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АНОТАЦІЯ 

 

Жарик Є.А. Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу 

підприємства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена узагальненню науково-методичних засад 

і прикладних інструментів та засобів формування й розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування.  

У першому розділі «Теоретико-методичні засади лідерської компетентності 

персоналу в управлінні підприємством машинобудування» узагальнено 

результати досліджень у сфері лідерства, що дозволило визначити 

концептуальний зміст понять «лідерство», «лідерські компетенції», «лідерський 

вплив»; класифіковано чинники впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства; систематизовано існуючі підходи до оцінки 

лідерських компетенцій персоналу.  

Узагальнення історії розвитку концепції лідерства в теорії управління і 

спроба їх систематизувати за відповідними періодами розвитку дозволила 

зробити висновок, що не одна теорія не здатна охопити всі аспекти лідерства. В 

результаті вивчення сучасних практик використання компетентісного підходу в 

теорії лідерства доведено, що не існує ідеального набору якостей лідера, тому 

ефективність керівництва залежить від ситуації, при цьому особистісні якості 

керівника мають важливе значення в управлінні персоналом. 

Дослідження еволюції концепції лідерства, а також практики становлення 

сучасних ефективних систем розвитку кадрового забезпечення довели 

важливість лідерських компетенцій управлінського персоналу. При цьому, 

«лідерство» пропонується розглядати як взаємодію і вплив лідера на персонал, що 

ґрунтується на його лідерських якостях, серед яких найбільш значимими є 
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креативність та емоційний інтелект; «лідерські компетенції» – це наявність знань, 

навичок та якостей, моделей поведінки, які сприяють об’єднанню підлеглих 

при виконанні завдань у процесі реалізації організаційних змін; «лідерський 

вплив» – це результат взаємодії лідера та його послідовників, що сприяє 

зростанню результативності роботи персоналу.  

Систематизація зарубіжного досвіду щодо  формування лідерських 

компетенцій дозволила зробити висновок, що найбільш прийнятною є німецька 

модель лідерських компетенцій і може бути адаптована до реалій вітчизняного 

машинобудування. 

Систематизовано існуючі підходи до оцінки лідерських компетенцій 

персоналу шляхом узагальнення сучасних методичних підходів щодо оцінки 

лідерських компетенцій: Performance Management, Assessment center, методу 

Hay Group, Метод «360 градусів» та Грейдинг дозволило виявити переваги та 

недоліки кожного з методів. 

Класифіковано чинники впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства машинобудування в залежності від умов їх 

формування: зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволить 

керівництву прискорити своєчасність реагування у відповідь на зміни, які 

відбуваються в зовнішньому середовищі  та покращити відповідно умови 

внутрішнього середовища.  

У другому розділі «Діагностика лідерського впливу на ефективність 

управління підприємством машинобудування» проведено аналіз передумов 

розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування; 

оцінено лідерські компетенції управлінського персоналу підприємств 

машинобудування; визначено показник лідерського впливу на ефективність 

використання персоналу підприємства. 

Результати вивчення тенденцій розвитку підприємств машинобудування 

Запорізької області дозволили зробити висновок, що на досліджуваних 

підприємствах є ряд факторів, які зумовлюють необхідність впровадження на 

них лідерства, зокрема такі як: загострення конкуренції на міжнародних 
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галузевих ринках, скорочення обсягів виробництва, диверсифікація посад 

управлінського персоналу, скорочення чисельності працівників і посилення 

конкуренції за робочі місця, низький рівень привабливості посад для осіб з 

наявними лідерськими компетенціями, а також недостатність використання на 

підприємствах машинобудування сучасних інформаційних технологій. 

Аналіз ефективності управління персоналом на досліджуваних 

підприємствах було проведено за наступними показниками: темп  зростання  

продуктивності праці, темп  зростання ФОП, фондовіддача, доходовіддача, 

оборотність запасів, рентабельність виробництва, прибуток  на 1 працівника. 

Він дозволив зробити висновок, що  ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та  

ТОВ «Запорізький механічний завод»  характеризуються  нестабільністю та 

зменшенням результативності. 

Оцінено  лідерські компетенції управлінського персоналу підприємств 

машинобудування шляхом  проведеного анкетування  50 респондентів  

керівного складу досліджуваних підприємств Систематизація  результатів 

опитування дозволила зробити  висновок, що керівники  АТ «Мотор Січ»,  

ТОВ «Запорізький механічний завод» та ПрАТ «Бердянські жниварки»  мають 

досить високий лідерський потенціал. При цьому у них існують проблеми з 

креативністю, комунікативними здібностями та оперативністю в прийнятті 

управлінських рішень, а також вмінням управляти змінами. Найменший 

лідерський потенціал у кервників ПрАТ «Запоріжтрансформатор», оскільки 

йому бракує стратегічного мислення, креативності, комунікативних здібностей 

з орієнтацією на ефективну взаємодію, оперативності при прийнятті 

управлінських рішень та вміння управляти змінами.  

Розвинено науково-методичний підхід до оцінювання лідерського впливу 

на результативність роботи персоналу підприємств машинобудування, зокрема 

доповнено якісні методи дослідження лідерських компетенцій і результуючими 

характеристиками діяльності підприємства за рахунок обґрунтування  

методичної послідовності,  яка складається з наступних етапів: обґрунтування 

методу оцінки; проведення якісної оцінки лідерських компетенцій; оцінка 
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лідерського впливу на результативність  функціонування підприємства.  

Найбільш  результативним є вплив керівництва на підлеглих  АТ «Мотор Січ» 

та ПрАТ «Бердянські жниварки». Лідери ТОВ «Запорізький механічний завод» 

та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» чинять менш результативний вплив на 

роботу персоналу, що веде до зниження рівня ефективності господарської 

діяльності та послаблення конкурентних позицій обох підприємств. В процесі 

реалізації даного підходу було: проведено опитування керівників структурних 

підрозділів; побудовано розрахункову таблицю з визначеними показниками 

результативності роботи персоналу для кожного об’єкта дослідження; 

проведено розрахунок нормованих значень показників результативності; 

проведено розрахунок вагових коефіцієнтів; виконано розрахунок 

інтегрального показника лідерського впливу на результативність роботи 

персоналу. 

У третьому розділі «Розробка програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємством машинобудування» удосконалено 

методичний підхід до розробки програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування; доповнено критерії оцінки 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування; розвинуто 

інструментарій розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування; удосконалено науково-методичний підхід до оцінки лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування.   

Удосконалено методичний підхід до розробки програми формування та 

розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, який 

включає наступні етапи: ідентифікацію лідерів, розробку  програми і її 

реалізацію в систему управління персоналом підприємством; розробку  моделі 

лідерських компетенцій, мотивацію лідерів, формування лідерських 

компетенцій, затвердження   програми та її реалізацію,  оцінку лідерського 

впливу на результативність роботи  персоналу, вирішення всіх виникаючих 

конфліктів у колективі,  встановлення взаємозв'язків між керівниками і 

підлеглими, розвиток лідерських  якостей та компетенцій, контроль їх 
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використання на підприємстві. І передбачає реалізацію в межах організаційної 

культури, впорядкування процедури оцінки лідерської компетентності персоналу, 

що дозволить розвивати  лідерські компетенції управлінського  персоналу 

підприємств машинобудування. 

Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування, який  включає систему 

показників оцінювання лідерських компетенцій  що характеризують такі аспекти, 

як: стан сформованості і ефективності використання лідерських компетенцій, вплив 

лідерських компетенцій на результативність роботи персоналу та стратегічні 

орієнтири розвитку підприємства. Використання даного науково-методичного 

підходу дозволило розрахувати прогнозні значення показників ефективності 

управління персоналом для досліджуваних підприємств машинобудування. 

Розвинуто  критерії оцінки лідерських компетенцій шляхом розробки  

складових та показників оцінки лідерських компетенцій в розрізі: формування та 

використання лідерських компетенцій, а також розробки відповідної програми 

формування та розвитку лідерських компетенцій та її поетапної  реалізації  з 

позитивним впливом  на  зростання продуктивності праці, прибутку на 1  

робітника, середньої заробітної плати, лідерської компетентності та рівня 

інноваційного розвитку.  

Розроблено інструментарій розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування, який передбачає обґрунтоване використання 

освітніх, особистісних та організаційних інструментів розвитку лідерських 

компетенцій при розробці відповідної стратегії.  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ТОВ «Запорізький механічний завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ТОВ «НВП «Енергомаш», ПрАТ «Бердянські жниварки», а також використано 

під час викладання дисциплін: «Управління персоналом», «Організаційна 

поведінка» і «Планування персоналу». 
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ANNOTATION 

  

Zharyk I.A. Formation and development of leadership competencies of the 

enterprise personnel. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation in order to obtain a Degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019.  

The dissertation is devoted to scientific substantiation of theoretical and 

methodical principles of formation and development of leadership competences of 

personnel of machine-building enterprises. 

In the first section «Theoretical and methodological principles of leadership 

personnel competence in enterprise management engineering» summarizes the results 

of research in the field of leadership that allowed to define the conceptual meaning of 

«leadership», «leadership competencies», «leadership influence»; the factors 

influencing the formation of leadership competences of the personnel of the 

enterprise are classified; the existing approaches to assessing the leadership 

competencies of the staff are systematized. 

The generalization of the history of the concept of leadership in the theory of 

management and the attempt to systematize them at appropriate periods of 

development has allowed us to conclude that not one theory can not cover all aspects 

of leadership. As a result of studying the current practice of using the competence 

approach to leadership theory proved that there is no perfect set of qualities of 

leadership, because leadership effectiveness depends on the situation, and the 

personal qualities of the head are important in personnel management. 
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The study of the evolution of the concept of leadership, as well as the practice 

of becoming modern effective systems for the development of staffing proved the 

importance of leadership competencies of management staff. This «leadership» is 

proposed to be seen as the interaction and influence of the leader on the staff based on 

his leadership skills, among which the most important are creativity and emotional 

intelligence; «leadership competencies» is the availability of knowledge, skills and 

qualities, behavioral patterns that facilitate the association of subordinates in the 

implementation of tasks in the process of implementing organizational changes; 

«leadership impact» is a result of the interaction between the leader and his followers, 

which contributes to the growth of staff performance. 

Organizing international experience regarding the formation of leadership 

competencies led to the conclusion that is acceptable naybillsh German model of 

leadership competencies and can be adapted to the realities of domestic engineering. 

Systematized existing approaches to assess leadership competencies of staff by 

summarizing modern methodological approaches to assess leadership competencies: 

Performance Management, Assessment center, the method of Hay Group, method of 

«360 degrees» and grading revealed the advantages and disadvantages of each 

method. 

Classified factors influence the formation of leadership competencies 

engineering personnel depending on the conditions of their formation: external and 

internal environment, enabling management to expedite timely response in response 

to ongoing changes in the environment and improve the conditions under internal 

environment. 

In the second section «Diagnosis of Leadership Effects on the Efficiency of 

Management of Machine Building Enterprise», an analysis of the preconditions for 

the development of leadership competencies of the personnel of mechanical 

engineering enterprises was conducted; evaluated the leadership competencies of the 

managerial staff of the mechanical engineering enterprises; the indicator of the 

leader's influence on the efficiency of using the personnel of the enterprise is 

determined. 
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The results of the study of the trends in the development of engineering 

enterprises of the Zaporizhzhia region have made it possible to conclude that there 

are a number of factors on the enterprises under investigation that necessitate the 

introduction of leadership in them, in particular: such as: intensification of 

competition on international sectoral markets, reduction of production volumes, 

diversification of managerial positions, workers and increased competition for jobs, 

low level of attractiveness of positions for people with existing leadership 

competences, as well as insufficient use of modern information technology in the 

enterprises of mechanical engineering. 

The analysis of the effectiveness of personnel management at the enterprises 

under investigation was conducted on the following indicators: the growth rate of 

labor productivity, the growth rate of the company, return on assets, return on sales, 

turnover of stocks, profitability of production, profit per employee. He made it 

possible to conclude that PJSC «Zaporozhtransformator» and LLC «Zaporizhzhya 

Mechanical Plant» are characterized by instability and reduced efficiency. 

The evaluation of leadership competencies of the managerial staff of the 

engineering enterprises by means of a survey of 50 respondents of the management of 

the investigated enterprises. The systematization of the results of the survey made it 

possible to conclude that the managers of JSC «Motor Sich», LLC «Zaporizhzhya 

Mechanical Plant» and JSC «Berdyanskie Zhatki» have a rather high leadership 

potential. At the same time they have problems with creativity, communicative 

abilities and efficiency in making managerial decisions, as well as ability to manage 

changes. The smallest leadership potential of the Managing Director of 

PJSC «Zaporozhtransformator», because he lacks strategic thinking, creativity, 

communication skills with an emphasis on effective interaction, efficiency in making 

managerial decisions and managing change. 

The scientific and methodical approach to assessing the leadership's influence 

on the performance of the personnel of the enterprises of mechanical engineering is 

developed, in particular, the qualitative methods of research of leadership 

competences and the resulting characteristics of the enterprise's activity are 
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complemented by the substantiation of the methodical sequence, which consists of 

the following stages: the justification of the method of evaluation; conducting a 

qualitative assessment of leadership competences; assessment of the influence of 

leadership on the performance of the enterprise. The most effective is the influence of 

leadership on the subordinates of JSC «Motor Sich» and JSC «Berdyanskie Zhatki». 

The leaders of LLC «Zaporizhzhya Mechanical Plant» and 

PJSC «Zaporozhtransformator» have a less effective impact on the work of the 

personnel, which leads to a decrease in the level of efficiency of economic activity 

and weakening of the competitive positions of both enterprises. In the process of 

implementation of this approach was: a survey of the heads of structural units; a 

calculation table is constructed with the determined indicators of the performance of 

the personnel for each research object; the calculation of normalized values of 

performance indicators; calculation of weight coefficients; the calculation of the 

integral indicator of leadership influence on the performance of the staff. 

In the third section «Development of the program for the formation and 

development of leadership competencies of the personnel of the enterprise of 

mechanical engineering», the methodical approach to the development of the 

program for the formation and development of leadership competencies of the 

personnel of the mechanical engineering enterprises has been improved; criteria for 

evaluation of leadership competences of personnel of enterprises of mechanical 

engineering are supplemented; developed tools for development of leadership 

competencies of personnel of enterprises of mechanical engineering; scientific-

methodical approach to evaluation of leadership competences of personnel of 

enterprises of mechanical engineering is improved. 

The methodical approach to the development of a program for the formation 

and development of leadership competencies of personnel of the enterprises of 

mechanical engineering has been improved, which includes the following stages: 

identification of leaders, development of the program and its implementation into the 

personnel management system of the enterprise; development of a model of 

leadership competencies, motivation of leaders, formation of leadership 
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competencies, approval of the program and its implementation, assessment of 

leadership impact on the effectiveness of personnel, solving all the conflicts in the 

team, establishing relationships between managers and subordinates, developing 

leadership qualities and competencies, monitoring their use at the enterprise. And it 

involves the implementation within the limits of organizational culture, streamlining 

the procedure for assessing leadership competence of staff, which will enable the 

development of leadership competencies of management personnel of mechanical 

engineering enterprises. 

The dissertation is executed according to the research topics of the Faculty of 

Economics of Zaporizhzhia National University. The main results of the research 

were found in practical use in the activities of LLC «Zaporizhzhya Mechanical 

Plant», PJSC «Zaporozhtransformator», LLC «NVP «Energomash», 

JSC «Berdyanskie Zhatki», and also used during the teaching of disciplines: 

«Personnel Management», «Organizational Behavior» and «Personnel Planning». 

Key words: leader, leadership, competency approach, leadership competencies, 

leadership, staff, performance of the enterprise, program of formation and 

development of leadership competences. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтелектуалізація економіки і тотальне використання 

Інтернeт-тeхнологій обумовлюють актуальність питання щодо ефективності 

керівництва, оскільки саме воно впливає на результативність роботи персоналу 

та розвиток підприємства, а також його можливість отримувати довгострокові 

конкурентні переваги та своєчасно адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі. Сьогодні акценти зміщуються в бік здатності керівників спонукати 

та мотивувати підлеглих на прийняття креативних управлінських рішень, 

генерування ідей, розробку й реалізацію стратегії. Названі компетенції є 

запорукою ефективної діяльності підприємства. 

Ці компетенції, в сучасних теоріях управління, визначаються як лідерські, 

а лідерство розглядається як важливий важіль впливу на підлеглих з метою 

адаптації системи управління до мінливого зовнішнього середовища. 

Незважаючи на означені тенденції, лідерство в управлінні вітчизняних 

підприємств машинобудування впроваджується недостатньо, що обумовлює 

необхідність узагальнення теоретико-методичних підходів до визначення та 

оцінки впливу лідерських компетенцій на ефективність управління персоналом 

підприємств машинобудування, а також упровадження сучасних дієвих 

інструментів формування й розвитку лідерських компетенцій управлінського 

персоналу.  

Проблеми лідерства в системі менеджменту підприємства досліджувалися 

такими вітчизняними й закордонними вченими: Б. Андрушківим, М. Барною, 

Д. Богинею, Г. Дж. Болтом, М. Бондарчук, Л. Борщ, Т. Васильцівим, 

О. Грішновою, О. Гончар, Н. Гуржій, Н. Єсіновою, Г. Завіновською, 

О. Кендюховим, А. Колотом, Р. Крапгамом, І. Кривов’язюком, А. Лаурентом, 

Е. Лібановою, Н. Максишко, М. Мартиненком, В. Міляєвою, С. Нестулею, 

Л. Скібіцькою, Г. Старовойтовою, Р. Хіллом, Л. Шимановською-Діанич, 

Г. Шредером та ін. Концепції лідерства найбільш досконало розвинені та 

розроблені зарубіжними фахівцями: І. Вешлєром і Ф. Масариком, В. Врумом, 



17  

П. Друкером, Ф. Йєттоном, М. Месконом, Р. Танненбаумом, Ф. Фідлером, 

П. Херсі і К. Бланшардом. У розвиток теорії лідерства й компетентнісного 

підходу до управління зробили внесок також і вітчизняні вчені: О. Вартанова, 

І. Грозний, О. Зборовська, В. Лозниця, Ф. Хміль, А. Череп, Н. Шмиголь, 

І. Ясінецька.  

У своїх працях науковці обґрунтували теоретико-методичні засади 

необхідності використання компетентнісного підходу в управлінні персоналом 

підприємств, провели діагностику професійних компетенцій сучасних 

менеджерів. Однак, на нашу думку, відсутній аналіз лідерських компетенцій 

управлінського персоналу підприємств машинобудування. Дослідження праць 

названих авторів засвідчило відсутність на підприємствах машинобудування 

опису заходів спрямованих на розвиток лідерських компетенцій управлінського 

персоналу.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темою 

«Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей 

прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та організацій 

регіону» (номер державної реєстрації 0116U004843). Особисто автором 

обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінювання лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу підприємств машинобудування.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

узагальнення науково-методичних засад і прикладних інструментів та засобів 

формування й розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування.  

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

- провести теоретичне дослідження основних засад понять: «лідерство», 

«лідерські компетенції» та «лідерський вплив»; 

- класифікувати чинники впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства;  
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- провести аналіз передумов розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування Запорізької області; 

- удосконалити науково-методичний підхід до оцінки лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування; 

- удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання лідерського 

впливу на результативність роботи персоналу підприємств машинобудування; 

- доповнити критерії оцінки лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування;  

- удосконалити методичний підхід до розробки програми формування та 

розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування; 

- розвинути інструментарій розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування.  

Об’єктом дослідження є процес використання лідерського впливу 

персоналу на підлеглих в управлінні підприємством машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково-практичні 

засади щодо формування та розвитку лідерської компетентності в системі 

управління підприємством машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною й методичною основою 

дисертаційної роботи є наукові розробки, викладені у працях вітчизняних і 

зарубіжних учених із менеджменту, теорії лідерства, управління персоналом, 

кадрового аудиту, технології кадрової роботи. У процесі дослідження для 

досягнення поставленої мети використані загальнонаукові та спеціальні методи: 

системного аналізу – для з’ясування сутності поняття «лідерські компетенції», 

визначення особливостей їх оцінки на підприємствах машинобудування та 

класифікації чинників впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства (підрозділи 1.1, 1.2); теоретичного узагальнення – для 

вдосконалення методики оцінки лідерських компетенцій управлінського 

персоналу підприємств машинобудування (підрозділ 1.3); графічний, 

статистичного аналізу та експертного опитування – для надання 

характеристики передумовам розвитку лідерських компетенцій управлінського 
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персоналу підприємств машинобудування та методики оцінки лідерського впливу 

на результативність роботи персоналу (підрозділи 2.1, 2.3); групувань, логічного 

аналізу – для обґрунтування критеріїв оцінки лідерських компетенцій керівництва 

підприємств машинобудування та методики оцінки лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу (підрозділи 2.2, 2.3); системного та 

порівняльного аналізу – при розробці стратегії лідерської компетентності 

персоналу, обґрунтуванні програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій керівництва підприємств машинобудування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); 

логічного аналізу, систематизації та групування – при формуванні моделі 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування (підрозділ 3.3). 

Інформаційну основу дисертації становлять законодавчі й нормативні 

акти України, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства 

промислової політики України, звітність і первинна документація підприємств 

України, річна бухгалтерська та оперативна звітність підприємств 

машинобудування, монографії та статті провідних учених у вітчизняних і 

зарубіжних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та інтернет-

видань, результати власних напрацювань і спостережень. Економічні 

розрахунки виконані за допомогою сучасних методик і комп’ютерних 

технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних підходів і прикладних рекомендацій щодо вдосконалення 

процесів формування та розвитку лідерської компетентності персоналу 

підприємств машинобудування.  

