 
urgent as the task of social and cultural development in the era of social changes.

Keywords: leader, political discourse, sociological methods, biographical analysis.

Ятвецька Анна, Кривошея Татьяна
оБЗоР МеТодоВ СоцИолИнгВИСТИЧеСкого АнАлИЗА лИдеРСТВА

Актуальность данной публикации обусловлена необходимостью перехода от теоретических проблем изучения 
лидерства в социологически ориентированные практики исследования лидерских проявлений. В статье обобща-
ется опыт современных исследований, посвященных анализу «текстового портрета» лидеров: психолингвистическая 
экспертиза текстов исторических деятелей, интент-анализ политического дискурса как выявление конфликтных наме-
рений в выступлениях политических деятелей и метафорическое моделирование с помощью различных методов.

С одной стороны, интерес к социологическим проблемам языка растет в связи с потребностями современного обще-
ства, для которого проблемы языковой политики и другие практические аспекты социолингвистики приобретают все 
большую актуальность, и, с другой, – с критикой структурной лингвистики, со стремлением преодолеть ограниченность 
имманентного подхода к языку и глубже проникнуть в природу языка как социального явления.

В эпоху социальных изменений, когда трансформируются устойчивые смысловые структуры жизненного мира, 
традиционные ориентиры и ценностные системы, поиск субъектов, способных взять на себя лидирующую функцию 
ценностного законодательства и нормообразующей силы, становится актуальной и востребованной задачей социокуль-
турного развития.

Ключевые слова: лидер, политический дискурс, социологические методы, биографический анализ.
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