У процесі дослідження одержані такі найсуттєвіші результати:  

удосконалено: 

– науково-методичний підхід до оцінки лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих 

методик опитувань персоналу підприємства, передбачає не тільки їхню 

ідентифікацію, але й визначення лідерського впливу на результативність 

роботи персоналу підприємства, що дозволяє проводити оцінку рівня розвитку 

лідерських компетенцій, розробити й реалізувати заходи щодо підвищення 
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впливу з урахуванням стратегічних перспектив розвитку підприємства; 

– методичний підхід до розробки програми формування та розвитку 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, для чого 

виділені етапи комплексного процесу, який, на відміну від існуючих, 

передбачає її розробку та реалізацію в межах організаційної культури, 

впорядкування процедури оцінки лідерської компетентності персоналу, що 

сприятиме розвитку лідерських якостей персоналу підприємств 

машинобудування;   

– класифікацію чинників, яка, на відміну від існуючих, впливає на 

формування лідерських компетенцій персоналу в сучасних умовах, зокрема: 

чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що дасть змогу виявити 

відповідні тенденції, до яких підприємствам доведеться адаптуватися та 

формувати лідерський потенціал персоналу;  

– критерії оцінки лідерських компетенцій, які, на відміну від існуючих, 

поділені на дві групи з урахуванням процесу їхнього формування (аналіз, оцінка 

динаміки і діагностика їх ефективності) та використання (аналіз сформованості 

лідерських компетенцій, оцінка впливу лідерських компетенцій на 

результативність роботи персоналу та врахування стратегічних напрямків 

розвитку підприємства), що сприятиме розробці дієвої стратегії управління 

персоналом підприємств машинобудування; 

набули подальшого розвитку:  

– теоретичні аспекти лідерських компетенцій персоналу, зокрема уточнено 

сутнісні характеристики понять: «лідерство», яке пропонується розглядати як 

взаємодію і вплив лідера на персонал, що ґрунтується на його лідерських якостях, 

серед яких найбільш значимими є креативність та емоційний інтелект; «лідерські 

компетенції» – це наявність знань, навичок та якостей, моделей поведінки, які 

сприяють об’єднанню підлеглих при виконанні завдань у процесі реалізації 

організаційних змін; «лідерський вплив» – це результат взаємодії лідера та його 

послідовників, що сприяє зростанню результативності роботи персоналу;  

– інструментарій розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування завдяки розробці та реалізації відповідної 
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стратегії, що враховує вплив лідерських компетенцій на ефективність 

діяльності і використання персоналу підприємств та включає організаційні, 

індивідуальні та освітні інструменти розвитку;  

– науково-методичний підхід до оцінювання лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу підприємств машинобудування, що 

передбачає розрахунок інтегрального показника за наступними показниками: 

продуктивність праці, прибуток на одного робітника, середня заробітна плата, 

рівень інноваційного розвитку, що дозволяє визначати ступінь впливу 

керівника на результати роботи персоналу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

головні теоретичні положення, висновки й рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на вдосконалення формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування. Основні результати дослідження знайшли 

практичне використання в діяльності ТОВ «Запорізький механічний завод» 

(довідка № 135-2/45 від 29.03.2018 р.), ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка 

№ 1/1-90-83 від 17.04.2018 р.), ТОВ «НВП «Енергомаш» (довідка № 27/04-2 від 

30.04.2018 р.), ПрАТ «Бердянські жниварки» (довідка № 158 від 14.05.2018 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, застосовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Управління персоналом», «Організаційна поведінка», «Планування 

персоналу» (довідка № 01.01-13/42 від 30.05.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо формування та розвитку 

лідерських компетенцій персоналу підприємства. Усі основні наукові 

положення, висновки та рекомендації, які винесені на захист, одержано автором 

самостійно. З наукових робіт, виданих у співавторстві, внесені виключно 

матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. Власний науковий 

внесок дисертанта в наукових працях, опублікованих у співавторстві, 
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конкретизований у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

результатів дослідження та їхнє практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: IIІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих учених «Детермінанти сучасного розвитку соціально-

економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Чернівці, 24-26 

квітня 2014 р.); Міжнародній науково-теоретичній конференції «Екзистенційні 

та комунікативні питання управління» (м. Суми, 23-25 січня 2014 р.); 

ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, 

аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в 

контексті євроінтеграції» (м. Рівне, 23 квітня 2015 р.); IIІ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Бізнес-адміністрування в умовах 

турбулентної економіки» (м. Харків, 23 січня 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, 

менеджменту та права: теорія і практика» (м. Полтава, 25 червня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Двадцять восьмі 

економіко–правові дискусії» (м. Львів, 28 червня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 

дисертаційної роботи опубліковано в 14 наукових працях, з них: 6 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття 

у виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних баз даних, 1 

стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 6 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій 4,48 друк. арк. (особисто 

автору належить 3,76 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 252 

найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг роботи становить 240 сторінок, з 

них 178 сторінок займає основний текст. Робота містить 25 рисунків 

та 34 таблиці.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

1.1. Компетентісний підхід в теорії  лідерства і його значення  в 

управлінні підприємством 

 

Дослідженням теоретичних аспектів лідерства займалось багато вчених. 

Більшість з них визначає  лідерство – як здатність впливати на поведінку як 

окремих осіб, так і груп працівників за рахунок наявних лідерських  якостей, 

які сприятимуть  концентрації  зусиль на досягнення цілей організації (Саліхова 

та Антипова, 2014; Нестуля, 2012; Підлісна, 2012; Петрова, 2007; Оуен, 

Ходжсон та Газзард 2005).  

Завдяки лідерству створюється бажання команди під керівництвом лідера 

до об’єднати зусиль кожного та творчого пошуку в розробці заходів для 

досягнення стратегічних організаційних  орієнтирів (Мала, 2005). 

Проблема співвідношення лідерства і ефективності управління за останні 

десятиліття в теорії управління стала найбільш актуальною. Керівнику, який 

прагне забезпечити результативну роботу свого підприємства, необхідно бути 

лідером для своїх підлеглих. Категорія «лідерство» відрізняється від категорії 

«керівництво». Вони являються взаємодоповнюючими системами, які  

відрізняються одна від одної виконуваними функціями та видами діяльності. 

При цьому обидві категорії є обов’язковими елементами кожного підприємства. 

Концепції лідерства найбільш досконало розвинені та розроблені 

зарубіжними фахівцями. Це такі представники, як: М. Мескон (2003), П. Друкер 

(1999), Ф. Фідлер (1998), В. Врум (1996), Ф. Тейлор (1995), Ф. Йєттон (1986), 

П. Херсі і К. Бланшард (1982), Р. Танненбаум, І. Вешлєр та Ф. Масарик (1961)   

та інші (табл. 1.1). Ними було згруповано теорії, які з роками довели свою 

наукову обґрунтованість  та отримали визнання.  
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Таблиця 1.1 

Періодизація розвитку теорії лідерства 

Період Назва теорії Вчені Основні положення 

1 2 3 4 

к. ХІХ 

– І пол. 

ХХ ст. 

Концепція 

«характеристик 

лідерства» 

Р.  Стогділл,  

К. Юнг,  

Г. Мінцберг  

1940-1960 рр.  

Визначення особистісних характеристик 

лідера. 

 

 

 

 

 

 

Теорії 

кінця 

ХХ ст. 

Концепція 

ситуаційного 

лідерства 

Д. Міллер,  

С. Мілз, 

В. Врум,  

Д. Томпсон,  

П. Лоуренс,   

Д. Вудворд  

В залежності від ситуації змінюються якості 

лідера, в основі теорії – аналіз певних 

ситуацій і відповідних їм стилів управління. 

Теорія обміну та 

трансформацій-

ного лідерства  

Дж. Грен,  

Дж. М.Бернс,  

Г. Юкл  

1970 р. 

Лідерство визначається як функція 

налагодження міжособистісних відносин у 

групі. 

Теорія 

лідерства-

служіння  

Р. Грінліф 

1970 р. 

Основою процесу управління є бажання 

менеджера  служити людям. 

Теорія 

емоційного 

лідерства  

Д. Гоулман  

1995 р. 

В умовах мінливого середовища для розвитку 

лідерської ролі найважливішою якістю є  

емоційний інтелект. 

Теорія «двигуна 

лідерства» 

Н. Тичи  

1997 р. 

Вивчає практичні аспекти довгострокового 

лідерства. 

Концепція 

об’єднуючого 

лідерства 

Дж. Ліпман-

Блюмен  

1997 р. 

Доводить необхідність встановлення зв’язків 

між своїми бажаннями та цілями, а також 

бажаннями та цілями інших. 

Теорія 

опосередковано-

го лідерства 

Р. Фішер,  

А. Шарп  

1998 р. 

Визначається перелік найважливіших 

компетенцій та  передбачається аналіз 

проблем мотивації до набуття статусу лідера. 

Теорія 

розподіленого 

лідерства  

Д. Бредфорд, 

А. Коен 

1998 р. 

Характеризує «естафетну» передачу 

лідерських ролей від одного члена колективу 

до іншого відповідно до  домінуючої 

компетенції. 

Теорії 

початку 

ХХІ 

століття 

Теорія 

внутрішнього 

стимулювання 

лідерства 

К. Кешман 

2001 р. 

Передбачає розвиток лідерства за рахунок 

управління змінами, налагодження 

міжособистісних взаємовідносин, вміння 

діяти,  обґрунтованого цілепокладання,  

знаходження рівноваги.  

Теорії 

початку 

ХХІ 

століття 

Концепція 

«первинного» 

лідерства  

Д. Гоулман,  

Р. Бояцис  

2002 р 

Характеризує досить сильну залежність 

ефективності роботи персоналу від 

емоційного типу менеджера.  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 

 Теорія лідерства 

як управління 

парадоксами 

Ф. Тромпенаарс, 

Ч. Хемпден-

Тернер  

2002 р. 

Для реалізації своєї діяльності лідер 

повинен вміти знайти баланс між 

універсалізмом та специфічністю, 

жорсткими стандартами та  «м’якими» 

процесами, врівноваженістю та  

емоційністю, самоконтролем та зовнішнім 

контролем.  

Примітка: згруповано автором на основі (Kуперс, 2007; Гоулман та Бояціс, 2002; 

Тромпенаарс та Хемпден-Тернер, 2002; Кешман, 2001; Мінцберг, 2001; Бредфорд та 

Коен, 1998; Фішер та Шарп, 1998; Тічі, 1997; Гоулман, 1995; Херсі та Бланшард, 1982; 

Врум, 1970; Юкл, 1970; Вудворд, 1969; Лоуренс, 1969; Томпсон, 1969; Мілз, 1968; Міллер, 

1967; Фіедлер, 1964; Бернс, 1962; Грен, 1962; Юнг, 1954; Стогділл, 1949)  

 

Українські дослідники та дослідники близького зарубіжжя П. Хаітов 

(2016), О. Виханський та А. Наумов (2015), Л. Сергеєва, В. Кондратьєва, та 

М. Хромей (2015), О. Бабенко (2014b), Т. Євтухова, Ю. Легенько, О. Родіонов, 

В. Родіоновта О. Руденко (2013), В. Сергеєва та А. Токарева (2012), В. Веснін 

(2001), Ф. Хміль (1995), теж внесли вклад в розвиток теорії лідерства. 

Систематизація розвитку теорій лідерства дозволяє зробити висновок, що 

лідерство має більш ніж вікову історію (табл. 1.1).  

В кінці ХІХ – та на початку ХХ ст. науковий інтерес проявлявся вченими 

саме до феномену управління, в результаті чого з’явилася велика кількість 

підходів щодо вивчення лідерства. Результати вищеозначених  досліджень 

забезпечили міцну основу для теоретичного та практичного  розвитку 

управлінської діяльності (Калашнікова, 2010). 

Основна увага досліджень теорії управління в кінці  ХХ ст. буда 

зосереджена  на лідерстві, яке вивчається шляхом поєднання багатьох підходів, 

що сприяє його розвитку. Увага вчених сконцентрована на врахуванні   трьох 

складових управління – інструментах, принципах та людських відносинах, що 

враховують еволюційний розвиток управлінської думки (Калашнікова, 2010). 

Окремим науковим напрямком в  теорії управління на початку ХХІ ст. є 

вивчення концепції лідерства,  яка стрімко  еволюціонує та  розширює 

визначення «лідерства» і всіх його проявів (Калашнікова, 2010). 
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З метою розвитку лідерського потенціалу управлінського персоналу 

потребують оновлення не тільки теоретичні основи управління, але й концепція  

освітньої підготовки менеджерів з метою її адаптації до сучасних вимог 

зовнішнього середовища. 

Не одна теорія не здатна охопити всі аспекти лідерства; для менеджера- 

практика необхідно володіти основними теоріями, для того щоб ефективно 

використовувати на практиці. З одного боку, необхідно мати уявлення про 

результати теоретичних досліджень в сфері лідерства, а з іншого – зрозуміти 

контекст, в якому формуються ті чи інші концепції (Арнод та Аруіол, 2002).  

Уже на початку дослідження проблематики лідерства вчені наголошували 

на таких особистісних якостях, що його формують: інтелект, активність, 

домінування, самовпевненість, прагнення до успіху, комунікабельність 

(Жарик, 2014a). 

Особливість поточної ситуації та специфіка завдань вимагають розвитку 

особистісних якостей управлінців. Найбільш бажаним є поєднання 

особистісних якостей  з аналітичними здібностями, професійними знаннями та 

вмінням управляти (Колпаков та Анісімов, 2005).  

Щоб бути ефективним лідером, керівник  повинен вміти: визначати 

стратегічні перспективи розвитку підприємства; моделювати складні ситуації, 

прогнозувати ризики, адаптувати  організаційну структуру та культуру 

відповідно до вимог ринку. При проведенні змін найбільш значущими є 

харизма та інтелект, а також емоційність (Колпаков та Анісісмов, 2005). 

Лідерство стало об’єктом дослідження багатьох учених, і нині 

сформульовано основні теоретичні підходи до вивчення лідерства. 

Припущення, що існує якийсь єдиний оптимальний стиль керівництва. Однак, 

узагальнюючи результати досліджень, які використовували даний підхід, 

з’ясувалось, що не існує єдиного «оптимального» стиля керівництва 

(Якушко, 2018).  

Ефективність  стилю лідерства залежить від умов конкретної ситуації, і 

коли  вони  змінюються, з  мінюється і стиль.   В  даному випадку доцільним  є  
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використання ситуаційного підходу до лідерства (Саврасова –В’юн, 2015). 

Лідером  можна стати  не тільки завдяки своїм  особистим якостям, а за 

умови наявності відповідної ситуації і  взаємозв’язку між лідером і ситуацією, 

як визначається  ситуаційним підходом.  

На лідерство впливає три найбільш значимі чинники: 

1) вплив посади – лідер, оскільки людина може значно легше вести за 

собою, якщо вона має більше посадових повноважень; 

2) чіткість викладення поставлених завдань, їх структуризація  за умови 

більш якісного описання відповідно до ситуації;  

3) взаємовідносини між лідером і членами групи, з урахуванням ступеня  

довіри колективу лідеру і готовності йти за ним. Дана ситуаційна теорія 

визначає лідерство як продукт ситуації: особистість, коли стає лідером набуває 

авторитету, який спричиняє початок її «спрацювання» внаслідок дії 

стереотипів. Тому її можна  охарактеризувати як «лідер для групи взагалі» 

(Чалова та Сучков, 2014).  

Ні один з підходів до вивчення лідерства не зміг виявити співвідношення 

між особистісними якостями і моделлю поведінки керівника та ефективністю 

роботи персоналу (Сучков та Чалова, 2014). 

Враховуючи вищесказане, дані підходи залишаються найбільш 

значимими чинниками успішності лідера. Однак, в ефективності керівництва 

вирішальну роль відіграють також допоміжні фактори (Фролова, 2002).  

Вищезазначені  фактори враховують потреби і особисті якості персоналу, 

досяжність поставлених  завдань та вимоги зовнішнього середовища 

(Гордієнко, 2003). 

Підхід запропонований Д. Големан (2001, с. 48) передбачає вивчення 

лідерських компетенцій (теорія рис). Відповідно  до цього підходу, лідером 

може бути людина, яка має певний набір компетенцій особистості.  

Однак створення найбільш оптимального переліку є само по собі дуже 

складним. До сьогодні вчені не змогли сформулювати повний набір лідерських 

компетенцій для ефективного лідера.  Але  обов’язковими  компетенціями  для  



28  

лідера визначено: високі розумові здібності, широкі громадські інтереси і 

зрілість (Якушко, 2018).  

«Атрибутивна»  та «харизматична» теорія – це нові підходи, які оцінюють   

лідерські якості у відповідності  з конкретною ситуацією (Грищенко, 2015). 

Найбільш  раннім підходом у теорії лідерства є  концепція лідерських 

компетенцій. В процесі розвитку даної концепції було визначено значний 

перелік лідерських компетенцій. В результаті проведених досліджень цей 

перелік було узагальнено та визначено найбільш значимі якості лідера: розум та 

інтелектуальні здібності; домінування над підлеглими; впевненість в собі; 

активність та енергійність; знання справи (Нікольська, 2014). 

Вищевказані якості повністю не розкривають природу  виникнення 

лідера. Значна кількість  керівників, хоч і мали вищеозначені якості, але 

лідерами не стали.  

В своїх дослідження Н. Хаметова (2004) об’єднала лідерські якості  в 

чотири групи: фізіологічні, емоційні, інтелектуальні та особистісно-ділові.  Як 

фізіологічні відзначені: зріст, вага, статура, зовнішній вигляд чи показність, 

енергійність рухів та стан здоров’я. Однак бути фізично вище, ніж будь –який 

член  колективу не забезпечить роль лідера для підлеглих. На практиці 

психологічні чи емоційні якості демонструються переважно в характері 

керівника (Хаметова, 2004).  Вроджені задатки – це першооснова психічних 

компетенцій, які, мають двоїсту природу: якості, які не (або слабко) піддаються 

корекції та  якості, які піддаються вдосконаленню (Саварин, 2010).  

Під  впливом набутого досвіду удосконалюються психологічні якості 

людини в процесі життя і діяльності. Результати досліджень лідерства у 

взаємозв’язку з компетенція ми довели, що  рівень інтелектуальних та 

професійних  компетенцій у лідерів вище, ніж у не лідерів Серед  якостей 

лідера найбільш значимими, за визначенням Войнаш Л.Г. (2012) є: бажання 

самовдосконалюватися, сприймати нові ідей і досягнення, мати системне 

мислення, схильність  до самоаналізу. Набутими і  розвинутими навички у 

лідера є особистісно-ділові якості, які проявляються у нього реалізації 
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управлінських  функцій. Це може бути ініціативність, креативність у прийнятті 

управлінських рішень, вміння ризикувати (Войнаш, 2012).  

Теорія лідерських компетенцій, на думку Хаметової Н.Г. (2004), має 

наступні недоліки: перелік потенційно важливих лідерських компетенцій 

виявився практично безкінечним;  неможливість створення «єдиного вірного» 

образу лідера, а отже – створити основи теорії; підхід, який вивчає лідерські 

якості, не приніс користі практиці, він став передумовою розвитку інших 

концепцій лідерства, наприклад, концепції лідерської поведінки.  

Зростання лідера може відбуватися в кілька етапів, залежно від 

компетенцій і масштабів лідерства. Розглянемо ці етапи:  

1. Внутрішнє лідерство. Це базовий етап розвитку лідерської компетенції, 

передумова для виникнення і розвитку лідера. Людина повинна уміти керувати 

собою, мотивувати себе до роботи (Марчукова, 2011). 

2. Ситуативне, або контекстуальне, лідерство. Коли керівник приймає  на 

себе роль лідера залежно від ситуації, що склалася, і діє в конкретному 

контексті. На неї покладається тимчасова відповідальність за те, що 

відбувається (Нестуля, Нестуля та Карманенко 2013). 

3. Командне, або тактичне, лідерство. Лідер надихає підлеглих, формулює 

ідеї та  керує командою впродовж великого проміжку часу; відповідає за свою 

команду та її членів; зазвичай ставить тактичні цілі й прагне до їх досягнення 

(Водолазська, 2009).  

4. Системне, або стратегічне, лідерство. Лідер керує всією системою 

загалом та керівниками-лідерами. Розробляє стратегічні цілі організації, 

визначає плани і перспективи розвитку (Кудрик та Шиян, 2018). 

На першому етапі розвивається вміння управляти собою: працювати зі 

своїми станами, ставити й досягати мети, мотивувати себе на роботу й на вищі 

досягнення. На наступному етапі потенційний лідер вчиться брати ініціативу на 

себе, спілкуватися з людьми і разом із ними рухатися до виконання 

поставлених завдань і цілей. На третьому етапі набувається вміння формувати 

власну команду, мотивувати її, бути для  людей прикладом; паралельно 
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розвиваються інші  лідерські навички: уміння координувати дії своєї команди, 

говорити, переконувати, формуються внутрішня сміливість, цілеспрямованість, 

стійкість, комунікабельність. Четвертий етап – період створення своєї власної 

лідерської школи, де б з’являлися лідери-послідовники і здійснювалося 

керівництво цілою системою команд. На цьому етапі необхідне вміння 

управляти великими системами і структурами (Водолазська, 2009).  

Зазначимо, що в сучасних умовах – лідерство сприяє приведенню 

результативності роботи персоналу  у відповідність до сучасних високих 

стандартів управління, а також формуванню особистості що буде здатна 

досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. 

(Гуржій, 2014). Лідерство сприяє  вдосконаленню внутрішньо організаційної  

структури підприємства, забезпечити бажанню рухатися  вперед задля 

досягнення стратегічних орієнтирів (Петрова, 2009). Проведений аналіз 

сучасних  підходів  до лідерських компетенцій, якими повинен володіти 

сучасний менеджер, дозволив зробити головний висновок, що сучасні умови 

господарювання призводять до ускладнення міжособистісних відносин на 

підприємстві  та  потребують   від керівництва  розробки обґрунтованих 

оригінальних, креативних рішень.  Сучасний  керівник  повинен  мати  глибокі 

та системні  знання  в  різних  галузях,  і  ці знання  мають регулярно 

оновлюватися  та  систематизуватися (Жарик та Гуржій, 2014a).  

Кожен вчений формулює власне визначення «лідера» (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Порівняння визначень поняття «лідер» вчених та науковців 

Науковець Визначення поняття «лідер» 

Данюк В.М., 

Петюх В.М. 

(2013, с. 209) 

Лідер – це людина, яка налічена вмінням впливати на інших та направляти їх 

зусилля на реалізацію стартегічнихпланів. Лідер спроможний генерувати 

виробляти, проявляти та  передавати енергію. 

Шегда А.В. 

(2005) 

Лідер – це той, хто очолює  та веде за собою. Він задає траєкторію руху, веде за 

собою однодумців. 

Д. Черваньов Лідер – один з чотирьох основних архетипів керівників (лідер,  

 (2003) адміністратор, плановик, підприємець), що володіють визначеними специфічними 

знаннями, рисами характеру і навичками втілення поставлених цілей у життя. 

Примітка: згруповано автором на основі (Данюк та Петюх, 2013; Шегда, 2005; 

Черваньов, 2003) 
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В процесі розвитку теорії  лідерства науковці  запропонували  безліч 

визначень «лідерства». Деякі намагалися додати  складові, які є притаманними 

тільки лідеру (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Порівняння визначень поняття «лідерство» вчених та науковців 

Науковець Визначення поняття «лідерство» 

Т. Пітерс (2001) Направляюча  діяльність.  

М. Террі 

(2003, c. 38) 

Вміння  впливати на команду, яке мотивує їх на досягнення поставленої 

цілі. 

М. Мескон 

(2003) 

Здатність надихати підлеглих на досягнення мети.  

О. Щетиніна 

(2005) 

Елемент, який впливає і проявляється в умінні вивести діяльність 

трудового колективу  у відповідності до більш високих стандартів та 

сформувати відповідний людський капітал. 

Р. Танненбаум, 

І. Вешлер та 

Ф. Массарик 

(1961) 

Взаємодія між людьми, яке формується  у відповідності я з конкретною 

ситуацією на основі налагоджених  комунікацій і сприяє  досягненню 

цілей. 

Примітка: згруповано автором на основі (Щетиніна, 2005; Мескон, 2003; Террі, 2003; 

Пітерс, 2001; Танненбаум, Вешлер та Массарик 1961) 

 

Узагальнюючи різні визначення можна дати наступне визначення:  

«лідерство» – це взаємодія і вплив лідера на персонал, що ґрунтується на його 

лідерських якостях, серед яких найбільш значимими є креативність та емоційний 

інтелект.  

Лідерство  – це відносини, які ґрунтуються на підпорядкуванні  в системі 

відносин  членів групи, які сприяють досягненню поставленої мети. Звідси 

лідер–керівник - це: член групи, якому група делегує право приймати рішення; 

індивід, який в діяльності та взаємовідносинах в групі відіграє головну  роль 

(Маслюк, 2011).  

Не доведеним залишається  факт, що керівник в будь–якому випадку є 

лідером, а лідер – керівником. Існують випадки, коли лідера в організації немає 

взагалі або ж наявні неформальні лідери в організації. Менеджер при побудові 

відносин з підлеглими та в своєму впливі на результативність їх роботи 

покладається на посадові обов’язки (Семченко, 2008). Лідерство, як особливий 

вид відносин управління, засноване на взаємодії між керівником та підлеглими  
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в підприємстві (Тихомиров та Спенглер, 2005).  

Налагоджена  взаємодія між людьми – основа виникнення лідерства. При 

цьому хтось керує, а хтось дозволяє собою керувати, при цьому він може в свою 

чергу керувати кимось іншим. В «Основах менеджменту» лідерство 

визначається як: «…вміння впливати на людей з метою  їх спонукання до 

ефективної роботи задля реалізації розроблених стратегічних планів…» 

(Єлькіна, 2005). Класифікацію  основних ознак лідерства, в розрізі складових,  

сякі забезпечують соціально-психологічний розвитку колективу приведено в 

табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Класифікація поняття «лідерство» 

Ознака Різновид Тлумачення 

За стилем Авторитарний Лідер приймає всі рішення одноосібно, директивно. 

Він розподіляє права між членами групи, але права та 

обов’язки не мають стабільного характеру. Все 

управління зосереджено в руках лідера. 

Демократичний Усі рішення приймаються спільно. У групі всі права, 

обов’язки та відповідальність рівномірно 

розподіляються між її членами. Лідер однаковою 

мірою захищає та підтримує кожного члена групи. 

Нейтральний Лідер надає членам групи надто велику свободу дій. У 

групі з таким стилем лідерства досить часто 

виникають суперечності між членами колективу. 

Лідер не несе відповідальності за результати, 

намагається перекласти її на інших.  

За змістом 

діяльності 

Лідер-виконавець Забезпечує виконання вже прийнятої програми 

поведінки 

 Лідер-натхненник Пропонує програму поведінки 

Лідер з властивос-

тями як Лідера- 

натхненника, так і 

Лідера-виконавця 

Поєднує якості обох типів діяльності Лідер проявляє 

завжди свої якості Універсальна ознака 

За 

характером 

діяльності 

.  

Ситуаційна ознака 

Лідерські якості проявляються лише у специфічних 

ситуаціях 

Примітка: згруповано автором на основі (Гура, Романовський та Книш 2017; 

Романовський та ін., 2017; Гуржій та Фенюшина, 2017; Кендюхов та Романченко, 2015; 

Білецька, 2014; Скібіцька та ін., 2014; Титаренко, 2013; Борщ, 2007; Ксенофонтова, 2006; 

Ліпенцев та Пашко, 2005; Борисова, 2002; Котлер та Келлер, 2002; Веснін, 2001; 

Філонович, 1999; Вудкок та Френсіс, 1991)  
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Кожна підприємство намагається підвищити ефективність, збільшити 

прибутки, зменшити використання ресурсів, оптимальні витрати людських сил, 

ресурсів та часу. Тобто підприємство прагне ефективного керівництва. На наш 

погляд, ефективні лідери не є завжди ефективними управлінцями. Існують 

випадки, коли прояви ефективного лідерства є зайвими в формальних 

підприємствах (Жарик, 2014b). Запорукою ефективної роботи керівника є 

лідерський вплив – як результат взаємодії лідера та його послідовників, що 

сприяє зростанню результативності роботи персоналу. 

Перш ніж перейти до розгляду компетенцій, необхідно визначитися з 

категорією «компетентність». 

Останнім часом в науковій літературі, говорячи про  управлінські 

компетенції, вживають терміни і «компетентність», і  «компетенція». На 

наш погляд, це різні поняття, у них різний зміст. Так, компетентність  

включає в себе знання, вміння і навички для виконання поставленого  

завдання або ж певних  обов'язків,  тобто, це  якості, особистісні властивості  

людини. А компетенція – це вже сфера відповідальності людини. Про 

розмежування цих понять зазначали Базаров Т.Ю. та 

Ладіоненко М.А. (2010, с. 61-62), оскільки вважали, що поєднання цих термінів 

в одне слово «компетенція»  відбулося через те, що в англійській мові обидва 

поняття відповідають одному слову – competence («компетенція, 

компетентність»).  

Формування моделі компетенцій керівника є необхідним інструментом 

організації з управління персоналом. При цьому управлінські компетенції 

необхідно визначати на основі заданих стандартів, які включають набір вимог, 

які відповідають поставленим завданням і якості даної моделі в період її  

складання (Ганос та Гало, 2013). 

Для того щоб сформувати вимоги до управлінських компетенцій 

керівника, необхідно чітко розуміти визначення даної категорії.  Відповідно до 

цього компетенцією можна назвати – будь-яку вимірювану характеристику 

співпрацівника, яка дозволяє йому бути ефективним / результативним у певній 
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діяльності (Сєріков, 2017a). Ті необхідні компетенції, які дозволяють керівнику 

ефективно вирішувати поставлені задачі, формують професійну компетентність 

(Виноградський, Виноградська та Шканова 2009).  

Особистісно - ділові компетенції – це узагальнені, найбільш стійкі 

характеристики особистості, які  найбільше впливають на управлінську 

діяльність і залежні від особливостей характеру, структури особистості, 

її спрямованості, досвіду, здібностей, умов діяльності і специфікою роботи 

організації або очолюваного ним підрозділу, враховувати менталітет народу, 

особливості підприємства, зміст посадових обов'язків та ін. (Жарик та Гуржій, 

2014b). 

Всі види компетенцій взаємопов'язані. Саме вони забезпечують 

становлення особистості як керівника. Кожну з компетенцій для своїх 

керівників повинні визначати самі підприємства з врахуванням конкретних 

умов роботи. Розглянемо приклади моделей управлінських компетенцій 

закордонних компаній (табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 

Моделі управлінських компетенцій закордонний досвід 

Країна Модель лідерської компетентності 

1 2 

AstraZeneca - міжнародна 

біофармацевтична 

компанія (Швеція) 

- забезпечення ясності стратегічного напрямку;  

- виконання зобов'язань;   

- орієнтація на віддачу;  

- побудова відносин ;  

- удосконалення людей;  

- наявність власної думки;  

- розвиток самосвідомості.  

Philips -  міжнародний  концерн в 

галузі електроніки, медичного 

обладнання та світлотехніки 

(Нідерланди) 

- показує рішучість в досягненні відмінних результатів; 

- знаходить найкращі шляхи; 

- вимагає високої продуктивності; 

- вдосконалює не тільки себе, але і інших; 

- заохочує прихильність. 

Державна служба вищого рівня 

(Великобританія) 

- схвалення різноманітності; 

- бачення мети і визначення напрямку; 

- робота над створенням персонального впливу; 

- стратегічне мислення; 

- навчання і вдосконалення; 

- орієнтація на віддачу. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

Shell - нафтогазова 

компанія (Нідерланди, 

Великобританія) 

- побудова спільного бачення; 

- максимізація можливості бізнесу; 

- демонстрація професійної майстерності; 

- відображення особистої ефективності; 

- мотивація , тренування і вдосконалення; 

- забезпечення результатів. 

Примітка: згруповано автором на основі (Філіпс, 2017; Дрежслужба Великобританії, 

2012; Астра зенека, 2011; Компанія Шел, 2011) 

 

Як видно з табл. 1.5 майже всі моделі зосереджені на розвитку як 

особистісних компетенцій, так і вміння до ефективної командної роботи. 

Шагіахметова А.Х. (2013, с .44) зазначає, що у Великобританії найбільш 

поширена ідея оцінки управління підприємством з позиції компетентнісного 

підходу,  оскільки тут найбільш значимими моделями є «Модель інвестицій в 

людину лідерство і менеджмент» (IiP) і Національний професійний стандарт 

керівництва і лідерства» (NOS). Вони відрізняються від існуючих  акцентом на 

лідерстві (Шагіахметова, 2013).  

На думку Д. Гоулдмана (2005) найбільш значимими серед 

компетентностей є особистісні якості керівника, оскільки на початку  

2000-х рр. він досліджував більше 200 міжнародних компаній і виявив, що 

найбільш ефективних лідерів відрізняє високий рівень емоційного  

інтелекту. На його думку, «без емоційного інтелекту, ні найкраща у світі 

освіта , ні аналітичний розум  не зроблять з посереднього керівника  великого 

лідера» (Гоулдман, 2005, с. 263-265).  

Лідерство як якість керівника визначає потенціал розвитку 

організації. Однак керівництво і лідерство не є тотожними. Важливо, щоб ці дві 

якості поєднувалися в одній людині (Воробйова та Левчук, 2012).  

На нашу думку, лідерство – це взаємодія і вплив лідера на персонал, що 

ґрунтується на його лідерських якостях, серед яких найбільш значимими є 

креативність та емоційний інтелект. 
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Саме лідерство дозволяє керівнику створити свій власний стиль 

управління, своє бачення, самостійно визначати цілі, постійно розвивати 

здібності співробітників і власні навички та методи управління. Керівник, що 

володіє такими компетентностями, здатний досягати будь-яких поставлених 

цілей, засоби, терміни і способи досягнення яких він чітко собі уявляє (Возна, 

2014). 

Процес вироблення і прийняття рішень, спрямованих на поліпшення 

діяльності  організації, на думку Камалетдінової А.Б. (2010, с. 202), вимагає від 

керівника мобілізації всіх знань, умінь, навичок,  моральних і ділових 

компетенцій. Керівник повинен знати принципи взаємодії  менеджерів 

підрозділів і працівників  підприємства,  удосконалювати командну роботу з  

метою утримання єдності і правильності функціонування фірми.  

 

 

1.2. Лідерські компетенції  керівника: сутність, характерні риси та 

складові 

 

Лідерство залишається найпопулярнішою та найскладнішою  проблемою 

у системі управління підприємством. Розвиток економіки знань,  посилення 

творчого потенціалу персоналу сприяло загостренню проблем  щодо пошуку і 

впровадження сучасних технологій, методів, механізмів та інструментів 

кадрового управління. Традиційний адміністративний вплив сьогодні є 

найменш дієвим, це доведено науковцями і практикою розвинутих країн. З 

метою адаптації до вимог ХХІ ст.  необхідно мати не тільки  високу професійну 

кваліфікацію і володіти сучасними методами роботи. Значна кількість 

закордонних публікацій доводить, що в сучасних умовах розвитку економіки 

найбільш дієвим інструментом кадрового управління є розвиток лідерських 

компетенцій (Лугова та Сєріков, 2017b). На  думку Бабенко О.М. (2014, с. 144), 

необхідно  досліджувати накопичений досвід  та адаптувати існуючих підходи, 
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опанувати технології лідерства, що забезпечить розвиток лідерських 

компетенцій  управлінського  персоналу підприємства. 

На думку, І. Адізеса (2008), сучасний менеджер повинен бути ще й 

лідером. З метою підвищення ефективності управління діяльністю 

підприємства перед  управлінцями постає завдання стати керівниками-

лідерами. При цьому стати лідером не можливо лише за умови просування  

кар’єрними  сходами, необхідно постійно розвивати в собі лідерські 

компетенції та розширювати межі свого лідерського впливу на підлеглих. Все 

вищевикладене доводить, що тільки за умови розвитку своїх лідерських 

компетенцій керівник перетвориться  в керівника-лідера (Лугова та Єрмоленко, 

2012). 

Як показав аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, 

компетенції в основному визначають в трьох варіантах. 

Компетенція гарантує можливість  керівництва  яка передбачає: 

розуміння суті виконуваних задач і проблем, що вирішуються; наявність  

досвіду у даній галузі, навички практичного використання його кращих 

досягнень; вміння обирати відповідно до ситуації найбільш дієві важелі впливу 

на підлеглих; відповідальність за досягнуті результати; прийняття та розуміння  

власних  помилок і відповідне коригування процесу досягнення цілей 

(Євтихій, 2010). 

В. Нагаєв (2007, с. 65)  визначає її – як: «здатність застосовувати знання й 

уміння, що забезпечує активне використання навчальних досягнень у нових 

ситуаціях, спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати 

завдання або роботу» (Нагаєв, 2007).  

Г. Селевко (2004) вважає, що «компетенція – це інтегральна якість, яка 

реалізується в здатності працівника до роботи, що передбачає наявність знань 

та досвіду, які були  отримані під час навчання і орієнтації на успішну 

діяльність» (Селевко, 2004).   

Бессонова Л.О. та Добросмислова С.М. (2012) зазначають: «компетенція – 

це не тільки наявність знань і досвіду, а й уміння розпорядитися ними при 
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виконанні своїх функцій, що є обов'язковою умовою оптимізації професійної 

діяльності» (Бессонова  та Добросмислова, 2012).   

А. Омаров (1984), І. Стрілець (2010), визначають компетенцію як: 

«досконале знання своєї справи, сутності виконуваної роботи, складних 

зв'язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів досягнення намічених 

цілей» (Стрілець 2010; Омаров, 1984). 

М. Ільїн (2009) відзначає, що термін «компетенція» логічно 

використовувати для характеристики кола повноважень, прав, обов’язків 

працівника. Поняття компетентності пов’язане з тим, що для виконання 

обов’язків працівник повинен мати певні знання, уміння, навички професійно-

значущими властивостями і якостями, які у своїй сукупності й визначають його 

здатність до діяльності. 

За визначенням В. Жолдак (1994) лідерська діяльність: «це специфічний 

вид професійної діяльності» (Жолдак, 1994). Якщо використовувати її оцінку з 

антропологічних позицій, на думку Яковлєвої Н.Г. (2003) поясненням тому є 

багато обставин:  

По-перше, для її виконання необхідний «особливий» людський матеріал в 

тому розумінні, що в нього наявні такі дані, як організаторські здібності, 

неабиякий інтелект, позитивне ставлення до людей і природі.  

По-друге, фахівець повинен мати ґрунтовний культурологічний тезаурус.  

По-третє, йому необхідно володіти різнобічними спеціальними знаннями: 

екологічними, економічними, фінансовими, правовими, управлінськими, 

психологічними, соціологічними і т.д.  

По-четверте, всі вищеназвані знання треба вміти технологічно 

використовувати в практичній діяльності (Яковлєва, 2003).   

Г. Кот та О. Пилипчук (2009) виділяють три види управлінської  

діяльності: 1) діяльність щодо  організації та управління певною системою; 

2) діяльність що управління людьми та  міжособистісною взаємодією; 

3) діяльність щодо організації технологічного процесу. В залежності від того, 

наскільки вдало менеджер може забезпечити та узгодити між собою всі три 
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складових види і визначається ефективність управління (Кот та Пилипчук, 

2009). 

Аналізуючи лідерські компетенції  особливу увагу необхідно зосередити 

на  її носії, тобто керівнику (Ібрагімова, 2012). 

Керівниками є посадові особи, що надіяються особливими 

повноваженнями очолюють трудові колективи та регулюють їх діяльність, а 

також приймають управлінські рішення в межах своєї компетенції і повністю 

відповідають за їх виконання (Кот та Пилипчук, 2009).  

Ряд авторів керівником визначають: «особу, що має повноваження  щодо 

управління організацією та відповідає за результати її діяльності» цитування 

оформити вірно. Вони поділяють керівників на лінійних та функціональних. 

Перші очолюють лінійні підрозділи підприємства, інші - штабні й збутові 

(Варава та ін., 2011).  

Л. Захарченко та Г. Мєдвєдєва (2012) управлінські компетенції  

визначають: як «особистісну професійну якість, яка інтегрує професійні та 

управлінські знання, вміння, навички і розвинені на їх основі здібності, 

реалізовані в професійній діяльності, що дозволяють діяти самостійно і 

ефективно». На їх думку, лідерські компетенції можуть  бути визначені як 

здатність і готовність виділяти, точно формулювати, цілісно і глибоко 

аналізувати проблеми розвитку управління і знаходити ефективне рішення. Це 

здатність вирішувати професійні завдання менеджера. 

Т. Шамова (2001) вважає, що компетентність є знання, а головне вміння  

використовувати  знання  в  процесі  лідерської  діяльності. В. Веснін (2001) під 

управлінською компетентністю розуміє здатність фахівця якісно і 

безпомилково виконувати основні функції в стабільних і постійно мінливих 

умовах, освоювати нове, при зміні ситуації швидко адаптуватися її 

особливостям.  

Л. Оліфіра (2010) визначає  компетенції  як сукупність особистісних 

компетенцій та здібностей суб’єкта управління, його професійних знань, 

компетенцій та досвіду, що дають змогу брати участь у прийнятті ефективних 
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рішень й успішно здійснювати управління колективом, підлеглими, 

персоналом, установою. 

На думку, О. Луцького (2012), компетенції є складним індивідуально-

професійним утворенням, яке передбачає наявність професійних знань, 

практичних вмінь, навичок, особистісних цінностей та якостей, які 

забезпечують кваліфіковане здійснення лідерської діяльності та свідомий вибір 

моделей поведінки. 

Роль і значення компетентності керівника в процесі управління 

обумовлені орієнтацією сучасного українського суспільства на економіку 

знань, що вимагає розвитку особистісного потенціалу у контексті 

інтелектуальних здібностей.  Людина має бути творчою особистістю, а  не 

тільки носієм знань, і вмінь використовувати отримані знання для забезпечення 

конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя 

(Щетініна, 2010; Грішнова, 2006; Горбатова, 2002).  

Проведений аналіз праць О. Вартанової (2017); Д. Сєрікова (2017a); 

П. Хаітова (2016); О. Кузьменко (2015); В. Міляєвої (2014); Е. Лариної (2013); 

Л. Бізо, І. Ібрагімова та О. Кікоть (2012); Д. Дзвінчук та В. Кушнірюка (2012); 

С. Міхєєва та А. Деркач (2012); О. Євтихій (2011); Л. Приходченко (2004), 

А. Жилиної (2002); Б. Баса та Б. Аволіо (1990) дозволив зробити висновок, що в 

основному науковці виділяють у структурі компетенцій наступні складові: 

когнітивну – наявність системи науково-теоретичних та науково-практичних 

знань про управлінську діяльність; діяльнісну – наявність системи  навичок та 

вмінь, які сприяють вирішенню управлінських задач; мотиваційну – 

сформованість  сукупності  потреб,  інтересів,  мотивів,  установок,  цінностей 

цілей лідерської діяльності; рефлексивну – спроможність  адекватно оцінювати 

себе як особистість, професіонала, суб'єкта лідерського впливу; особистісну – 

сформованість сукупності особистісних компетенцій, які обов’язково мають 

бути притаманні професійно-компетентному управлінцю (Дороніна, 

Білоконенко та Сєріков 2017).  

Умовно усі визначення управлінської компетентності  можна розділити 
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на чотири групи: перша – автори розглядають управлінську компетентність як 

набір характеристик людини, друга – автори вважають що це знання та вміння, 

третя – здатність виконувати свої функції та обов’язки,  четверта – сукупність 

сформованих компетенцій (Сєріков, 2017b). Аналіз наукових підходів щодо 

трактування поняття «лідерські компетенції», на думку Д. Сєрікова (2017b), 

дозволяє уточнити його сутність як складного професійно-особистісного 

утворення, яке реалізується в процесі лідерської діяльності, забезпечує 

готовність і здатність до її виконання та включає знання, вміння, навички, 

особистісні якості та здібності, цінності, мотиви та оцінки. У цьому визначенні 

автор акцентує  увагу на обґрунтуванні ключової ролі особистості, її готовності 

та спроможності до розвитку функцій керівника. 

Між поняттями «компетентність» «компетенція» простежується тісний  

взаємозв’язок. Вперше дані категорії почали використовуватися за кордоном в 

70-х роках двадцятого століття завдяки дослідженням щодо окреслення 

найважливіших компетенцій успішного керівника. Сьогодні  компетенції 

розглядаються як самостійні складові результативної управлінської діяльності 

та слугують основою для визначення спроможності керівника  виконувати 

поставлені перед ним завдання. Компетенції є основою компетентності, але 

сукупність компетенцій  не є  компетентністю (Дуднєва, 2010). 

Компетентність дозволяє визначити ступінь оволодіння лідерськими 

компетенціями, які є необхідними для результативного впливу на підлеглих, та 

визначає співвідношення  реальних та  необхідних особистісних якостей 

керівника, та психологічну адаптацію  при виконанні посадових обов’язків. 

Компетентність – це система знань, умінь, цінностей та  інших 

компетенцій, що були отримані керівником в процесі роботи на відповідній 

посаді (Любимов, 2011, с. 177). Це значить що керівник, який володіє 

лідерською компетентністю, розуміється на лідерстві, усвідомлює його 

цінності, має відповідні лідерські якості та уміння, що обумовлює його 

формальний і неформальний вплив на підлеглих (Зуб та Смирнов, 1999).  

Згідно з поглядами на лідерство І. Адізеса (2008) ідеального лідера не має  
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і не може бути, але є ідеальне лідерство, яке забезпечується носіями 

взаємодоповнюючих стилів менеджменту. 

Лідерські компетенції, в даному випадку, це власний стиль управління, 

спроможність  при прийнятті управлінських рішень взаємодіяти з носієм 

іншого стилю при його впровадженні, формуванні команд, управлінні 

персоналом та змінами (Жарик, 2015).  

Автор  книг «Виховай у собі лідера», «Лідер на 360°», «Створи команду 

лідерів» (Дж. Максвелл, 2006a; 2006b) виділив п’ять етапів для розвитку лідера: 

статус, схвалення, продуктивність, наставництво, особистість. Передумовою 

досягнення п’ятої сходинки, на його думку, є сформовані лідерські компетенції, 

які полягають у як найкращому виконанні своїх обов’язків, роботі за межами 

посадових інструкцій та прийнятті відповідальності як за справу, так і за 

підлеглих, генеруванні ідей щодо покращення роботи, сприянні успіху інших 

людей, прийманні складних рішення щодо змін, створенні навколо себе 

«внутрішнього кола лідерів» (Костюк та Досин, 2013). 

Манфред Кете де Вріс (2004) у своїй праці «Містика лідерства» зазначає, 

що лідерство посилює емоційний інтелект, який розглядається як вміння  

розуміти власні емоції та емоції оточуючих з метою  використання отриманої 

інформації для реалізації поставлених цілей. Як складові емоційного інтелекту 

виділяють: самосвідомість, саморегуляцію, мотивацію, емпатію,  

соціальні навички. При наявності вищеозначених складових керівник-лідер 

проявить себе як людина, що може наполегливо працювати, контролювати  та 

мотивувати себе, розуміти свої і чужі  емоції та враховувати все вищевказане 

при налагодженні  взаємовідносин з підлеглими та послідовниками (Шилець, 

2003).   

Розглядаючи компетенції як, діяльнісні характеристики, логічним 

представляється і їх поділ  у відповідності зі специфікою діяльності на: 

професійні (спеціальні), соціальні, комунікативні, особистісні та індивідуальні 

компетенції (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Класифікація компетенцій за складовими 

Скла-

дові 

Визначення Характерні риси 

1 2 3 

Профе-

сійна 

Інтегральна особистісна 

якість  керівника, яка 

визначає спроможність 

долати проблеми та 

вирішувати управлінські 

задачі, які проявляються в 

управлінській  діяльності, 

яке базується на з 

використанні професійних 

знань у різних області, та 

наявності відповідного 

досвіду. 

1. Створення  комплексної системи теоретичних 

знань і професійних вмінь і навичок, на яких в 

ґрунтується  професійна освіта. 

2. Формування професійної компетентності, що 

забезпечує успішну адаптацію на робочому місці. 

3. Налагодження  взаємозв’язку  з підлеглими для  

лідерського впливу на результати їх роботи. 

4. Творче мислення, вміння передбачати наслідки 

власних рішень. 

5. Критичне оцінювання своїх можливостей і 

досягнень.  

6. Володіння інноваційними технологіями в 

професійній та управлінській сферах. 

Со-

ціальна 

Інтегральна особистісна 

якість  керівника, яка 

визначає адаптивні 

здібності щодо суспільних 

вимог, налагодження і 

розвиток соціальних 

контактів, спроможність  у 

відповідності  до норм і 

правил соціуму і 

підприємства коригувати  

модель поведінки. 

1. Набуття   професійних знань і навичок 

взаємодії як керівника, так і підлеглого в різних 

рівнях ієрархії організаційної структури 

управління трудовим колективом. 

2. Підприємство групової взаємодії. 

3. Формування та підтримка нормального 

морально-психологічного клімату в групі. 

Комуні-

кативна 

Професійно значуща 

складова управлінської 

діяльності, яка забезпечує 

вплив на персонал та сприяє 

формуванню позитивного 

іміджу менеджера. 

1. Отримання  знань щодо норм і правил 

спілкування як вербально, так і  не вербально. 

2. Створення  системи комунікативних навичок , 

що вміння контактувати  з людьми, враховуючи 

їх статеві,  вікові і соціально-культурні 

характеристики. 

3. Спроможність використовувати наявну  

ситуацію  для досягнення   своїх   

комунікативних цілей. 

4. Вміння переконувати співрозмовника тощо), 

накопичення комунікативного досвіду. 

Особис

тісна 

Професійне використання 

прийомів самовираження та 

саморозвитку, вміння 

протидіяти професійній 

деформації особистості. 

1. Стійка професійна мотивація. 

2. Наявність позитивної Я-концепції, власної 

місії. 

3. Задоволеність процесом праці. 

4. Свідомо творчий підхід до управлінської 

діяльності. 
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Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

Індиві-

дуальна 

Наявність бажання 

самореалізації і професійного 

зростання, особистісного 

розвитку, відсутність  
професійного старіння 

1. Сприйняття себе як професіонала. 

2. Побудова  власної стратегії кар’єрного та 

професійного зростання. 

3. Саморозвиток професійних навичок.  

4. Володіння прийомами особистісного 

саморозвитку та самовираження здібностей. 

Примітка: згруповано автором на основі (Кривов’язюк, 2018b; Нестуля та 

Нестуля, 2016; Васильченко та ін., 2015; Лимарева та Слупська, 2014; Редьква, 2013;. 

Євтіхов, 2011; Любимов, 2011; Марчукова, 2011; Нестуля, 2010; Сердюк, 2004; Равен, 2002; 

Маслов, 1999)  

 

Охарактеризовані в табл. 1.6 компетентності управлінця обумовлюють 

його імідж при взаємодії з персоналом і керівництвом вищого рівня. У випадку, 

коли менеджер сам свідомо обирає розвиток власної компетентності в розрізі 

всіх складових він формує позитивний імідж, який сприяє досягненню 

поставлених цілей (Решетько та Соколов, 2016). 

Лідерські дії вимагають обґрунтованих суджень у застосуванні 

лідерських навичок. Процес зростання лідерської компетентності можна 

розділити на два окремі етапи: 

1) досягнення лідерської компетентності; 

2) підтримка/збереження лідерської компетентності, яка вимагає від 

керівника постійної обізнаності та розуміння відповідних технічних, 

професійних та ділових здобутків (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Етапи зростання лідерської компетенції 

Примітка: складено автором на основі (Решетько та Соколов, 2016) 

Етапи лідерської компетентності 

Досягнення лідерської компетентності 

Підтримка (збереження) лідерської компетентності 

1 етап 

2 етап 
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Проведений аналіз існуючих підходів до лідерства дозволив відзначити, 

що в сучасних теоріях лідерства, як основна складова лідерської 

компетентності серед знань, умінь та навичок розглядається вміння підібрати 

команду та здатність налагодити її ефективну колективну роботу (Швець, 

2010). 

В цілому компетентнісний підхід до розвитку спроможності лідерів 

реалізується в кожній країні по-своєму, з урахуванням ментальності, 

економічної та політичної ситуації та інших факторів, що впливають на 

формування та розвиток лідерства (Вербенко, 2010).  

Нажаль, на сьогоднішній день тема лідерства не є досконально 

дослідженою, і не існує сталих понять про сутність, характерні риси та складові 

компетенцій лідера. Не існує на нинішній день затверджених компетенцій у 

теорії, адже, на нашу думку, компетенції лідерів та керівників можуть різнитися 

залежності від виконуваної посади (Жарик та Гуржій, 2014b). 

Особливості компетентності керівника для окремих професій, окрім 

державних персоналу, не є законодавчо затвердженим в Україні, та у  багатьох 

країн світу також. Ральф Стогділ (1949) та Річард Манн (1959) намагалися 

згрупувати всі виявлені раніше лідерські якості.  

Р. Стогділ (1949) дійшов висновку, що в основному п'ять компетенцій 

характеризують лідера, а саме: 

1) освітні  можливості; 

2) віра в себе; 

3) активна життєва позиція; 

4) висока професійність; 

5) статус вищий  від  інших (Стогділ, 1949). 

Перераховані  якості надавали пояснення щодо появи лідера. Вивчення 

лідерських якостей тривало. Дослідження  американського консультанта 

Уорена Беніса, довели значимість таких груп лідерських компетенцій, як: 

управління увагою, значенням, довірою та собою. У. Беніс (2001) запропонував 

лідерам для створення середовища делегувати повноваження  в організації, 

оскільки підлеглі  відчують важливість свої  роботи. 
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Однак теорія лідерських компетенцій стала поштовхом до появи та 

розвитку інших концепцій лідерства. На нашу думку, лідерські компетенції це 

наявність знань, навичок та компетенцій, моделей поведінки, які сприяють 

об’єднанню підлеглих при виконанні завдань у процесі реалізації 

організаційних змін. 

Проведені дослідження лідерства дозволили всі лідерські якості 

згрупувати в чотири групи: фізіологічні, психологічні, емоцій, розумові 

(Хаметова, 2004). До фізіологічних було віднесено: зріст, стан здоров'я масу 

тіла, зовнішній вигляд, статуру, енергійність рухів, Якості  характеру людини 

носять  психологічний характер. Вони мають спадкову та виховну основу. 

Дослідженням інтелектуальних компетенцій та їх взаємозв’язків з лідерством 

проводилось від моменту зародження лідерства. В якості інтелектуальних 

здібностей лідера визначено: його  прагнення до самовдосконалення; 

генерування інноваційних  ідей;  професійна придатність;  вміння об’єктивно 

аналізувати себе та інших (Скібіцька, 2009). 

Успішність лідера обумовлюється наявністю необхідних компетенцій та 

рис характеру у керівника. Вчені – дослідники, які вивчали  діяльність 

виконавчих директорів у Великобританії визначили перелік характеристик, які 

впливають на успіх справи (Хаметова, 2004) (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Ранжування компетенцій успішного лідера за значимістю 

Якості  Бали 

1. Вміння працювати в команді  78 

2. Відповідальність за реалізацію поставлених завдань  75 

3. Бажання досягти результатів  75 

4. Попередній досвід лідерства  74 

5. Наявність  досвід роботи в різних галузях   68 

6. Наявність комунікаційних навичок   66 

7. Готовність йти на ризик  63 

8. Навички генерування ідей  62 

9. Наявність таланту   60 

10. Спроможність до  зміни стилю керівництва в залежності від ситуації  58 

Примітка: згруповано автором на основі (Хаметова, 2004)  
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Він включає навички та досвід, який ці навички розвиває. Це обумовлене 

тим, що природні дані – лише частина загальної картини. 

Умови для формування та стимулювання лідерських рис характеру в  

людях повинні створюватися вже з дитинства. Для цього доцільно розробити 

програми щодо послідовного розвитку позитивних лідерських компетенцій у 

них (Євтіхов, 2010).  

Розглянемо чотири типи лідерів різних формацій (табл. 1.8), які найбільш 

часто зустрічаються в бізнесі і які можуть не мати всіх граней моделі 

лідерських компетенцій (Волківська, 2014; Гармаш та Гашутіна, 2009). 

Таблиця 1.8 

Характеристика чотирьох типів лідерів різних формацій 

Тип Характеристика 

Відповідаль-

ний. 

Люблячий. 

Сильна 

особистість 

Впровадження  ідеальної статичної моделі бізнесу на підприємстві. Бізнес-

середовище  динамічно змінюється, і створення доскональної моделі, що працює 

за стандартами минулого століття, робить такі підприємства 

неконкурентоспроможними сучасності. У цій моделі все досконале: 

відповідальність керівника дасть можливість поліпшувати бізнес без 

революційних стрибків, турбота про людей забезпечить створення дружного 

колективу і теплої атмосфери, сильна особистість - повагу й пошану. 

Відповідаль-

ний. 

Люблячий. 

Динамічний 

Майже  ідеальна модель лідера в бізнесі. Охарактеризувати  цей типаж можна 

так – це керівник, шо отримав підтримку від співробітників,  коли окреслив 

стратегічні цілі і взяв  на себе відповідальність за їх досягнення.  

Відповідаль-

ний. 

Динамічний.  

Сильна 

особистість 

Сильний та яскравий лідер, в ньому зосереджене вміння стратегічного 

передбачення та впровадження планів в реальність, сильна особистість, яка 

надихає  підлеглих на звершення і бере відповідальність на себе. При цьому він 

мало враховує людські цінності. Його першочерговим завданням є пошук 

заступника, який буде налагоджувати  зв'язки з громадськістю, керувати 

персоналом і доповнювати його своєю турботливістю  і добротою.  

Динамічний. 

Сильна 

особистість. 

Люблячий 

Лідер цього типу є по суті менеджером проектів, оскільки він спроможний 

передбачати перспективні прибуткові проекти завдяки  своєму прогресивному  

баченню. Він вміє ризикувати та вести за собою, організовувати та направляти 

роботу своєї команди. Є харизматичною особистістю, оскільки концентрує увагу 

на розроблених планах, сильний упевнений, улюбленець підлеглих.  

Примітка: згруповано автором на основі (Кривов’язюк, 2018а; Шкодіна та Докторук, 

2016; Волківська, 2014; Гура, Романовський та Книш 2014; Косьмина та Косьмин, 2014; 

Лимарева та Слупська, 2014; Гармаш та Гашутіна, 2009)  

 

В табл. 1.9 наведено основні вимоги до лідерських компетенцій власника 

бізнесу в розрізі складових персональної компетентності (Бабенко, 2014a; 

Бєляцький, Велесько та Ройш 2003).  
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Особливе місце серед компетентностей займають ділові якості керівника: 

стратегічна орієнтація; вміння керувати командою; своєчасно брати  ініціативу 

на та оперативно вирішувати проблеми, спроможність  управляти собою та 

делегувати повноваження. 

Таблиця 1.9 

Основні вимоги до лідерських компетенцій власника бізнесу 

Персональна 

компетенція 
Вимоги 

Приклад для 

інших 

Повинен надихати своїми ідеями інших, стимулювати прийняття  

креативних  підходів, нести відповідальність за невдачі. 

Самореалізація 

в процесі 

Вміти генерувати конструктивні пропозиції щодо організаційних змін. 

Пропонувати  нові ідеї не тільки під час вирішення старих проблем, а й 

при вирішенні нових. 

Ефективність 

керування 

командою 

Формулює  мету, визначає пріоритети, делегує повноваження 

підлеглим, залучає до команди інтелектуалів, командний гравець, 

активно використовує трудовий потенціал персоналу для досягнення 

стратегічних цілей, створює сприятливу атмосферу. 

Примітка: згруповано автором на основі (Бабенко, 2014a; Бєляцький, Велесько та 

Ройш 2003) 

 

Серед професійних компетенцій керівника виділяють: 

 володіння навичками управлінської роботи; 

 компетентність у професійній сфері; 

 ерудиція;  

 чіткі окреслені особисті цілі; 

 бажання навчатися; 

 критичне  оцінювання себе  та дійсності; 

 саморозвиток та вдосконалення; 

 володіння  сучасними методами роботи; 

 знання тайм- менеджменту; 

 емоційний інтелект та наставництво. 

Для опису індивідуальних характеристик, які підвищують  

результативність виконання роботи прийнято використовувати поняття  

«competency», а для опису вимог до співробітника - поняття  

«competence». Саме такий підхід в більшій мірі відповідає і вітчизняним 
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традиціям використання відповідних понять. Так, Базаров Т.Ю. (2010) вказує на 

те, що поняття компетенції можна розглядати як ставлення  до роботи, так 

і ставлення до людини. Компетенція посади – це вимога, що необхідна для 

успішного виконання роботи, сформульована в термінах інтегральних 

компетенцій індивідуального або колективного суб'єкту.  

Вищеозначені якості поєднують в собі знання, професійні навички і 

індивідуальні або культурні якості, які є необхідними для результативної 

роботи. Іноді компетенції  можуть бути описані у вигляді моделі професійної 

поведінки, необхідної для досягнення високих результатів (Потьомкіна, 2013).  

Компетентність – це сукупність ряду особистісних  характеристик, 

властивостей здібностей, навичок і  особливостей  мотивації, якими 

повинен володіти керівник для  успішної  роботи  в   рамках  заданих 

компетенцій  (типів  задач)  конкретної  посади  або  компанії   в  цілому. 

Дехто розглядає  компетенції персоналу в якості  інструментів реалізації   

компетентності організації. Сучасна теорія і практика моделювання 

компетенцій  дозволяє виділити  кілька  основних підходів: американський, 

британський, французький і німецький. Американська традиція досліджень 

компетенцій засновується на поведінці людини в процесі діяльності.  

Американські дослідники вивчають  «людей в роботі», а поняття «компетенції» 

розшифровують через особистісні особливості, мотиви, цінності, звички, 

уявлення людини самої себе, її знань, навичок.  

Т. Хоффманн (1999), вважає, що це дуже спрощений погляд на речі.  

Необхідно досліджувати людей, які виконують роботу ефективно, а не знання і 

вміння, які сприяють самостійному виконанню роботи. Так вважає У. Розвелл 

(2006), спираючись саме на цю позицію при дослідженні питання розвитку 

персоналу через навчання. Останнім часом  все більше в компетенціях увага 

зосереджується на ресурсах і готовності персоналу використовувати їх 

в конкурентній боротьбі. 

Американський підхід до дослідження компетенцій одночасно 

розвивається в двох напрямках. Перший з них орієнтований на дослідження 
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індивідуально представлених компетенцій. На сьогодні відповідно до нього 

оцінюються більшою мірою як функціональні, а не як поведінкові, оскільки 

визначають  на відповідні робочі завдання. Цей напрямок можна назвати  

психологічним - в його основі лежать роботи психологів (Д. Мак. Клелланда  та 

ін., 1973),  які досліджували компетенції пов'язаний з розвитком стратегічного  

менеджменту. 

Концепція стратегічного менеджменту розглядає  організацію як 

особливий суб'єкт, який містить цілісні характеристики (підприємство 

сприймається як особливий, самостійний суб'єкт) і структурності (підприємство 

як систему діяльності суб'єктів або як  групу суб'єктів). Все це обумовлює 

формування організаційних компетенцій, які в контексті американських 

досліджень називаються  ядерними, а вітчизняні  вчені визначають їх 

 як ключові або конкурентні (Отенко, 2006).  

Ідея  організаційних компетенцій багато в чому пов'язана з концепцією 

загальної якості (TQM). Стандарти якості покликані гарантувати тиражування 

якісного продукту, визначаючи організаційну компетенцію. для об'єднання в  

індивідуальних і організаційних компетенцій американськими вченими було 

запропоновано використовувати концепції лідерства для розробки компетенцій 

(Гуржій та Фенюшина, 2017). 

Крім американських досліджень компетенцій  в практиці розвиваються і 

інші підходи, принципово відмінні як за завданнями, так і за змістом.  

Найбільш відомим є британський підхід, пов'язаний з розвитком  системи 

освіти, який  передбачає розробку  певного набору взаємоузгоджених 

компетенцій при впровадження програми розвитку лідерських  компетенцій 

(Колінс та Колінс, 2007). В результаті з'являється особливий 

«тетраєдр компетенцій», що включає в себе: когнітивні  компетенції 

(знання і вміння, отримані в процесі навчання та роботи), функціональні 

компетенції (навички, що проявляються в своїй професійній сфері), особистісні 

компетенції  (моделі лідерської поведінки  в робочих ситуаціях, надихання 

підлеглих на  зростання  результативності роботи), етичні  (цінності, що 
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виступають підґрунтям  прийняття рішень ), мета-компетенції  (спроможності 

адекватно сприймати  критику, вирішувати складні проблеми). Звичайно, в 

цьому поділі легко вгадується «айсберг компетенцій», запропонований  

Спенсером в якості наочної моделі структури компетенцій, однак є й суттєві 

відмінності  між цими двома моделями. Дж. Четамом  та Дж. Чиверсом (1998) 

вищеозначена модель була чітко структурована і включає рівні можливості 

для розвитку кожного кластера компетенцій. 

Британський підхід розглядає компетенції як вимоги до співробітника, що 

пред'являються до нього  в зв'язку з виконанням певної роботи.  Британські 

моделі лідерських компетенцій управлінського персоналу ґрунтується на 

професійних стандартах, шо визначають набір  ролей  у відповідності  до 

посади, яка ним займається. Всі   ролі поділені  на компетенції, кожній з яких 

відповідають визначені індикатори поведінки. Головною  умовою британських 

моделей лідерських компетенцій є прояв в практичній роботі  відповідних 

навичок лідера,  що сприяють роботі  в межах визначених робочих стандартів, 

та є основою  програм навчання та розвитку  володіння комп'ютером з 

подальшим  використанням управлінським персоналом в роботі мережі 

Інтернет. 

Звіт CIPD (2007) дозволяє зрозуміти, яку роль у формуванні моделей 

компетенцій грають різні зацікавлені особи (стейкхолодери). Так, в 85% 

випадків моделі компетенцій розроблялися фахівцями організацій самостійно 

або спільно із зовнішніми консультантами, спеціально для цього запрошеними. 

Тільки 8% компаній використовують моделі компетенцій, розроблені 

консалтинговими компаніями.  Дослідження Р. Арнута та В. Лоуріо (2002) 

показали, що моделі компетенцій можуть входити в протиріччя з 

використовуваним  моделями оцінки кваліфікації. Не так давно у Франції був 

прийнятий закон, відповідно до якого співробітники мають право на незалежну 

оцінку компетенцій, а Асоціація роботодавців ініціювала проект з використання 

компетенцій в підприємствах різних сфер бізнесу. 

Результати       проведеного      аналізу    зарубіжних   моделей  лідерських  
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компетенцій  дозволили зробити висновок, що  французькі моделі – це 

поєднання американських і британських моделей, тому що передбачають  

використання як аналогів  поведінкових, так   і функціональних компетенцій. 

Д. Касаль та А. Дітріх (2003) довели, що  до складу  французьких моделей 

лідерських компетенцій завжди входить три змінні: знання, досвід і поведінкові 

характеристики. 

Розглянуті  моделі лідерських  компетенцій визначають  напрямок або 

області («взаємодію», «командну роботу», «орієнтацію на досягнення»), а 

самооцінка заснована  на психологічних категоріях (мотив, вміння, знання, 

установка, звичка). Саме тому, використання моделей і технологій з метою 

диференціації управлінського персоналу не є доцільним, оскільки ці моделі 

необхідно використовувати  для  його професійного і посадового розвитку, 

який повинен ґрунтуватись на  активному включенні самого персоналу. 

 Найбільший дефіцит дієвих моделей, які б дозволяли менеджерам 

визначати основні напрямки докладання власних зусиль, на думку 

Кудрявцевої О. (2012), відчувається при аналізі практики управління 

персоналом на промислових підприємствах. Саме в тих випадках, коли 

технології управління персоналом містять як обов'язковий елемент програми 

регулярної атестації та підвищення кваліфікації, потреба в дієвих моделях 

компетенцій відчувається особливо гостро.  Їх  впровадження сприятиме більш 

обґрунтованим розрахункам потреби у навчанні та підвищенні кваліфікації і 

побудові прозорих кар'єрних програм,  

Виділяють три найбільш необхідних  елементи, що сприяють розвиткові 

лідерів:   

1) компетенція, яка включає знання, навички, досвід; 

2)  творче мислення, гнучкість і наполегливість під час прийняття 

управлінських  рішень;  

3) мотивацію внутрішню (особиста зацікавленість у вирішенні  

проблеми) та зовнішню (матеріальне стимулювання й кар’єрне просування) 

(Жарик, 2017).  
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На розвиток лідерських компетенцій впливають дві групи факторів:  

 зовнішні обумовлені впливом на керівника  середовища, у якому він 

перебуває, а також тих людей, із якими він контактує; 

 внутрішні обумовлені потребами, інтересами та індивідуально-

психологічними особливостями самого керівника (накопичення досвіду 

самореалізації, формування базових лідерських компетенцій, мобілізація 

внутрішніх ресурсів особистості управлінського лідера та формування 

готовності до керівництва) (Жарик, 2017). 

У якості зовнішніх чинників (об’єктивно-ситуаційних), які здійснюють 

вплив на формування лідерських компетенцій, можуть бути:  

1. Умови життєдіяльності підрозділу. 

2. Умови організації спільної діяльності в низці випадків визначають 

рівень розвитку лідерських компетенцій керівника. Найефективнішими 

умовами розвитку лідерських компетенцій керівника в ситуації невизначеності 

є труднощі, що виникають при організації спільної діяльності за 

спільнотворчим типом. 

3. Особливості професійної взаємодії.  

4. Вплив ситуації, в якій реалізується лідерство. Прибічники ситуаційного 

підходу відзначають відносність лідерських рис. Кожна нова ситуація вимагає 

від лідера прояву нових компетенцій, оскільки часто якості, необхідні в одній 

ситуації, можуть бути не витребувані в іншій, а іноді навіть заважати.  

5. Вплив групи (рівень організації групи, її соціально-психологічний 

клімат). Лідер немислимий сам по собі, він елемент групової структури, а 

лідерство – система відносин у цій структурі, тому так необхідне знання 

суб’єктивних уявлень членів групи про найбільш необхідні лідерські якості в 

ситуації групової життєдіяльності (Жарик, 2017). 

До    внутрішніх    чинників   (суб’єктивно- особистісних)       формування  

лідерських компетенцій слід віднести (Жарик, 2017): 

1. Особистісний адаптаційний потенціал. Успішність лідера залежить від 

його здатності адаптуватися (адаптивність як складова інтелекту) до ситуацій, 
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які змінюються. Залежно від того, наскільки розвинена ця властивість – 

особистісний потенціал адаптації, – можна спрогнозувати успішність адаптації 

до різних умов зовнішнього середовища та умов діяльності.  

2. Суб’єктивний контроль як показник готовності до лідерства. 

Розглядається аспект самосприйняття індивіда. Чинники суб’єктивного 

контролю впливають  на параметри та компоненти структури лідерської 

діяльності.  

3. Вікові особливості., які припускають наявність таких основних потреб: 

визнання, самопізнання, досягнення успіху та уникнення невдач, самореалізації 

(прагнення до досягнення мети, соціального престижу).  

4. Особистий  досвід лідерства в спілкуванні, а можливо й особистісний, 

під яким мається на увазі становлення індивідуального лідерського стилю 

5. Внутрішня мотивація лідерської діяльності (потреби в досягненні, 

домінуванні, саморозвитку, самоутвердженні, самовдосконаленні). Розвиток 

ділових, колективістських мотивів сприяють розвитку лідерських компетенцій.  

6. Особистісні характеристики співробітників (лідерство як реалізація 

особистих рис). Переконання,  що індивід володіє певними якостями, що 

дозволяють йому успішно займати та утримувати лідерські позиції є головною 

ідеєю цього підходу. Відповідно до цього підходу, неможливо з «будь-якого 

індивіда» сформувати лідера. Так, В. Бінгем (1998) визначав лідера як індивіда, 

що увібрав у себе найбільшу кількість бажаних особистісних компетенцій. 

О. Тід (2005) визначав лідерство як поєднання таких характеристик 

індивідуума, які мотивують та надихають інших до реалізації поставлених 

задач.  

7. Формування прагнення бути першим закладене в особистості лідера, 

якій притаманні емоційний  та соціальний інтелект (Жарик, 2017). 

Сучасний лідер повинен визначити потенціал реалізації визначеної 

стратегії  у поведінці підлеглих і своєчасно адаптувати  її  до мінливого 

зовнішнього середовища (Жарик, 2015).  

Основні характеристики сучасного лідера це:  
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 вміння визначати цілі, які сприймаються з ентузіазмом 

співпрацівниками, а просто формулювати  завдання, що стоять перед 

компанією. Це  талант балансування на межі між невизначеністю й  

конкретикою; 

 вміння реагувати на іде та впроваджувати їх з підтримкою підлеглих та 

ресурсами, необхідними для їх реалізації;  

 демонстрація принципу «кожна поразка – це досвід, що сприяє 

навчанню» і мотивує до генерування ідей;  

 створювати команди з високим рівнем довіри один до одного;  

 вміти аналізувати й розуміти зовнішнє середовище. 

Основою формування сучасного лідера є потенціал, який повинен 

постійно вдосконалюватися.  

 

 

1.3. Методи оцінки лідерських компетенцій  персоналу  

 

Вибір методу оцінки лідерських компетенцій  персоналу залежить від 

багатьох чинників, серед яких провідну позицію  займає стратегія підприємства 

(рис. 1.2), оскільки стратегія управління розвитком  персоналу є похідною від 

загальної стратегії розвитку підприємства. 

 

Рис. 1.2. Чинники, що обумовлюють  вибір оптимального методу оцінки 

лідерських компетенцій  персоналу підприємства 

Примітка: складено автором  

Чинники, що впливають на вибір оптимального методу оцінки лідерських 

компетенцій  персоналу 
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Вибір методів оцінки лідерських компетенцій  персоналу залежить від 

того, наскільки інноваційним у своїй діяльності та інвестиційноспроможним 

для розвитку персоналу є підприємство. Оцінювання поточної діяльності такого 

підприємства має ґрунтуватися не тільки на аналізі узагальнених показників 

виробничої діяльності, а й на оцінці рівня досягнення очікуваних результатів 

праці кожним працівником та відповідності критеріям, визначеним посадовими 

обов’язками.   

При плануванні перспективної діяльності підприємства повинна 

визначатися потреба у розвитку його лідерських компетенцій  персоналу та 

підвищенні еластичності (адаптованості) персоналу новим умовам. Серед 

методів оцінки лідерських компетенцій  персоналу найбільш поширеними є 

Performance Management, Assessment center та Hay Group, а також «метод 360º».  

Performance Management (в перекладі з англ. «менеджмент виконання») – 

це  концепція управління підвищенням  результативності  діяльності персоналу 

підприємства. Performance Management як система керування складається з 

трьох елементів – вимірювання (підрахунок), зворотного зв'язку і позитивної 

винагороди (мотивування) (Бук, 1991). Хоча кожний з цих трьох елементів 

може існувати окремо, тільки при наявності всіх трьох можна здійснювати 

справжній Performance Management. Ці елементи повинні виконуватися 

систематично й у послідовності. 

Вимірювання означає, що в результаті аналізу діяльності співпрацівника 

збираються необхідні дані, щоб встановити мінімум, з якого заохочується 

робота. Щоб поліпшувати виконання роботи, менеджери повинні знати 

поточний стан виконання роботи своїх підлеглих. Між іншим, остаточна 

причина для вимірювання полягає в тому, щоб знати, кого і коли позитивно 

мотивувати. 

Зворотній  зв'язок, полягає в тому, щоб розглядати з підлеглими зібрані 

дані, дозволивши їм контролювати своє виконання роботи. 

Позитивне мотивування – відповідне визнання поліпшеного виконання 

роботи, що веде до вдосконалення. Не має значення, це матеріальна чи 
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соціальна мотивація, намічена чи не намічена, але вона повинна 

використовуватися  часто і повинна мати значення для підлеглого 

(Жарик, 2014b).  

Ціль керівника – визнати вдосконалення якомога швидше після того, як 

удосконалення відбудеться. Performance Management також можна описати як 

керування непередбаченими обставинами, ідея полягає в тому, що кожна дія 

має наслідок. Коли службовці знають, що можуть одержати бажані премії – 

вільний час, чи знак схвалення, вони зосереджуються на виконанні роботи і 

виконують її краще. 

Performance Management базується на законах людської поведінки, що 

були випробувані часом і, крім того, ще і проексперементовані в дослідницьких 

лабораторіях, університетах, школах, клініках і в бізнесі. Люди міняються, але 

закони, що керують поведінкою людей. 

Філософія Performance Management полягає в тому, що все можна 

вимірити, а якщо щось можна вимірити, то це може бути поліпшено. 

Performance Management ще розглядають як сукупність ключових підсистем: 

лідерство, система керування, організаційна культура, підрахунок, залучення.  

Під  лідерством  у  цій  концепції  розуміють  конкретних  людей,  які 

керують організацією. Від того, наскільки вони  освічені, виховані, принципові, 

знаються на теоріях та підходах до керування – залежить успіх підприємства. 

Тут  найбільше цінується  усвідомлення  чітких цілей  фірми  та  постійне 

слідування основній ідеології (Ларіонов та Мельников, 2001). 

Концепція Performance Management заснована на використанні даних про 

діяльність компанії, зібраних протягом усіх років її роботи. Саме тому 

постійний підрахунок або вимірювання показників діяльності фірми дуже 

важливий. Performance Management полягає у визначенні того, як виконується 

робота на кожній організаційній ланці підприємства (фірми, компанії) і 

прийнятті рішення про необхідні зміни для підвищення ефективності 

співпрацівника і колективу, і, отже, роботи всього підприємства, в умовах 

постійних змін (Бесєдін та Нагаєв, 2005).    
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Performance Management використовує такі методи, як: 

 тренінги і консультування щодо потреб клієнтів; 

 розвиток внутрішньогрупових і міжгрупових комунікацій; 

 стимулювання лідерства і team management; 

 стратегічне планування й організаційні зміни; 

 комплексна освіта;  

 забезпечення безпеки і здоров'я. 

Впровадження концепції управління результативністю є ключовим 

напрямком діяльності кадрової служби  в підприємствах. Концепція управління 

результативністю активно використовується світовими лідерами у сфері 

управління. 

Концепція управління результативністю співробітників не матиме успіху, 

на думку Н. Поліщук (2011), якщо: 

 керівники компанії вважатимуть цей процес повністю прерогативою 

відділу кадрів; 

 бажані результати не будуть пов'язані зі стратегічними цілями 

компанії; 

 не визначені наслідки досягнення або відсутності результату 

(наприклад, фінансового); 

 керівники не вважатимуть, що це суттєва частина їх повсякденної 

роботи. 

Низька продуктивність праці – основна проблема, з якою зіткнулося 

українське підприємництво останнім часом. Купується імпортне устаткування і 

технології, запрошуються зарубіжні консультанти, а продуктивність 

залишається на колишньому рівні. За таких умов постає питання: як досягти 

результативності кожного окремого співпрацівника і компанії в цілому. 

Система управління результативністю характеризується наступними 

факторами: 

 узгодженість цілей працівників зі стратегією компанії (перед 

персоналом ставляться фінансові та інші цілі); 
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 цілі відображають досягнення і прогрес (фокусування на результатах 

роботи, а не на процесі її виконання; всі підсистеми управління персоналом 

працюють на результат); 

 використання системи контрольних показників для підвищення 

ефективності контролю і зниження бюрократії (система управлінського обліку і 

контролю не лише збирає і відображає інформацію про ефективність різних 

областей діяльності, але і стежить за зменшенням розриву між рішеннями, що 

приймаються, і реальними діями персоналу); 

 система персональної відповідальності заснована на ясності того, хто і 

за що відповідає (за який вклад в реалізацію загальної мети); 

 процес системи управління результативністю відомий всім 

співпрацівникам (від постановки цілей до виміру результатів і оцінки 

ефективності роботи кожного співпрацівника і компанії в цілому) (Поліщук, 

2011). 

Система управління результативністю включає наступні етапи (Поліщук, 

2011): 

1. Створення команди стратегічного управління, об'єднаної єдністю 

бачення напрямів довгострокового розвитку компанії і розумінням взаємної 

відповідальності за прийняті рішення. Ця команда, як правило, складається з 

власників і найманих менеджерів, які вирішили агентські конфлікти. 

Важливою умовою подолання розриву між стратегічними намірами і 

реальними діями є залучення до роботи зі стратегічного управління керівників 

всіх функціональних підрозділів (виробництво, маркетинг, фінанси, управління 

персоналом, закупівля, ІТ) і подальша розробка відповідних функціональних 

стратегій.  

2. Закріплення в документах бізнес-стратегії. Не зважаючи на вигідність 

для компанії ясно сформульованої і продуманої бізнес-стратегії, в більшості 

українських компаній вона відсутня. Її замінює більш-менш обґрунтоване 

бачення перспектив компанії, що базується, як правило, не на аналізі фактів, а 

на інтуїції власників і керівника. Це бачення може бути зафіксоване виключно в 
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свідомості обмеженого кола осіб і може входити в протиріччя з посадовими 

обов'язками і тактичними завданнями персоналу, регламентами, що діють, і 

процедурами, а також особливостями бізнес – середовища (Поліщук, 2011). 

Використання каскадності в постановці цілей від вищого рівня до 

нижчого для досягнення їх вертикальної узгодженості. Важливий чинник 

успіху - висока щільність цілей, інакше виникає ефект траєкторності, при якому 

мета вказує загальний напрям діяльності, яка більшістю людей сприймається як 

абстракція, що не має мотивуючої дії. Для досягнення точкового ефекту при 

формулюванні цілей використовують принцип SMART Джорджа Доурена 

(максимальна конкретність, вимірність, реалістичність, забезпеченість 

ресурсами і визначеність в часі мети як обов'язкові умови ефективності). 

Висока щільність цілей передбачає формулювання достатньої кількості цілей 

для перекладу їх в довгострокове і короткострокове планування практичних дій 

всіх залучених в процес людей (Гавриш та ін., 2017).  

Досягнення горизонтальної узгодженості цілей на основі виділених 

бізнес-процесів. Якщо функціональні підрозділи діють як «речі в собі», 

ефективно управляти результативністю не вийде. Бізнес-процеси повинні 

об'єднати представників різних функціональних підрозділів єдиною  метою. 

Поки для багатьох компаній характерний функціональний сепаратизм, при 

якому підрозділи зацікавлені не стільки в результативних діях з досягнення 

загальних довгострокових бізнес-цілей, скільки в освоєнні виділених бюджетів 

традиційним чином і змаганні між собою за його збільшення чи збереження за 

рахунок інших підрозділів, залежно від фінансового положення і стратегії 

компанії. 

Вдосконалення стилю управління для залучення менеджерів лінійної 

ланки управління і фахівців в процес розробки і ухвалення рішень. Це важливо, 

оскільки час реакції на події є суттєвим фактором конкурентоспроможності 

підприємства. Якщо керівництво залучає до управління працівників, то більш 

оперативно буде проінформованим щодо появи проблеми і шляхів її 

оптимального вирішення, оскільки проблеми, як правило, виникають на 
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лінійному рівні, де краще аналізуються способи вирішення, проблем що  

виникають. Залучення персоналу до управління також відіграє важливу роль в 

мотивації до результативної праці і розвитку персоналу. Все це в сукупності 

спонукає до  розвитку свідомої прихильності персоналу компанії і підвищення 

взаємної довіри між персоналом і керівництвом, що сприятиме розвитку довіри  

та дозволить керівництву делегувати повноваження (Гавриш та ін., 2017).  

Вдосконалення внутрішньофірмових комунікацій. Управління 

результативністю потребує інформаційної підтримки (постановка цілей, 

підприємство контролю, процес оцінки результатів і заохочення кращих). Від 

якості комунікацій залежать всі внутрішні процеси і взаємодія із зовнішнім 

середовищем. Проте складно знайти компанію, комунікативна система якої 

розцінюватиметься її менеджментом і персоналом як високоефективна. З 

одного боку, скільки зусиль і ресурсів необхідно на підтримку системи 

інформації (корпоративний сайт, ЗМІ, корпоративні документи, збори, ділові 

зустрічі та ін.), з іншого – їх результативність (різниця між об'єктивною 

необхідністю в достовірній і своєчасній інформації для підтримки виробничої 

діяльності, високої віддачі від кожного співпрацівника і фактично отриманої 

інформації). Побудова  ефективної системи комунікацій і інформації, яка  

включає формування програми дій, є досить  складним  завданням.  

Постійне навчання і розвиток персоналу. Як правило, на ринку праці 

дуже складно знайти вільних висококваліфікованих фахівців, оскільки всі вони 

вже є співпрацівниками діючих компанії, а найбільш обдаровані працюють в 

компаніях, де діють стратегії управління персоналом. Тому 

висококваліфікованих фахівців потрібно або переманювати з інших компаній, 

або «виховувати» самостійно.  

Для того щоб підвищити результативність системи управління 

персоналом на основі методології Performance Management, можуть бути 

використані наступні прийоми і методи:  

 проведення періодичних аудитів існуючих систем управління 

персоналом з погляду їхньої відповідності цілям підприємства. Подібні ревізії 
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необхідно проводити й у випадку зміни стратегії розвитку компанії 

(Федосєєва, 2003);  

 залучення співробітників відділу кадрів до розробки і перегляду 

стратегічних і короткострокових планів підприємства. Надання докладної 

інформації відділу кадрів про мету підприємства і прогрес у її реалізації;  

 забезпечення постійної участі вищого керівництва підприємства в 

розробці і перегляді методів управління персоналом; оцінка (включаючи 

матеріальну винагороду) роботи відділу кадрів за результатами роботи всієї 

підприємства (Духонін, Ісаєв та Мостовий 2005).  

Концепція Performance Management забезпечує можливість для 

співпрацівника і керівника обговорити цілі діяльності і розвитку та спільно 

розробити план досягнення цих цілей. Плани розвитку повинні забезпечити 

досягнення організаційних цілей і кар’єрне зростання співпрацівника, а також 

враховувати прояви дії факторів навколишнього середовища.  

Процес Performance management починається з аналізу й опису роботи. 

Менеджер визначає необхідні функції в описі роботи, стратегічній місії та цілі 

відділу чи організаційної одиниці. Для кожної посади разом із 

співпрацівниками розробляються стандарти мінімального прийнятного 

виконання. Додатково для заохочення прагнення співпрацівника до кращих 

результатів можуть бути встановлені стандарти виконання, що перевищує 

очікування.  

Опис роботи (job description) – це процес систематичного збору, аналізу, 

документування найбільш важливих фактів щодо роботи. 

Стратегічний план складається з місії (mission statement), ієрархії цілей, 

пов'язаних з виконанням місії (identified goals), а також зі стратегічних дій, 

необхідних для виконання кожної цілі (strategic initiatives). У процесі опису 

роботи необхідним є призначення відповідальних за досягнення цілей і 

виконання стратегічних дій 

Перш, ніж вакансія роботи рекламується, складається опис роботи на 

даній посаді. Після того, як працівник найнятий, цей опис роботи стає робочим 
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завданням і формує підстави для опису функціональних обов'язків на даній 

роботі у формі оцінки виконання (Performance Evaluation Form) (Стюарт, Котце 

та Робін 2009). 

Написання опису роботи – це процес систематичного збору, аналізу, і 

документування найбільш важливих фактів щодо роботи. Цей процес 

називається аналізом роботи. Опис роботи забезпечує підстави для вибору 

пов'язаних з роботою процедур і стандартів виконання. 

Опис роботи визначає: 

 специфічні функції і задачі в даній роботі; 

 функції і задачі, що є істотними; 

 відсоток часу, що традиційно витрачається на виконання кожної 

функції; 

 навички і знання, необхідні для успішного виконання роботи 

 фізичні і розумові здібності для даної посади; 

 спеціальні умови роботи; 

 необхідний рівень нагляду. 

Менеджер повинен ознайомити співпрацівника з описом роботи протягом 

його перших декількох днів на роботі. 

Стандарти виконання роботи (standards of performance) – це письмові 

вказівки щодо того, наскільки ефективно робота повинна бути виконана. 

Стандарти виконання роботи встановлюються спільно з співпрацівниками 

завжди, коли це можливо, і пояснюються новим співпрацівникам протягом 

першого місяця на роботі. Стандарти являють собою еталон, за допомогою 

якого можна оцінити виконання роботи. У той час як опис роботи характеризує 

необхідні для виконання роботи функції і задачі, стандарти виконання 

визначають, як кожна функція чи задача повинн і бути виконані, аби 

відповідати або перевищити очікування (Стюарт, Котце та Робін 2009). 

Стандарти можуть також бути складені для загальних категорій як: 

 специфічні виміри виконання (Significant Performance Dimensions); 

 ініціатива / нововведення; 
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 колективна робота (teamwork) / співробітництво; 

 лідерство; 

 прийняття рішення і т.д. 

Також за необхідності можуть використовуватися бажані виміри (optional 

dimensions) з управління витратами. Стандарти для цих категорій потрібно 

розвивати. Для оцінки роботи менеджера розробляються стандарти виконання 

управління, такі як лідерство, делегування, розвиток підлеглих,  рекомендації в 

ході виконання роботи, що підтверджують дії та ін. (Литягин, 2002).  

Спостереження за виконанням роботи і забезпечення зворотного зв'язку є 

поточним процесом. Зворотний зв'язок повинен бути заснований на тих, що 

спостерігаються і/або піддаються перевірці, пов'язаних з роботою в діях, 

твердженнях і результатах. Цей тип зворотного зв'язку називається 

поведінковим зворотним зв'язком (behavioral feedback). Ефективний зворотний 

зв'язок допомагає працівнику ефективно виконувати роботи, розвивати нові 

навички і поліпшувати виконання, коли це необхідно. Цей зв'язок з більшою 

ймовірністю буде впливати на поведінку співпрацівника, ніж непідтриманий 

безпосередньою інформацією зворотний зв'язок. Не завжди керівник може 

спостерігати за роботою працівників, однак періодично він повинен це робити. 

У такий спосіб керівник має можливість зрозуміти безпосередньо сам процес 

роботи, поговорити з співпрацівниками і дізнатися про їхню думку, виявити, 

коли робота виконується щонайкраще, а коли вимагаються покращення 

(Литягин, 2002). 

Зворотний зв'язок може бути визначений як «інформація відносно 

минулої поведінки, підтверджена в сьогоденні, що може вплинути на майбутню 

поведінку». Зворотний зв'язок є впливовим. Протягом періоду оцінки, у якому 

оцінюється виконання роботи, необхідно забезпечити регулярний зворотний 

зв'язок. Здійснення своєчасного, частого і визначеного зворотного зв'язку 

допомагає працівнику зрозуміти, що від нього очікується, повторити успішне 

виконання роботи і поліпшити її, коли це необхідно (Поліщук, 2011). 

Оцінка    виконання   роботи    (Performance   appraisal) –   процес   оцінки, 

підведення підсумків і стимулювання виконання робіт підлеглим. Кожен 
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співробітник, що робить кар'єру, щонайменше раз у рік повинен одержувати 

письмову оцінку його діяльності в підприємства з використанням відповідної 

моделі оцінки виконання робіт. Менеджеру при видачі такої оцінки варто 

обов'язково переглядати трудовий договір чи контракт для визначення вимог 

щодо співпрацівника. Перед складанням письмової оцінки, менеджер 

проводить зустріч зі підлеглим, що покликана забезпечити взаємне розуміння 

процесу оцінки. Службовцю дається можливість надати самооцінку, що буде 

розглядатися при складанні оцінки (Белошапка, 2010). 

Оцінка виконання роботи – процес підведення підсумків, оцінки і 

стимулювання виконання робіт підлеглим. Щоби вона була ефективною і 

конструктивною, менеджер повинен докласти усіх зусиль, щоб одержати 

якомога більше об'єктивної інформації щодо діяльності співробітника. 

Покращення якості роботи персоналу – одна із задач підприємства, де він 

працює. Це сприяє покращенню загальної якості виконання робіт у межах 

підприємства, створює атмосферу вдосконалення і професійного росту; 

допомагає підтримати якість виконання робіт підлеглим на рівні, що відповідає 

чи перевищує очікуваний рівень; розвиває навички щодо роботи і кар'єри, 

знання і досвід; створює конкуренцію підлеглих щодо можливостей, які надає 

підприємство; просуває співробітників, що підтверджують слово дією; мотивує 

підлеглих. План підвищення ефективності (Performance development plan) може 

розглядатися на кожній стадії роботи (Поліщук, 2011). 

Важливий компонент процесу управлінням виконання роботи - розвиток 

пов'язаних з роботою навичок працівників, знань і досвіду. Процес розвитку 

пропонує ще одну можливість для менеджера і службовця об'єднати зусилля 

для поліпшення чи розвитку якості виконуваної роботи, що вносить вклад в 

ефективність підприємства.  

Розвиток навичок співпрацівника, його знань і досвіду є істотно 

необхідним для успішної роботи на змінному робочому місці. Для 

підприємства, яке хоче залишитися конкурентоспроможним і зберегти переваги 

репутації, необхідно, щоби працівники мали «миттєву» можливість 
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використовувати нові технології, пристосовуватися до організаційних змін, 

працювали в відповідних підприємствах, у яких вимагаються 

взаємофункціональні навички знання, і працювали ефективно в командах. 

Працівники також визнають, що для них важливо продовжувати вчитися для 

того, щоб вони були конкурентоздатними на їх робочих місцях. 

Плани розвитку повинні узгоджуватися з думкою підлеглих про свої 

потреби. Вдале виконання цілей одним підлеглим дозволяє менеджеру 

визначити можливості розвитку для інших підлеглих, що також принесуть 

користь підприємства. 

Зазначимо, що ефективне впровадження принципів Performance 

Management неможливе без активної і постійної участі вищого керівництва 

підприємства у визначенні задач управління персоналом, моделюванні 

виробничої поведінки, створенні і впровадженні систем управління, оцінці 

їхньої ефективності. Домогтися більш високого ступеня участі керівників в 

управлінні персоналом можна за рахунок: 

– ефективних комунікацій, яка передбачає  роз'яснення необхідності і 

переваг участі лінійних керівників у керуванні персоналом на зрозумілому 

останній мові цифр, витрат, прибутків, продуктивності і т.д (Гавриш та 

ін., 2017);  

– використання менеджерів ї в таких формах роботи з персоналом, як 

проведення співбесід з при наймі на роботу, занять по професійному навчанню 

та  управління реалізацією проекту (Гавриш та ін., 2017; Липенко та Шевченко, 

2008).   

Це сприятиме отриманню досвіду застосування методів управління 

персоналом; спеціальному навчанню керуванню людьми, що дозволить 

сформувати  уявлення про цю функцію управління підприємством, що вимогам  

сьогодення, і розробки  практичних  рекомендацій для роботи з підлеглими 

(Федосєєв, 2003).  

З   урахуванням     вищевикладеного, зазначимо,   що процес   Performance 

Management сприяє підвищенню результативності діяльності персоналу, 
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удосконаленню форм взаємозв'язку між керівниками і співпрацівниками і 

дозволяє досягати більшої ефективності в роботі окремих відділів і 

підприємства в цілому.  

Assessment center (Центр оцінки) – це комплексна технологія 

стандартизованої, об’єктивної, багатокомпонентної, кваліфікованої оцінки 

професійного рівня, особистісних компетенцій, а також потенційних 

можливостей працівників (Нагара, 2011).  

Технологія Assessment center включає процедури моделювання певних 

ситуацій, у результаті яких спеціально підготовленими консультантами 

оцінюються певні навички і поведінка співпрацівника. У зв’язку з 

застосуванням  моделей компетенцій в  розвитку персоналу, на практиці були 

задіяні новітні  прогностичні методи оцінки персоналу,  зокрема технологія 

Assessment Centre (Баллантайн та Пова, 2008). Метою використання технології 

Assessment center є виявлення основних психологічних компетенцій фахівця, 

його індивідуальних особливостей та рис характеру. 

На сьогоднішній день існує декілька видів технології Аssessment Сentre: 

 традиційна, що спрямована на діагностику, виявлення стандартних 

компетенцій; 

 розвиваюча, що спрямована на виявлення ключових компетенцій і на 

подальший розвиток персоналу. 

Особливостями методу Assessment center є наступні:  

– необхідна наявність стандартних профілів або фахівців, здатних їх 

розробити відповідно до вимог конкретного замовника;
 

– потрібна наявність групи кваліфікованих експертів-спостерігачів, а 

також менеджера даного проекту.
 

Технологія  Assessment center використовується  в процесі: 

– відбору персоналу: оцінка спеціаліста при прийомі на роботу за 

компетенціями, які повинні відповідати корпоративній моделі компетенцій;  

– навчання    та    розвитку    персоналу: оцінка спеціаліста для отримання 

максимально об'єктивної оцінки компетенцій вже працюючих спеціалістів для 

подальшого покращення якості їх роботи;  
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– управління кар’єрою та наставництва; 

– просування співробітників;  

– отримання зворотного зв’язку від співробітників для розробки 

відповідної системи мотивації.  

Використання цієї технології може бути ефективним при оцінці рівня 

розвитку персоналу підприємства, оскільки дозволяє найбільш достовірно 

проаналізувати відповідність особистих компетенцій менеджера рівню 

відповідальності та повноважень посади. При наборі співробітників, як 

правило, використовуються традиційні технології оцінки і відбору персоналу. 

Використання технології Аssessment center разом із традиційними технологіями 

дозволяють підтвердити або нівелювати отримані дані щодо співпрацівника, 

оцінити рівень ризиків, пов'язаних з прийняттям рішення щодо розвитку його 

трудової кар'єри. Недоліком технології Аssessment center є її висока вартість. 

Технологія Аssessment center, як правило, застосовується або у випадку 

прийому на роботу, або для розвитку і визначення потенціалу співпрацівника з 

метою рекомендації на вищу посаду. Дана технологія передбачає використання 

наступних методів:  інтерв'ю з експертом, в результаті якого збирається 

інформація щодо знань і досвіду роботи співробітника;  тестування 

(діагностика індивідуально-психологічної, ділової, професійної 

компетентності); ділова  гра; інтерв'ю за компетенціями; індивідуальний аналіз 

конкретних ситуацій (case-study) (Попов, 2018). 

Технологія Аssessment center включає взаємодоповнюючі тестові та ігрові 

технології і задачі для учасників: інтерв'ю, тести (психодіагностичні 

технології), самопрезентація, симуляційна гра, групова дискусія, ділова гра, 

case study, in basket, інтерперсональні вправи, доповідь, малюнкові вправи. 

Результатом проведення процедури асесменту є сформована модель 

компетенцій щодо кожного конкретного спеціаліста. 

Зворотній   зв'язок включає  в себе уявлення спеціаліста щодо його моделі 

компетенцій з наведеними прикладами прояву тих чи інших показників, а 
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також надання конкретних рекомендацій щодо розвитку потенціалу спеціаліста 

та оптимального застосування його вмінь. 

Технологія Аssessment center залишається найефективнішим способом 

аналізу компетенцій управлінського персоналу, оскільки дозволяє провести 

об'єктивну оцінку, виявити відповідність працівників та кандидатів 

корпоративній культурі, але вимагає значних витрат на проведення 

вищеозначеної процедури оцінювання, придбання спеціальних технологій для 

підприємства. 

Аssessment center дозволяє працівнику або кандидату продемонструвати 

його уміння та навички у ситуаціях, які моделюють його повсякденну роботу. В 

період активного розвитку та росту компанії, коли розробляються нові 

напрямки діяльності, необхідно ефективно використовувати наявний персонал, 

від керівників та спеціалістів до кваліфікованого працівника. Нерозкриті 

навики працівників є потенційним джерелом прибутковості для підприємства. 

Працівник, який займає посаду, що не відповідає його якостям та внутрішньому 

потенціалу, може працювати більш ефективно на іншій посаді, яка більше 

співпадає з його психологічним станом. Аssessment center здійснюється  у 

декілька етапів (Баллантайн та Пова, 2008): 

1) уточнення цілей, завдань діагностики з керівництвом, обговорення 

склад учасників, які підлягають оцінюванню; 

2) формування та вибір критеріїв оцінювання; 

3) визначення послідовності проведення діагностики працівників, після 

чого проводиться комплексна оцінка. 

Проведення процедури оцінювання з використанням технології 

Аssessment center, яка може включати: структуроване інтерв’ю; індивідуальне 

діагностування;  групове оцінювання; соціометричний огляд.  

Обробка та аналіз результатів оцінювання, підготовка звітів та 

рекомендацій. Обговорення результатів з замовником щодо отриманих 

результатів     діагностування.     Ознайомлення    учасників   з        результатами  

оцінювальних процедур (письмово або усно). 
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Під час проведення Assessment Centre взаємодія з кожним оцінюваним 

має бути максимально персоніфікованою: всі учасники (як випробовувані, так і 

оцінювачі) повинні мати табличку з вказівкою прізвища, імені, по батькові. 

Оцінюваним необхідно мати чітке уявлення про того, хто з ними працює. Тому 

потрібно представити всіх учасників один одному. Роботу потрібно добре 

спланувати і організувати (бажано уникати збоїв і несподіванок), процедури 

мають бути зрозумілі, аби люди не випробовували жодної додаткової напруги, 

робочі місця мають бути зручними, режим робочого дня — максимально 

близький до звичайного, включаючи перерви. 

Закінчувати роботу доцільно загальною зустріччю всіх учасників, під час 

якої потрібно символічно оголосити про закриття програми, зняти природну 

напругу і втому, підвести підсумки. Після участі в деяких процедурах у людей 

може з'явитися відчуття незадоволення, тому необхідно відповісти на виниклі 

питання, представити додаткову інформацію. Якщо є можливість, корисно 

налагодити «зворотний зв'язок» – розповісти кожному про результати оцінки, 

обговорити перспективи індивідуального навчання і розвитку. 

Для використання технології Аssessment center необхідна наявність 

стандартних профілів компетенцій або фахівців, які здатні їх розробити 

відповідно до вимог конкретного замовника, наявність групи кваліфікованих 

експертів-спостерігачів, а також менеджера даного проекту (Баллантайн та 

Пова, 2008). 

Для  оцінки  персоналу  за  технологіє  Assessment Centre необхідно: 

1) розробити модель компетенцій, специфічну для даної компанії; 

2) підготувати вправи і завдання для оцінки компетенцій, а також систему 

критеріїв для такої оцінки; 

3) підготувати групу оцінювачів — відібрати і виучити; 

4) провести оцінку працівників за результатами виконання ними вправ і 

завдань; 

5) обробити отримані дані, підготувати звіти і рекомендації (Гавриш та 

ін., 2017). 
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Assessment Centre дозволяє провести діагностику кадрового потенціалу 

компанії. Якщо проводилася оцінка управлінської ланки, то компанія отримує 

зріз управлінського потенціалу – міри розвитку необхідних інтелектуальних, 

комунікативних, організаторських і особових компетенцій менеджерів, рівня їх 

професійної компетентності. Якщо оцінювалися фахівці, то дається зріз 

забезпеченості компанії професіоналами, прогноз ефективності їх діяльності в 

конкретних умовах, підстава для розробки кар'єрних планів. Точний аналіз 

наявних і відсутніх компетенцій дозволяє розробляти комплексні програми 

навчання і розвитку персоналу, причому не «взагалі», про запас, а адресний і 

прицільно – для компенсації відсутніх навиків і компетенцій і для розвитку 

необхідних – на перспективу (Балашов  та Видрашко, 2009).   

На основі оцінки ефективності співпрацівника в певних сферах 

діяльності, виявлення його потенціалу і «зони найближчого розвитку», як 

відзначає Я. Хомутовська (2013), для кожної людини можна дати прогноз 

індивідуального розвитку, розробити особисті плани навчання і розвитку. Крім 

того, можна показати перспективу розвитку організації в цілому, оцінити міру її 

готовності до змін.  

Відповідно до потреб організації і цілей проведення Assessment Centre 

його результати можуть бути представлені у вигляді: 

 індивідуальних висновків по кожному учаснику (профілі професійно 

важливих компетенцій, індивідуальні бальні профілі, психологічні портрети, 

характеристики, рекомендації); 

 узагальненого аналітичного звіту (що включає ранжирувані списки 

учасників, списки найбільш успішних робочих груп, рекомендації по 

формуванню ефективних проектних груп) і бази даних (Хомутовська, 2013). 

З ранжируваними списками кандидатів і таблицями оцінок по професійно 

важливих якостях зручніше працювати при пошуку і підборі нових працівників 

в компанію.  

Результати оцінки отримані даним методом  можуть бути використані 

при плануванні кар’єрного зростання співробітників. Характеристики з 
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рекомендаціями щодо подальшого навчання співпрацівника можна 

використовувати при проведенні планових оцінок з метою розробки 

індивідуальних планів навчання і розвитку. 

Результати Assessment Centre дають можливість провести спеціальний 

аналіз кадрового стану організації, так званий кадровий аудит. Поняття 

«кадровий аудит» – досить нове в практиці кадрового менеджменту. Воно 

включає наступні елементи: 

– оцінку рівня професійної забезпеченості організації (кількість та якість 

фахівців, що працюють на різних рівнях і напрямах); 

– оцінку міри готовності організації до змін; 

– виявлення типів організаційної культури, що існують в організації; 

– побудову прогнозу розвитку організації;  

– підготовку рекомендацій по конкретних кадрових програмах (набору, 

навчанню і розвитку персоналу, плануванню кар'єри, розробці систем 

стимулювання праці і т. п.) (Вудраф, 2005). 

Отримані результати оцінки повинні показати, де знаходиться компанія 

сьогодні, а також визначити шляхи поліпшення її роботи.  

Узагальнення  особливостей методу Assessment Centre дозволяє навести 

його переваги та недоліки, табл. 1.10. 

Таблиця 1.10  

Переваги та недоліки методу Assessment Center 

Переваги Недоліки 

 відсутня фальсифікація результатів;  

 наявність можливостей для розкриття 

лідерського потенціалу кожного 

працівник  

 значні  витрати на проведення; 

 великі часові витрати; 

 найбільш дорогий метод оцінки серед інших. 

 значний стрес в процесі  зворотного зв’язку 

Примітка: складено автором на основі (Шатун, 2006)  

 

Оскільки комплексна оцінка персоналу з використанням технології 

Assessment Centre — процес досить складний і трудомісткий, вибір способу 

його проведення сам по собі є проблемою. Обидва підходи мають свої 

позитивні і негативні сторони. Вибір визначається поставленими завданнями, 
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розмірами компанії, наявністю ресурсів. Як показує практика, крупні успішні 

компанії вважають за краще створювати постійно діючий спеціалізований 

підрозділ, основне завдання якого — проведення оцінки різних категорій 

персоналу. Підсумовуючи  вищевикладене,  зазначимо,  що  технологія  

Assessment center, у порівнянні з іншими технологіями оцінки персоналу, 

дозволяє виявити та розвивати потенціал кожного співпрацівника на основі 

оцінки сукупності його компетенцій в ситуаціях, які моделюють його щоденну 

роботу. 

Метод Hay Group (The Guide Chart Profile Method), більше відомий під 

назвою «Метод Хея», є одним із найпопулярніших методів оцінки посад у світі.  

При використанні системи оцінки посад в різних компаніях 

використовується уніфікований підхід, який передбачає дотримання таких 

обов'язкових умов: 

– для оцінки посад застосовується єдиний набір факторів; 

– в ході оцінки використовуються однакові правила визначення оцінок 

посади по кожному фактору; 

– визначення розміру заробітної плати за результатами розрахунку балів 

також проводиться за єдиними правилами. 

Така уніфікація дозволяє отримувати порівнювані дані по різних 

компаніях, які є об’єктом для порівняння, і дає можливість регулярно 

переглядати заробітну платню працівників. При використанні методу Hay 

Group враховуються особливості компанії, цілі і умови її діяльності. Для оцінки 

в основному використовуються фактори.  Рівень  знань, тобто сукупність знань, 

навичок і компетенцій, необхідних для правильного виконання посадових 

обов'язків. Цей фактор включає три субфактори: професійні знання, широту 

застосування і комунікативні навички вирішення проблем. Інтелектуальний 

рівень, який потрібний на робочому місці для прояву ініціативи співпрацівника, 

а також складності виконуваної роботи. Відповідальність: рівень 

відповідальності за дії працівників на робочому місці та її  вплив    на   кінцевий  
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результат. По кожному фактору виділяється декілька рівнів вимог до 

співпрацівника, який обіймає посаду, що оцінюється.  

Виділяють наступні етапи оцінювання посади: 

1) визначається рівень по кожному фактору і визначається якісна оцінка, 

тобто відповідне значення, що показує рівень посади по фактору (A, B, C, D, 

E... - для професійних знань, 1 ,2, 3… - для комунікативних навичок  I, II… – 

для широти застосування; % - для розумової діяльності та ін); 

2) переведення отриманих якісних оцінок в бали по спеціально 

розроблених таблицях; 

3) сумування  балів за кожною шкалою і визначається кількість балів для 

конкретної посади; 

4) розрахунок грейда (рівня оплати) для даної посади; 

5) визначення діапазону розмірів заробітної плати (мінімальне і 

максимальне значення) для кожного рівня оплати; 

6) діапазон розміру заробітної плати указується в довідкових таблицях  

для кожної посади. 

Відзначимо, що оцінка діяльності працівників методом Hay Group 

дозволяє отримати об'єктивну інформацію, необхідну для аналізу 

організаційної структури, оцінки персоналу і посад, а також для визначення 

можливостей кар'єрного росту співробітників, розробки систем 

винагородження й ефективнішого управління персоналом. Технологія оцінки 

методом Hay Group включає 4 етапи, які представлені на рис. 1.3.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Технологія проведення оцінки методом Hay Group 

Примітка: складено автором  

1)опис загальних характеристик факторів оцінки робіт 

2) характеристику різних рівнів роботи для кожного фактора 

3) характеристику взаємозв'язків між факторами 

4) алгоритм оцінки з урахуванням факторів. 
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Метод Hay Group дозволяє визначити відносну важливість і цінність 

різних посад для організації, а також виявити основні взаємозв'язки між ними 

(Шічам та Шіверс, 2008). 

Оцінка «360 градусів» дозволяє отримати дані про дії співпрацівника в 

реальних робочих ситуаціях та демонструє його компетенції. Інформація 

надходить від працівників, які співпрацюють  з цією оцінюваним  на різних 

рівнях управління. Результати проведеної оцінки можуть використовуватися 

для вирішення завдань щодо професійного та лідерського розвитку 

оцінюваного. Також вони можуть бути використані при  формуванні кадрового 

резерву, необхідності підвищення кваліфікації та оцінки її проходження, 

розробці планів індивідуального розвитку. При формуванні кадрового резерву 

підприємству потрібно враховувати, що не всі необхідні на новій посаді 

лідерські компетенції можна реалізувати на поточній посаді, ось чому 

використання  оцінки «360 градусів» дозволяє точно визначити, як окреслити 

модель поведінки  на новій посаді. За цих умов доцільно змоделювати майбутні 

ситуації та оцінити можливі варіанти поведінки лідера в ній за допомогою 

використання для оцінки лідерських компетенцій професійних тестів, 

профільних бізнес-кейсів, ассессмент-центрів (Позднякова та Потапова, 2013). 

Переваги та недоліки цього методу демонструє табл. 1.11 (Позднякова та 

Потапова, 2013). 

Таблиця 1.11  

Переваги та недоліки методу «360 градусів» 

Переваги Недоліки 

– дозволяє отримати багатокритеріальну 

оцінку кожного співробітника; 

– створює довірчі довготривалі відносин з 

клієнтами; 

– дозволяє моделювати критерії оцінки під 

вимоги корпоративних стандартів; 

 –отримані результати дозволяють 

отримати об’єктивну оцінку.  

– можна оцінити лише компетенції, але не 

результати діяльності; 

– обов’язковість дотримання 

конфіденційності даних; 

– отримати відверту інформацію колег при 

оцінці дуже важко; 

– стресовий вплив на співпрацівника;  

– обробка результатів досить трудомістка.  

Примітка: узагальнено автором на основі (Позднякова та Потапова, 2013)  
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Метод «360 градусів» передбачає оцінку особистісних та професійних 

компетенцій, що дозволяє визначити, ті якості, що найбільше  проявляються в 

процесі управлінської діяльності. Об’єктивність цього методу визначається 

організаційною  культурою підприємства. 

Використання вищеозначеного методу на вітчизняних підприємствах 

України ускладнюється наявністю упередженого ставлення та відсутністю 

відвертості колег, значним емоційним впливом. Але цей  метод дозволяє 

проводити оцінку на робочому місці, визначити соціальну компетентність та 

сприяє обґрунтованій  розробці  програми розвитку персоналу. 

Зміни в технології, обумовлені науково-технічним прогресом,  вимагають 

від керівництва формування нових вимог до кваліфікаційного рівня свого 

персоналу. Використання при цьому методу компетенцій  дозволяє керівництву 

своєчасно впроваджувати заходи щодо підвищення кваліфікаційного рівня 

персоналу та оптимізувати  процедури оцінки при його  атестації. 

Нестача  інформації щодо методики  оцінки лідерських компетенцій 

сповільнює процеси її використання для визначення професійно-

кваліфікаційного рівня управлінського персоналу підприємства (Позднякова та 

Потапова, 2013). 

Важливим етапом, що передує розробці заходів з розвитку лідерських 

компетенцій, є оцінка її поточного стану. Оцінка персоналу, згідно з думкою 

Ю. Іванова (2006, с. 60), є  одним з найважливіших елементів системи 

управління персоналом виробничої організації, який дозволяє не тільки 

планувати персональні переміщення, формувати кадровий резерв, а й 

оцінювати якість персоналу з точки зору його відповідності цілям бізнесу та 

стратегії підприємства. 

Аналіз наукових джерел показав наявність значної кількості підходів до 

оцінки або діагностики компетентності. 

У роботі В. Григораш (2012) запропоновано розробку кваліметричної 

моделі оцінювання рівня компетентності на основі описаних у наукових 

дослідженнях структурних компонентів компетентності. 
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І. Грузіна (2012) пропонує здійснювати оцінку компетенцій керівників за 

їх трьома групами: корпоративні, професійні та поведінкові. Для цього можна 

використовувати чотирирівневу шкалу: нульовий (негативний) рівень прояву – 

1-2 бали, перший (базовий) рівень – 3-5 балів, другий (сильний) рівень – 6-8 

балів, третій (рівень майстерності) – 9-10 балів). Основою  для розробки  моделі 

оцінки лідерських компетенцій повинно стати визначення їх вагомостей, рівня 

прояву і відповідна  оцінка в балах. 

М. Нагара (2010) запропонувала використовувати наступні кластери 

компетенцій для категорії «керівники»: 

1. Професійні компетенції, обумовлені необхідністю виконання 

посадових обов’язків; розкривають рівень спеціалізованих знань та вмінь, 

необхідних для досягнення цілей; входять до складу процесів, за які відповідає 

співробітник. 

2. Когнітивні – характеризують вміння практично використовувати теорії 

та поняття, а також приховані знання, які отримані на основі практичного 

досвіду. вони допомагають розкрити вміння менеджерів управляти 

інформаційними потоками, процесом навчання та розвитку підлеглих. 

3. Соціальні – виявляють наявні комунікаційні навички і здібності, 

допомагати у вирішенні  соціальних та психологічних проблем, формувати 

сприятливе морально-психологічне середовище у колективі. 

4. Особистісні – передбачають своєчасність адаптації менеджера до змін, 

як у зовнішньому, так і  у внутрішньому середовищі підприємства, сприяють 

прояву  його вольових та лідерських якостей та дотриманню етики поведінки, 

ділового стилю спілкування та взаємовідносин  з підлеглими (Нагара, 2010). 

Далі оцінюється рівень розвитку кожної лідерської компетенції, наведеної 

в переліку. При цьому доцільно використати 10-бальну шкалу оцінки (Нагара, 

2010).  

Т. Голубєва (2011) пропонує наступні етапи процесу оцінки 

компетентності. 

На першому етапі відбувається формування спеціального інструментарію, 

за допомогою якого можна одержати дані, необхідні для оцінки компетентності 
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керівників підприємств. На другому – відбувається запис, перевірка отриманої 

інформації у ході анкетування персоналу організації, а також формування 

остаточного масиву даних. На третьому етапі проводиться аналіз отриманих 

даних та інтерпретація його результатів. 

Від того, наскільки  правильно обрано показники оцінки  лідерської 

компетентності керівників  підприємства та віно складена анкета,  напряму  

залежить об’єктивність оцінки. Необхідно  дотримуватись вимог до змісту та 

послідовності питань  та скласти шкалу оцінки. Тому  виникає необхідність 

визначення показників, що дозволять оцінити стан лідерських  компетенцій та 

визначать передумови їх формування і розвитку. 

С. Міхєєв та А. Деркач (2012) зазначають: «структура лідерської 

компетентності дозволяє використовувати її як інструмент діагностики 

наявного рівня лідерської компетентності».  

Найчастіше вчені розглядають у структурі лідерської компетентності такі 

елементи як: когнітивний – визначається наявністю знань в сфері менеджменту; 

діяльнісний – характеризується вмінням  вирішувати управлінські завдання; 

мотиваційний – визначається наявністю  відповідних цілей, потреб, цінностей і 

мотивів  лідерського впливу; рефлексивний – характеризує здатність адекватно 

оцінювати себе як особистість та як  професіонала, суб'єкта лідерської 

діяльності; особистісний – сформованість сукупності особистісних 

компетенцій, які обов’язково мають бути притаманні професійно-

компетентному управлінцю (Дармограй, 2015; Дороніна, Білоконенко та 

Сєріков 2015; Саврасова –В’юн, 2015).  

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вчених показав, що єдиного 

переліку компетенцій успішного керівника не існує. Окремі автори 

наголошують на тому, що керівник обов’язково має бути лідером (Петриченко, 

Григорян та Медовщиков 2012; Адаир, 2007; Друкер, 1999).   

А. Клімова (2015) визначає лідерство як верховенство в стимулюванні, 

плануванні та організації активності групи. Якщо говорити про групи людей, то 

за здатністю до лідерства стоять такі інтегральні характеристики, як 
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«налаштованість на небезпеку», «управлінські здібності» і висока «особиста 

активність». 

Багато науковців намагалися  скласти повний перелік компетенцій і 

вимог, які пред’являють до керівника чи лідера, а також визначити 

характеристики, які вони не повинні мати, якщо прагнуть до успіху. При цьому 

варто зазначити,  що існує  перелік  компетенцій окремо для керівників та 

лідерів (Жарик, 2014b). 

На думку А. Коменданта та Г. Михайлова (2001) гарний керівник 

проявляє якості, що умовно можна розділити на три групи: інтелектуально-

особистісні якості, які визначають здатність формулювати проблему, виділяти 

головне, прогнозувати події; емоційно-вольові якості, від яких залежить уміння 

встановлювати, підтримувати і регулювати соціальні контакти та соціально- 

групові якості, які забезпечують уміння розпоряджатися владою і 

відповідальністю, визначають авторську концепцію управління та вирішення 

проблем. Ці ж автори вважають, що найбільш важливими якостями керівника, 

незалежно від галузі в якій він працює, є ті, які визначають уміння працювати з 

людьми, аналізувати вчинки людей, розуміти себе, випереджати результати 

взаємодії. 

Перелік  здібностей і компетенцій сучасного менеджера, на думку  

В. Шатуна (2006), М.Акулич (2011) включає: організаторські здібності, уміння 

керувати собою й іншими, уміння навчати і розвивати підлеглих, здатність 

формувати ефективні робочі групи, уміння розбиратися в людях, морально-

комунікабельні якості, агітаторські якості, ініціативність, уміння спиратися на 

колектив, гнучкість. 

А. Бандурка, С. Бочарова та Є. Землянська (1998) пропонують схожий 

перелік компетенцій керівника: «соціальна спрямованість діяльності, висока 

компетентність, організаторські здібності, високі моральні якості, емоційно-

вольові риси характеру, інтелектуальні властивості, уміння підтримати свій 

авторитет, імідж, здоров’я» (Бандурка, Бочарова та Землянська 1998). При 

цьому як найбільш значимі автори відзначають: уміння організовувати спільну 
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діяльність людей є основною якістю керівника.  

Свій  перелік умінь і організаторських здатностей, необхідних менеджеру 

склали М. Вудкок та Д. Френсіс (1991). Це – здатність керувати собою; розумні 

особисті цілі та цінності; орієнтація на постійний особистісний ріст і 

самовдосконалення; здатність до інновацій; висока здатність впливати і 

взаємодіяти з людьми; знання сучасних управлінських підходів; навички в  

навчанні та  розвитку підлеглих, формуванні дієвих  колективів (Вудкок та 

Френсіс, 1991). 

О. Власова та Ю. Ніконенко (2010) вважають, що сьогодні у роботі 

керівника особливої значимості набувають знання колективу і уміння керувати 

ним. Є. Ходаківський, Ю. Богоявленська та Т. Грабар (2009) склали перелік з 

одинадцяти найважливіших компетенцій менеджера. При  цьому 

запропоновували п’ять найважливіших компетенцій лідера - освіченість у 

веденні бізнесу, творчі здібності, попередній досвід, розробка обґрунтованих 

рішень за недостатньої інформації), навички роботи з людьми (зацікавити їх, 

повести за собою і дати нагоду їм розкритися та ін.) (Ходаківський, 

Богоявленська та Грабар 2009).  

Найбільш типовими якостями лідера, на думку О. Ромашова та 

Л. Ромашової (2002) є наступні особистісні якості лідера: обдарованість; 

прагнення до знань і високий рівень розвитку інтелекту; високий 

професіоналізм; активність; ініціативність; надійність; вражаюча зовнішність; 

високий ступінь впевненості в собі; здатність і вміння формулювати чіткі цілі і 

завдання, визначати конкретні вимоги для їх досягнення; уміння мобілізувати 

людей і згуртовувати їх навколо себе для досягнення поставленої мети. 

Проведений порівняльний аналіз сучасних методів оцінки лідерських 

компетенцій персоналу дозволив визначити їх переваги та недоліки, які 

представлені в табл. 1.12.  

З урахуванням вище означених критеріїв пропонується застосування 

письмового опитування для оцінювання рівня розвитку лідерських компетенцій 

управлінського персоналу, представленого у Додатку А.  
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Таблиця 1.12 

Порівняльний аналіз сучасних методів оцінки персоналу 

Метод Особливості Переваги Недоліки 

Метод «Центр 

оцінки» – 

Assessment 

Center 

В оцінці лідерських 

якостей персоналу 

ґрунтується на  

моделюванні ключових 

аспектів їхньої 

діяльності 

Дає змогу співпрацівникам 

продемонструвати свої знання, 

вміння, навички та особисті 

якості в конкретних ситуаціях  

Потребує великих інвестицій 

у розвиток персоналу, 

досить значних 

організаційних витрат і 

витрат часу 

Метод 

управління за 

цілями – 

Management by 

Objective 

(МВО s  

Ключовою умовою 

впровадження є бути 

наявність визначених 

стратегії та операційних 

завдань на підприємстві 

Орієнтований на досягнення 

кінцевого результату за 

допомогою встановлення мети, 

дозволяє максимально 

задіяти потенціал кожного 

працівника на досягнення успіху 

підприємства 

Оцінюється не 

компетентність, а фактичне 

виконання обов’язків 

кожним працівником без 

урахування оцінки трудової 

поведінки 

Метод «360 

градусів» 

Отримання даних про дії 

працівника в реальних 

робочих ситуаціях та 

демонстрація ним 

ділових якостей 

Орієнтований на виявлення 

наявності особистісних та 

професійних якостей, що в 

результаті вказує на те, які саме 

якості проявляються в роботі 

Складність в отриманні 

відвертої думки від колег, 

трудомісткість обробки 

результатів, оцінка 

компетенції, а не результатів 

діяльності 

Метод 

ключових 

показників 

ефективності – 

Key 

Performance 

Indicators 

(KPI) 

Передбачає  не тільки 

контроль та оцінку 

ефективності діяльності, 

але й впровадження 

ефективної системи 

оплати праці 

Поряд із основною постійною 

заробітною платою формується 

змінна частина, що стимулює 

працівника до високих 

індивідуальних результатів, і до 

збільшення внеску у колективні 

досягнення  

Є  трудомістким, існує ризик 

неправильного визначення 

ключових показників, що 

може бути викликане 

недостатнім 

професіоналізмом команди, 

що створює такий механізм 

Грейдинг Дана система визначає 

чинники компетенцій, 

які належать до 

конкретної посади:, 

умови роботи 

Посадові оклади збалансовані у 

єдиній системі, що враховує 

значущість посади для 

підприємства 

Об’єднує посади, що мають 

близьку або однакову 

цінність для підприємства 

Примітка: узагальнено автором  на основі (Волкова та Ковальчук, 2013) 

 

Таким чином, оцінка лідерських компетенцій персоналу надає 

керівництву підприємства своєчасну інформацію, для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень  щодо кадрової політики підприємства.  

На сьогодні  не існує універсальної  методики оцінки, однаково 

ефективної як для врахування психологічних особливостей працівника, так і 

цілей роботодавця, але комплексне використання розглянутих вище сучасних 

методів оцінки лідерських компетенцій сприятиме об’єктивній  оцінці 

персоналу  будь-якого рівня управління  та уникнути грубих помилок при 

прийнятті кадрових рішень.  
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Висновки до розділу 1 

 

Проведені у першому розділі дослідження дозволяють зробити наступні 

висновки:  

1. Уточнення сутності  поняття «лідерські компетенції» на основі синтезу 

підходів до його визначення, узагальнення змістовних характеристик цього 

поняття та обґрунтування ключової ролі особистості у здійсненні лідерського 

впливу, дало можливість визначити їх як наявність знань, навичок та якостей, 

моделей поведінки, які сприяють об’єднанню підлеглих при виконанні завдань 

у процесі реалізації організаційних змін. 

2. Узагальнено історичний розвиток концепції лідерства в теорії управління 

завдяки чому зроблено  періодизація розвитку теорії лідерства в розрізі трьох 

періодів,  що сприяло ґрунтовному аналізу  теоретичних аспектів лідерства. Це 

дозволило  визначити концептуальний зміст понять «лідерство», яке 

пропонується розглядати як взаємодію і вплив лідера на персонал, що ґрунтується 

на його лідерських якостях, серед яких найбільш значимими є креативність та 

емоційний інтелект; «лідерський вплив» – як результат взаємодії лідера та його 

послідовників, що сприяє зростанню результативності роботи персоналу. 

3. Удосконалено чинники впливу на формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємства за рахунок їх поділу на  зовнішні та внутрішні. Як 

зовнішні  (об’єктивно-ситуаційних)  виділено: умови життєдіяльності 

підприємства, умови організації спільної діяльності; особливості професійної 

взаємодії;  вплив ситуації, в якій реалізується лідерство, вплив групи (рівень 

організації групи, її соціально-психологічний клімат). До внутрішніх 

(суб’єктивно особистісних) віднесено: суб’єктивний контроль як показник 

готовності до лідерства, вікові особливості., особистий  досвід лідерства, 

внутрішня мотивація лідерської діяльності, особистісні характеристики 

співробітників, формування прагнення бути першим. 

4. Охарактеризовано існуючі методи оцінки лідерських компетенцій 

персоналу, визначено притаманні кожному з них основні переваги і недоліки. 
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Виходячи з результатів дослідження, ефективними методами оцінки лідерських 

компетенцій  персоналу є: метод «360» градусів, метод Hay Group,  «Аssessment 

center», метод управління за цілями, грейдинг, метод ключових показників. За 

допомогою цих методів можна визначити необхідність у навчанні персоналу, 

розвитку необхідних лідерських компетенцій; сформувати кадровий резерв; 

отримати комплексну оцінку кожного працівника. Вибір  конкретного методу 

та інструменту оцінки повинен враховувати особливості  роботи  підприємства, 

а також зовнішні і внутрішні чинники впливу на розвиток лідерських 

компетенцій. Найбільш прийнятним, на наш погляд є проведення процедури 

оцінки лідерських компетенцій  персоналу є ситуаційний підхід., оскільки він 

передбачає  всебічний і зважений аналіз ситуації, що склалася Хоча, на 

сьогоднішній день не існує універсальної методики оцінки лідерських 

компетенцій  персоналу, але за допомогою розглянутих методів можна 

максимально ефективно оцінити персонал за кожним  рівнем управління  та не 

допускати помилок при проведенні оцінки. 

5. Вивчення  основних позицій компетентісного підходу в управлінні  

дозволило процес зростання лідерської компетентності  персоналу поділити  на 

два етапи: досягнення лідерської компетентності та підтримка/збереження 

лідерської компетентності,  

6. Узагальнено  фактори, що обумовлюють оптимальне визначення  

методу оцінки лідерських компетенцій  персонал, серед яких виділено: 

стратегію підприємства, корпоративну культуру, рівень інноваційного розвитку 

підприємства, діючий мотиваційний механізм, наявність моделі лідерських 

компетенцій, організаційну структуру та  інвестиційну привабливість 

підприємства. 

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: (Жарик, 

2014a; Жарик, 2014b; Жарик та Гуржій, 2014a; Жарик та Гуржій, 2014b; Жарик, 

2015; Жарик, 2017).  
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ЛІДЕРСЬКОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

2.1. Дослідження макроекономічних передумов формування  та 

розвитку лідерських компетенцій управлінського персоналу підприємств 

машинобудування  

 

Циклічний розвиток економіки України, мінливість ринкової 

кон'юнктури зумовлюють необхідність постійного вивчення стану галузі 

машинобудування, проведення моніторингу розвитку підприємств галузі та 

визначення перспектив їх розвитку.  

Машинобудівна промисловість є важливим рушійним явищем, що 

відноситься до провідних галузей економіки країн та виявляється в ступені 

оцінки країни в інноваційних процесах. Галузь машинобудування є основою 

для розвитку науково-технічного прогресу, економічного та соціального росту 

суспільства. В структурі промисловості України важливу роль грають галузі 

важкої індустрії, однією з них є галузь машинобудування (Павлова та 

Кузьменко, 2010). Саме галузі важкої промисловості формують понад 80% 

прибутку України, з яких 12-14% припадає на галузь машинобудування. 

Машинобудівний комплекс України є одним з базових галузей вітчизняної 

економіки України. До його складу належать 20 галузей, 58 підгалузей, у яких 

працює 11267 підприємств (146 великих, 1834 середніх, 9287 малих), на яких 

зайнято близько 1,5 млн.   працівників (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України).  

За офіційними статистичними даними, після падіння на 13% у 2015 р. 

обсяг промислового виробництва в Україні у 2016 р. збільшився на 2,4% 

відносно 2015 р. Найбільше зростання в 2016 р. продемонструвала переробна 

промисловість, наростивши виробництво на 3,5%. Обсяги поставок 
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електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря також збільшилися, однак 

у меншому ступені – на 2,6%. Разом з цим, видобувна промисловість показала 

найгірший результат, скоротившись на 0,3%. У 2016 р. вітчизняна 

промисловість зросла на 2,4% після падіння на 13% у 2015 р. (Латишева, 2017). 

Експорт  вітчизняної легкої промисловості  до ЄС складає близько 85% всієї 

продукції, машинобудування – близько 50,  інших галузей – близько 48%. 

Вітчизняна промисловість (без урахування анексованої частини  

України) у січні 2017 р. у порівнянні з аналогічним періодом у 2016 р. зросла  

на 5,6% (скориговано на ефект календарних днів - 105,2%) проти  

збільшення на  1,9% місяцем раніше. У лютому 2017 р. в порівнянні  

із січнем 2017 р. та лютим 2016 р. індекс промислової продукції відповідно 

складав 97,8 та 95,4%, за підсумками січня – лютого 2017 р. – 100,4% 

(Офіційний сайт Державного комітету статистики України; Касьянюк та 

Мішура, 2018). 

Для оцінки можливостей машинобудівних підприємств щодо 

забезпечення сталого розвитку завдяки його складовим компонентам необхідно 

провести діагностику стану розвитку та умов господарювання підприємств 

машинобудівної галузі України, здійснити аналіз готовності їх господарської 

діяльності (зокрема інвестиційної, екологічної, виробничої),  

існуючих перешкод досягнення підприємствами машинобудування стабільного 

зростання через негативний вплив факторів зовнішнього середовища на 

розвиток підприємств. В  Україні машинобудування - базова  

галузь національної економіки, оскільки питома вага машинобудівної продукції 

в структурі промисловості  складає 12,6% і включає у відповідності до КВЕД – 

2010 р. чотири елементи виробництва: автотранспортні засоби, причепи і 

напівпричепи та інші транспортні засоби; машини і устаткування,  

яке не входить до інших груп; виробництво електричного устаткування; 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (Жарик, 2018c).  

Сталий  розвиток машинобудівної галузі обумовлений  питомою вагою 

галузі у структурі промислового виробництва, обсягом експорту продукції 
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іноземних інвестицій і відповідним рівнем рентабельності діяльності 

підприємств машинобудування. Починаючи з 1990 р. знизилась питома вага 

машинобудування в структурі промислового виробництва України з 31% та 

коливається останні роки в межах 10–13%, що в 3-6 разів менше ніж у 

провідних країнах світу, коли у розвинених країнах цей показник за різними 

оцінками становить 25–45% (Латишева, 2016). Все це спричинило зниження 

конкурентоспроможності вітчизняного машинобудування за технічним рівнем 

від економічно розвинутих країн і свідчить про занижене значення 

машинобудівної галузі в економіці країни.  

В Україні, через низку зовнішніх та внутрішніх факторів, спостерігається 

негативна тенденція розвитку машинобудівної галузі. Дані представлені на 

рис. 2.1.  

140539,3

113926,6
101924,7

115261,1
131351,8

167649,3

0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

Рис. 2.1. Обсяги реалізованої продукції машинобудування в Україні 

 за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України)  

 

Як видно з рис. 2.2 протягом усього проаналізованого періоду, частка 

машинобудівної продукції була в діапазоні 6,4 – 10,3%. Найбільше значення 

10,3% спостерігалось у 2012 р., хоча й це значення є неприпустимо малим. Так 

в 2007-2008 рр. значення було 14%, відбувалося зростання економічної 

кон'юнктури. Після зростання в 2008 р. країну настигла фінансово-економічна 

криза, що відобразилася на обсягах реалізованої продукції, показники, яких 

значно знизилися. 
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Рис. 2.2. Питома вага продукції машинобудування в Україні за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України) 

 

В другому півріччі 2008 р. починає зростати ціна на сировину, деталі, 

комплектуючі, що призводить до збільшення ціни кінцевої продукції. В період 

з 2010-2011 рр., коли показники були 9,3% та 10,1% поступово відбувалося 

нарощування обсягів реалізації продукції та відновлення виробничих 

потужностей (Жарик , 2018c). 

Високий показник тримався до 2012 р., починаючи з 2013 р. значення 

почали різко падати, причиною цьому стало загострення політичної ситуації в 

країні (рис. 2.2). Військові дії породили нові проблеми в галузі, що безумовно 

відобразилися на занепаді промислових підприємств та відтоку кваліфікованих 

кадрів. Проаналізувавши тенденції розвитку машинобудування в Україні 

можемо сказати, що галузь потребує перебудови всієї структури. Через 

економічну та політичну кризу, погіршення зв'язків з Росією у машинобудівних 

підприємств виникають проблеми з експортом продукції. Вагомою 

перешкодою з поліпшення обсягів товарообігу в машинобудуванні стає 

невідповідність українських експортерів світовим науково-технологічним та 

технічним показникам.  

Одним з лідерів виробництва машинобудівної продукції є Запорізька 

область, промисловий комплекс, якої складає понад 12,5% валової доданої 
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вартості (Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій 

області). Машинобудування в свою чергу становить  Комплекс області 

представлений такими ключовими виробниками як: АТ «Мотор Січ», 

ПП «Запорізький завод сільськогосподарських машин Першого травня», 

ПАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», КП «НВК «Іскра», 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ПрАТ «Івеко Мотор Січ», 

ПрАТ «Запоріжтрасформатор», ТОВ «Запорізький механічний завод», 

ПАТ «Запорізький кабельний завод». 

Запорізький машинобудівний комплекс здійснює вагомий внесок в 

національну економіку держави, що підтверджується відповідними 

статистичними даними (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Обсяги реалізованої продукції машинобудування  

в Запорізькій області за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області) 

 

За січень-грудень 2017 р. в порівнянні з 2016 р. обсяги промислового 

виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області збільшилися на 6,9%. 

За січень-грудень 2017 р. в порівнянні з відповідним періодом 2016 р. 

збільшено реалізацію  апаратури електричної для комутації та захисту 

електричних схем на напругу більше 1000В на 27,7% та скорочено реалізацію  

баластних елементів для трубок газорозрядних і ламп, перетворювачів 
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статичних, індуктивних котушок на 37,3%, трансформаторів - на 3,5% (рис. 2.4) 

(Жарик, 2018c). 

 

Рис. 2.4. Структура обсягів реалізації промислової продукції 

 в Запорізькій області за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області) 

 

Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста 

виготовлено 70,5% електричної апаратури для комутації та захисту 

електричних схем на напругу більше 1000 В, виробленої на території країни. 

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2017 р. по 

області складав 25 285,4 млн.  грн., по м. Запоріжжю – 21 554,5 млн.грн. (85,2% 

до показника Запорізької області та на 46,8% більше, в порівнянні з  

аналогічним періодом 2016 р. (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області). 

Варто підкреслити, що в період політичних загострень з Росією обсяги 

виробництва значно скоротилися (табл. 2.1) на 7,6% по Запорізькій області та 

7% по Україні (Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій 

області).  

Аналіз даних табл. 2.1 свідчить про те, що період воєнних загострень в 

Україні значно вплинув на значення індексів. Так, в 2014 р. спостерігається 

спад, починаючи з 2015 р. ситуація починає стабілізуватися та поступово галузь 

демонструє тенденції до зростання, при цьому машинобудування мало 
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найбільший темп зростання в 2017 р. – 107,9% по Україні та 107,6% в 

Запорізькій області. 

Таблиця 2.1 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2013-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області; Офіційний сайт Державного комітету статистики України) 

 

Проведений  аналіз індексів промислової продукції машинобудування в 

розрізі окремих галузей за період 2012-2017 рр. дозволив зробити висновок, що 

виробництво електричного устаткування  серед напрямків машинобудування  є 

найбільш перспективним, оскільки його зростання простежується з 2014 р. на 

9%, тоді як в інших підгалузях відбувається скорочення темпів виробництва 

(табл. 2.2) (офіційний сайт Державного комітету статистики України; 

Леховіцер, 2017). 

Таблиця 2.2 

Індекси промислової продукції машинобудування за галузями  

(2012-2017 рр. до попереднього року) 

Галузь/підгалузь 

Код за 

КВЕД-

2010 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Машинобудування 26–30 96,7 86,4 79,4 85,9 102,0 107,9 

Виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
26 90,5 86 77,9 71,3 124,2 109,2 

Виробництво електричного 

устаткування 
27 87,7 91,1 100,9 89,8 100,9 97,5 

Виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угруповань 
28 97,3 93,5 88,7 87,5 102,3 106,6 

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

29-30 100,5 79,8 64,3 85,0 98,4 115,5 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України)  

Територія Галузь промисловості Код за 

КВЕД 

2010 

2013 2014 2015 2016 2017 

Запорізька 

область 

Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і 

устаткування 

26-30 98,8 91,2 93,4 98,9 107,6 

Україна Машинобудування, крім 

ремонту та монтажу 

машин і устаткування 

26-30 86,4 79,4 85,9 102,

0 

107,9 
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Аналізуючи табл. 2.2, можемо сказати, що і інших підгалузях 

відбувається скорочення темпів виробництва, з 2016 р. галузі демонструють 

тенденції до зростання. Так, на кінець 2017 р. найбільший індекс 115,5% мало 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів.  

Спеціалізація Запорізького регіону проявлялась, безумовно, у 

виробництві легкових автомобілів до 2014 р. Основним виробником продукції 

був ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод». 

Завод славився рівнем повномасштабної збірки («complete knock down», 

CKD) з імпортних і частково власних комплектуючих. У 2012 р. бренд 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» зайняв друге місце в рейтингу 

продажів серед всіх автомобільних марок, представлених на українському 

ринку, пропустивши вперед лише Hyundai. У своєму ж, бюджетному класі 

автомобілів, ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» - беззаперечний 

лідер. Вперше ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» за підсумками 

року обійшов «російську» Ладу, а кількість зареєстрованих легкових 

автомобілів ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» склало 17 469 

одиниць.  

За даними асоціації Укравтопром, виробництво легковиків в Україні в 

2013 р. скоротилося на 35% до 45 758 одиниць. Настільки низьких показників в 

країні не було з 2002 р., коли автозаводи випустили приблизно 48 тисяч 

автомобілів. Зокрема, Запорізький автомобільний завод в 2013 р. скоротив 

випуск удвічі, до 19,3 тис. автомобілів (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод»).  

Перспективність ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» на 

українському ринку підтверджується статистичними даними обсягів 

виробництва чотирьох найбільших автозаводів України (табл. 2.3). 

Як видно з табл. 2.3 легкові автомобілі характеризуються більшим 

обсягом виробництва, ніж вантажівки. 2013 р. для України в цілому став 

важким, через значне зменшення обсягів виробництва, це пов'язують з рядом 

чинників, таких як політичні, економічні та соціальні. 
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Таблиця 2.3 

Обсяги виробництва чотирьох найбільших автовиробників України 

Підприємство Тип автомобілю 2012 2013 % від 2012 

ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний 

завод» 

Всі типи 41543 20301 49% 

Легкові  39917 19257 48% 

Вантажні 957 747 78% 

Автобуси 669 297 44% 

Єврокар Легкові 14556 11494 79% 

Богдан 

Всі типи 13365 6738 50% 

Легкові  12034 5958 50% 

Вантажні 876 284 32% 

Автобуси 455 496 109% 

КрАСЗ Легкові 3180 9049 276% 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державного комітету 

статистики України)  

 

Через низьке знецінювання гривні в 3 рази, покупці середнього класу  

були змушені платити за бюджетний Ланос в 2 рази дорожче. Це значно 

вплинуло за обсяги продажу автомобілів на українському ринку. Згідно даних, 

в 2017 р. продажи автівок скоротились до 80-ти тисяч, з яких 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» продав тільки 1673. Також 

серед причин занепаду ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

виділяють: зниження купівельної спроможності населення, що спричинене 

девальвацією національної валюти та відсутність підтримки промисловості з 

боку держави. На подальшу долю одного з найбільших лідерів українського 

автопрому вплинув дозвіл на ввіз автомобілів без сплати податків та зборів, так 

звані «євробляхи». Їх поширення на території України принесло компанії вже в 

2014 р. збитків на 2,9 млр.грн. 

В період з 2014 по 2017 рр. положення компанії стало критичним, адже 

при потужності в 150000 автомобілів в рік випустилося 13127 одиниць в 2014 р. 

та 3937 одиниць в 2015 р., майже в 3,3 рази завод скоротив  обсяг випуску. На 

українському ринку за 2014 р. ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

зміг реалізувати всього 7500 автомобілів, а в 2015 р. зовсім 2900 штук. Завдяки 

керуючій компанії «УкрАвто», ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

отримував субсидування та сподівався, що ситуація на ринку ще відновиться. 
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Так, восени 2016 р ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» знову 

запрацював, випустивши всього 526 автомобілів, що принесло компанії дуже 

великі збитки. 2017 р. для компанії завершився зі збитком в 300 млн.грн. 

(Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»). 

Варто сказати, що спроби сталого розвитку машинобудівного комплексу 

простежуються ще з початку 2000-х років, але економічні кризи 2008 та 

2014 рр. істотно похитнула позиції вітчизняних виробників, залишивши їх з 

колосальними збитками. Деякі масштабні підприємства змушені були зупинити 

випуск ліквідної продукції. 

Основою потенціалу Запорізького регіону є металургія, енергетика, а 

також машинобудівний комплекс. Продукція Запорізької області відома на весь 

світ,  одним з таких прикладів є ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Підприємство, 

яке має 70-річну історію роботи в індустрії трансформаторо-будови, в черговий 

раз довело не тільки в Україні, а і на міжнародному ринку  

бездоганність репутації  бренду,  підтвердило  конкурентоспроможність та  

якість вітчизняної продукції машинобудування в порівнянні  

з іншими  гравцями галузевого ринку. Підприємство в 2018 р. отримало 

почесне звання члену CIGRE - Міжнародна Рада по великим електричним 

системам високої напруги. Підприємство активно співпрацює з Ближнім та 

Далеким Зарубіжжям.  

За 2017 р. компанія зробила поставки своєї продукції на такі зарубіжні 

ринки, як Малайзія, Грузія, Латинська Америка, Саудівська Аравія. Обсяг 

виробництва та реалізації продукції та послуг ПрАТ «Запорітрансформатор»  у 

2017 р. склав 2 311 461,62 тис. грн., з яких частка експорту становить 30%. 

Чистий прибуток в 2017 р. становив 523096 тис. грн., порівняно з 2016 р. 

спостерігається тенденція до зменшення (рис. 2.5).  

Одним з флагманів Запорізького машинобудівного комплексу є 

АТ «Мотор Січ». Завдяки значному обсягу експорту своєї продукції, протягом 
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2014-2015 рр. на АТ «Мотор Січ» (материнська компанія) мала місце тенденція 

зростання доходів від реалізації товарів, робіт, послуг.  
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2 352 247

2 311 462

835 527

523 096

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. Чистий прибуток, тис.грн.

 
Рис. 2.5. Основні фінансові показники ПрАТ «Запорітрансформатор»  

за 2016-2017 рр. 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

Але у 2016 р. порівняно з 2015 р. підприємству не вдалося уникнути 

впливу негативних факторів, діючих на економіку України в цілому.  

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2016 р.  

зменшився на 24,7%, у цей же час витрати на реалізовану продукцію 

зменшились на 14,7% (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Основні фінансові показники АТ «Мотор Січ» за 2016-2017 рр. 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 
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Виробничо-господарська діяльність підприємства у 2016 р. відбувалась у 

дуже складних економічних та політичних умовах, в умовах подальшого 

падіння курсу національної валюти. У 2016 р. зросли ціни на матеріали, 

комплектуючі вироби (індекс цін виробників промислової продукції в Україні 

за 2016 р. склав 135,7%), енергоносії (ціни на електроенергію порівняно з 

2015 р. зросли на 21,0%) (Жарик та Гуржій, 2018a). Проведена робота з 

поліпшення ефективності використання ресурсів, у тому числі з 

енергозбереження, зменшила вплив вказаних факторів на ріст собівартості 

продукції. Також негативно на фінансово-господарчу діяльність підприємства 

вплинули: 

- робота Нацбанку України по врегулюванню ситуації на грошово-

кредитному та валютному ринках України, у тому числі зменшення до 120 

календарних днів термінів розрахунків за операціями з експорту та імпорту 

товарів, обов’язковий продаж 65% валютної виручки, заборона здійснення 

платежів за імпортними договорами за товар без ввезення на територію України 

та за послуги, що надані за 2016 р. територією України; 

- часткова втрата зовнішніх ринків збуту; 

- довгостроковий процес імпортозаміщення матеріалів та комплектуючих 

виробів.  

Вказані фактори не дозволили підприємству у повному обсягу провести 

модернізацію виробництва, виконувати свої зобов’язання перед закордонними 

партнерами, відволікали його обігові кошти. За результатами 2016 р. 

підприємство отримало чистий прибуток на 36,4% менший порівняно з 

прибутком за 2015 р (рис. 2.7).  

В цілому, у 2015-2017 рр. на АТ «Мотор Січ» мала місце тенденція 

падіння доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. Але якщо розглядати 

кожний рік окремо, то у 2015 р. порівняно з 2014 р. отримано зростання доходів 

від реалізації на 41,5%, у 2016 р. порівняно з 2015 р. – падіння на 24,7%, у 

2017 р. порівняно з 2016 р.– падіння на 43,8% (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Виробництво найважливіших видів промислової продукції галузі 

машинобудування в Запорізькій області за 2016 р. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області) 

 

За три роки дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

зменшився на 53,1%. У той же час питома вага виробничої собівартості 

реалізованої продукції у доході неухильно зростала з 35,8% у 2015 р. до 44,4% 

у 2017 р. Виробничо-господарська діяльність підприємства у 2017 р. 

відбувалась у складних економічних та політичних умовах, в умовах 

подальшого падіння курсу національної валюти. У 2017 р. зросли ціни на 

матеріали, комплектуючі вироби (індекс цін виробників промислової продукції 

в Україні за 2017 р. склав 116,5%), енергоносії (ціни на природний газ 

порівняно з 2016 р. зросли на 15,7%) (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»).  

Згідно з аналізом роботи промислових підприємств міста Запоріжжя за 

підсумками 2016 р., машинобудівна галузь склала 22% загального виробництва 

по місту. За даними Головного управління статистики у Запорізькій області 

обсяг реалізованої промислової продукції промислових підприємств за 2016 р. 

склав 3205,7 млн. грн., або 117,4% до фактичного виконання 2015 р. 

(Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій області). 

Тенденції зростання показала машинобудівна галузь, яка представлена такими 
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підприємствами, як ТОВ «Азовська кабельна компанія», ПрАТ «Азовкабель», 

ПАТ «БЗПТО», ТОВ «Азовгідромаш», ПрАТ «ВО «Бердянський кабельний 

завод» відкрили регіональний склад готової продукції у м. Київ, розроблено 

технічні умови для виготовлення нових видів кабельно-провідникової 

продукції: кабелів середньої напруги та кабелів для повітряних ліній 

електропередач. ТОВ «Азовська кабельна компанія» впровадила нові види 

кабельно-провідникових виробів, відповідаючих сучасним вимогам щодо 

надійності та безпеки.  

Як свідчать дані Головного управління статистики у Запорізькій області 

індекс промислової продукції машинобудівної галузі в кінці 2015 р. становив 

93,4%, а вже в кінці 2016 р. індекс зріс до 98,7% та показав стрімку динаміку до 

зростання. Обсяг реалізованої продукції в 2016 р. в галузі  машинобудування 

склав 17 450181,7 грн., у відсотковому співвідношенні це 12,2% до всієї 

реалізованої продукції (Офіційний сайт Головного управління статистики у 

Запорізькій області). Основні види виробленої продукції машинобудівної галузі 

продемонстровано в табл. 2.3, рис. 2.7. З погляду на обсяги випуску продукції 

можна побачити, що найбільш значимим є виробництво електричної апаратури 

та електричних провідників (табл. 2.3). Згідно звіту головної служби статистики 

в Запорізькій області, індекс промислової продукції  машинобудівної галузі 

склав 106,1%, що на 7,4% більше, ніж в 2016 р. А обсяг реалізації продукції 

склав 17 897951,4 грн., що у відсотках 11,8% до всієї реалізованої продукції. 

Головне управління статистики в Запорізькій області наводить таку статистику 

щодо основних видів виробництва машинобудівної продукції в 2017 р. 

(рис. 2.8) (Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій 

області). 

В 2017 р. спостерігається та ж сама картина, за обсягом виробництва 

лідером є група апаратури  електричної для комутації або захисту електричних 

схем на напругу більше 1000, наступною є група провідників електричних на 

напругу не більше 1000 В. Автомобільної продукції не вироблено, що  вказує на 

проблеми в підприємств, що спеціалізуються на цьому.  
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Рис. 2.8. Виробництво найважливіших видів промислової продукції галузі 

машинобудування в Запорізькій області за 2017 р. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Головного управління 

статистики у Запорізькій області) 

 

Одним з найбільших в Україні і добре відомим у багатьох країнах 

електротехнічним підприємством було ПрАТ «Запорізький завод 

високовольтної апаратури». Більше 60 років підприємство розробляло, 

виготовляло і поставляло електротехнічне обладнання практично в усі регіони 

світу. Устаткування заводу забезпечувало передачу і розподіл енергії на 

найбільших енергетичних об'єктах країн СНД і в 38 країнах за кордоном. 

Економічна активність заводу була дійсна до 2016 р. Робітники заводу з 2016 р. 

розрахувалися з заводу і подавали заяви на виплату заробітної плати через суди. 

Заборгована сума становила  23 мільйони гривень. Примітно, що ще в 2014-

2015 рр. і заборгованість підприємства по заробітній платі становила 11 

мільйонів гривень, а оборот грошей по рахунках склав 55 мільйонів. Судова 

економічна експертиза прийшла до висновку, що гендиректор свідомо не 

виплачував заробітну плату. Таким чином, ситуація складалася патова. 

Заробітна плата співпрацівникам не виплачувалася, а виконавча служба не 

могла потрапити на територію заводу з метою реалізації майна на відкритих 

торгах. В даний час завод знаходиться на стадії банкрутства. Згідно з 

інформацією ресурсу «YouControl», станом на 06.06.2017 р. заборгованість по 
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заробітній платі досягла 14 млн. грн., з кількістю працюючих 476 осіб 

(Офіційний сайт «YouControl»).  

Провівши дослідження сучасного стану машинобудівної галузі 

Запорізької області (рис. 2.8), можемо сказати, що  для визначення тенденцій 

розвитку галузі необхідно проаналізувати фактори прямого впливу на 

формування машинобудівного потенціалу.  

Актуальним є налагодження зв'язків з Європою, з якою наша держава, а й 

Запорізька область, зокрема, активно співпрацює. На основі партнерства та 

виокремлення спільних, відмінних рис потрібно провести порівняння і на 

основі цього сформувати спільний організаційно-економічний механізм 

взаємодії між підприємствами.  

Оцінивши сучасний стан машинобудівної галузі Запорізької області  на 

підставі здійсненого аналізу тенденцій розвитку машинобудування в часовому 

періоді з 2012 по 2017 рр., варто зробити висновок, що для  прискорення 

зростання ефективності машинобудівного комплексу регіону в період 

політичної та економічної нестабільності необхідно здійснити такі заходи: 

- розвивати машинобудівний комплекс, шляхом використання новітніх 

технологій та впровадження інноваційних проектів, що дозволять проектувати 

нову техніку для виробництва високоякісної, конкурентоздатної продукції; 

- перебудувавши галузь, можна створити національні та міжнародно-

промислові групи, що концентруватимуть фінансові ресурси, займатимуться 

проведенням єдиної промислової політики, як результат зростання 

продуктивності праці та зменшення собівартості продукції; 

- налагодження зв'язків з іноземними партнерами, створення спільних 

підприємств, що будуть працювати на основі сучасних ресурсозберігаючих 

технологіях з використанням зарубіжного досвіду; 

- створити базу державної підтримки вітчизняного товаровиробника, на 

основі нормативно-правової бази, що забезпечить регулювання фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення галузі; 

- забезпечити екологічність, надійність та довговічність продукції; 
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- стимулювати притоки інвестицій в галузь, шляхом налагодження 

взаємозв'язків з потенційними інвесторами (Жарик та Гуржій, 2018a). 

З метою систематизації основних проблем машинобудівної галузі їх 

доцільно згрупувати їх в три групи: галузеві – це найбільш характерні для 

зазначеної галузі; технологічні, що проявляються в технології виробництва; 

фінансово-економічні та інноваційні.  

Серед галузевих відзначені:  

- слабка державна підтримка машинобудівної галузі;  

- значні диспропорції галузевої структури, відсутність відповідності 

стратегічним напрямкам розвитку вітчизняної економіки;  

- відсутність   достатнього   ресурсного  потенціалу   в  підприємствах 

машинобудівної галузі;  

- слабкі позиції на ринку більшості машинобудівних підприємств;  

- нерозвиненість внутрішнього ринку збуту через відсутність 

налагодженої інфраструктури;  

- майже відсутній розвиток окремих підгалузей машинобудування;  

- незнання потреб і вимог основних ринків збуту;  

- великі обсяги виробництва в тіньовій економіці (Короткий, 2015).   

Як технологічні варто відзначити: - використання застарілого технічного 

складу та застарілих технологій виробництва; нераціональне використанням 

наявних виробничих потужностей; значна ресурсо-, енергоємність 

виробництва; використання основних фондів, які  є дує зношеними; - відстала 

технічна основа. Серед фінансово-економічних проблем варто зазначити: 

прогресуюче зменшення рівня рентабельності та послаблення матеріально-

технічного забезпечення; відсутність джерел фінансування, фінансових 

механізмів та інструментів; недостатність обігових коштів, недосконалість 

механізму середньо- та довгострокового кредитування; нестійкий фінансовий 

стан (значна частка збиткових підприємств) (Короткий, 2015). До інноваційних 

віднесено: відсутність масштабних інвестиційних проектів, низькі темпи 
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розробки, освоєння і випуску нової продукції. оновлення виробництва (Жарик 

та Гуржій, 2018a; Пуліна, Коротунова та Атаманюк 2016).  

Серед найбільш впливових факторів, які стримують розвиток вітчизняних 

підприємств машинобудування варто виділити:  

- високий рівень зносу основних фондів в більшості галузей 

промисловості, невідповідність наявних основних фондів технологічному 

рівню розвинених країн;  

- збільшення кількості  збиткових підприємств;  

- різке скорочення кількості впроваджених розробок та нововведень в 

галузі машинобудування;  

- скорочення надходження інвестицій у галузь машинобудування як від  

іноземних інвесторів, так і вітчизняних (Короткий, 2015).   

З метою подолання перерахованих проблем керівництву досліджуваних 

підприємств необхідно впровадити ряд заходів, сприятимуть зростанню 

ефективності діяльності підприємств машинобудування: провести технічне 

переоснащення підприємств машинобудівної галузі; впроваджувати новітні 

технології та обладнання при проектуванні нової техніки; з метою оптимізації 

галузевої структури провести диверсифікацію виробництва машинобудівного 

комплексу, зосередитися на ньому як пріоритетному комплексі вітчизняної 

промисловості; організувати спільні підприємства з виготовлення 

високотехнологічної продукції для яких доцільно адаптувати для використання  

найкращі іноземні аналоги та ресурсозберігаючих технологій; збільшувати 

експортний потенціал галузі за рахунок зосередження уваги на 

зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств машинобудування 

та налагодженні довгострокових партнерських відносин з закордонними 

виробниками; покращити матеріально-технічне та інформаційне забезпечення; 

інтенсифікувати оновлення продукції та технічного переоснащення 

машинобудівної галузі; покращити умови праці та сформувати соціальну 

інфраструктуру; покращити показники ефективності; провести реконструкцію 

більшості машинобудівних підприємств та закриття тих, що є нерентабельними 

та збитковими; сформувати ефективний механізм контролю. В умовах 
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динамічних змін зовнішнього середовища першочерговим завданням для 

вітчизняних підприємств машинобудування постає перегляд розробленої 

стратегії розвитку, використання сучасних механізмів, принципів та методів 

управління, впровадження процесу диверсифікації на виробництві та 

розширення існуючого асортименту й номенклатури продукції 

(Короткий, 2015).   

Розвиток машинобудівного комплексу України має бути активізований 

участю в міжнародних інноваційних проектах, які спрямовані на виробництво 

складних комплектуючих для вітчизняного та зарубіжного устаткування і 

адаптації окремих виробництв для налагодження виробництва сучасного 

обладнання. Впровадження вищеозначених  дій  є запорукою  не тільки 

зростання та розвитку, але й виходу з кризи українського машинобудівного 

комплексу в довгостроковій перспективі.  

 

 

2.2. Оцінка лідерських компетенцій управлінського персоналу 

машинобудівних підприємств Запорізької області 

 

Ефективність діяльності організації в стабільних умовах може бути 

забезпечена керуванням без урахування відносин лідерства (Ларина, 2013). Але 

коли виникає нестабільність зовнішього середовища, яка змушує весь персонал 

своєчасно реагувати на зміни обставин і запитів. Результативність проведення 

змін залежить від наявності можливостей утї лідера впливати на 

результативність роботи  персоналу (Жарик та Гуржій, 2018b). 

Відзначимо, що на сьогодні немає єдиного підходу до оцінки лідерських 

компетенцій керівника. Процес трудової діяльності керівника взаємопов'язаний 

з творчим підходом, індивідуальними особливостями співпробітника, з 

інформаційними  процесами та результатами економічного та  соціального 

розвитку організації (Жарик та Гуржій, 2018b).  

Відповідно, запропонована нами методика оцінки лідерських компетенцій 

ґрунтується на експертній оцінці запропонованого переліку лідерських 

компетенцій, результати якої представлено в Додатку Б, табл. Б.1. 
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Базою для дослідження слугували чотири провідних машинобудівних 

підприємства м. Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький механічний 

завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Бердянські жниварки».  

Під час дослідження 50 керівниками структурних підрозділів була 

проведена оцінка 10 лідерських компетенцій керівників – лідерів 

машинобудівних підприємств з урахуванням відповідності стратегії розвитку 

підприємства. 

Оцінка  лідерських компетенцій проводилася за наступною шкалою: 

 компетенція  відсутня – 1 бал; 

 компетенція проявляється дуже рідко – 2 бали; 

 компетенція проявляється рідко – 3 бали; 

 компетенція проявляється часто – 4 бали; 

 компетенція проявляється стійко, систематично, наочно – 5 балів 

(Жарик та Гуржій, 2018b). 

Отримані реультати дослідження на АТ «Мотор Січ» предствалені у 

табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Оцінка лідерських компетенцій апарату управління АТ «Мотор Січ» 
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1 Активність та ініціативність  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Орієнтованість на результат  3 5 5 4 3 3 5 4 4 4 

3 Стратегічне  мислення  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Креативність 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 

5 Відповідальність за команду  3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 

6 

Комунікативні здібності з 

орієнтацією на ефективну 

взаємодію  

2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 

7 
Оперативність в прийнятті 

управлінських рішень  
3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 

8 Управління змінами  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 Емоційний інтелект 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 
Орієнтація на навчання та 

розвиток як себе так і команди 
3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 

11 Всього  41 

Примітка: складено автором  
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Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

керівництво даного підприємства мають досить високий лідерський потенціал. 

Однак, респонденти вважають, що керівництво АТ «Мотор Січ» має 

проблеми з креативністю, комунікативними здібностями та оперативністю в 

прийнятті управлінських рішень. Розвиток саме цих компетенцій потребує 

значної уваги з боку керівників-лідерів, для утримання як своїх, так і 

конкурентних позицій підприємства 

Щодо ТОВ «Запорізький механічний завод», то керівництво даного 

підприємства має також досить високий лідерський потенціал. Отримані 

результати представлені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Оцінка лідерських компетенцій апарату управління ТОВ «Запорізький 

механічний завод» 
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1 Активність та ініціативність  5 5 5 5 

2 Орієнтованість на результат  5 5 5 5 

3 Стратегічне  мислення  4 5 3 4 

4 Креативність 2 2 2 2 

5 Відповідальність за команду  3 5 4 4 

6 
Комунікативні здібності з орієнтацією на 

ефективну взаємодію  
4 4 4 4 

7 
Оперативність в прийнятті управлінських 

рішень  
3 3 3 3 

8 Управління змінами  3 2 4 3 

9 Емоційний інтелект 5 5 5 5 

10 
Орієнтація на навчання та розвиток як себе 

так і команди 
3 4 5 4 

11 Всього  39 

Примітка: складено автором  
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Проте, підлеглі вважають, що  з урахуванням відповідності стратегії 

розвитку підприємства, представники вищої ланка управління мають гостро 

виражену проблему з креативністю, адже цей показник отримав найнижчі 

оцінки.  

Також мало вираженими є такі лідерські компетенції як оперативність в 

прийнятті  управлінських рішень та вміння управляти змінами. Отримані 

результати на ПрАТ «Бердянські жниварки» (табл. 2.6) свідчать про те, що 

керівники даного підприємства  також мають досить високий лідерський 

потенціал. Особливої уваги з боку керівників потребують такі компетенції як 

креативність, оперативність у прийнятті управлінських рішень та комунікативні 

здібності. 

Таблиця 2.6 

Оцінка лідерських компетенцій апарату управління ПрАТ «Бердянські 

жниварки» 
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1 Активність та ініціативність  5 5 5 5 5 

2 Орієнтованість на результат  5 4 4 3 4 

3 Стратегічне  мислення  4 4 4 4 4 

4 Креативність 2 5 3 3 3 

5 Відповідальність за команду  4 4 4 4 4 

6 
Комунікативні здібності з орієнтацією на 

ефективну взаємодію  
3 3 3 3 3 

7 
Оперативність в прийнятті управлінських 

рішень  
3 3 3 

3 
3 

8 Управління змінами  4 4 3 5 4 

9 Емоційний інтелект 5 5 5 5 5 

10 
Орієнтація на навчання та розвиток як себе 

так і команди 
4 4 5 3 4 

11 Всього  39 

Примітка: складено автором  
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Менш високим, ніж на інших підприємствах є лідерський потенціал 

кервників на ПрАТ «Запоріжстрансформатор» (табл. 2.7). Найвищої оцінки не 

отримала жодна з запропонованих компетенцій. Керівники структруних 

підрозділів даного підприємства вважають, що вищому керінцицтву  також 

бракує креативності. 

Вони  не дуже високо оцінили прагнення бути креативними, відкритими 

для нових ідей, займатися творчою діяльністю,  потребу постійних змін, 

різноманіття цілей та завдань, нових ініціатив; прагнення складних та 

ризикованих завдань, намагання у своїй трудовій діяльності визначати і 

досягати складні і багатообіцяючі цілі.  

Таблиця 2.7 

Оцінка лідерських компетенцій апарату управління 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

№ 

з/п 

Посада керівника 

 

 

 

Лідерські  
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Г
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 (
в
ід

 1
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о
 5

) 

1 Активність та ініціативність  4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 

2 Орієнтованість на результат  4 2 3 3 2 2 3 4 2 4 4 3 

3 Стратегічне  мислення  3 3 2 5 3 2 3 3 3 5 3 3 

4 Креативність 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 

5 Відповідальність за команду  3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 

6 

Комунікативні здібності з 

орієнтацією на ефективну 

взаємодію  

3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 5 3 

7 
Оперативність в прийнятті 

управлінських рішень  
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Управління змінами  3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

9 Емоційний інтелект 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 

Орієнтація на навчання та 

розвиток як себе так і 

команди 

3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 

11 Всього  33 

Примітка: складено автором  
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Потребу  у роботі, яка наповнена змістом і значення,  жорстке  

структурування роботи, яке передбачає упорядкування процедури планування і 

відповідно вимагає високого рівня організованості опитано не досить високо 

оцінили вище перераховані критерії.  

Найбільше у керівників, на думку респондентів, розвинені такі якості як 

вимогливість,  критичність та схильність до організаторської діяльності, 

індивідуальні відмінності в організаторській діяльності. Добре розвиненими у 

керівництва вважають схильність і здатність аналізувати поведінку і вчинки 

інших людей, здатність до вольового впливу на інших, здатність добре 

організовувати працівників незалежно від статі . 

Наявними   є  проблеми з   такими   компетенціями  як   орієнтованість на 

результат,   стратегічне    мислення, комунікативні здібності з орієнтацією на  

ефективну взаємодію, оперативність у прийнятті управлінських рішень та 

вміння управляти змінами  (Жарик та Гуржій, 2018b). 

Керівництву слід значну увагу приділити розвитку перелічених вище 

компетенцій для утрамання своїх лідерських позицій та забезпечення 

результативної діляльності ПрАТ «Запоріжстрансформатор». 

Зведені результати оцінок лідерських компетенцій керівного складу 

чотирьох машинобудівних підприємств предствалені у табл. 2.8.  

Отже, проведене опитування  50 керівників структурних підрозділів щодо 

оцінки  10 лідерських компетенцій керівників вищого рівня упправління 

машинобудівних підприємств дозволила зробити висновок, що на 

досліджуваних машинобудівних підприємств він має досить високий 

лідерський потенціал.  

Найбільш виражені лідерські комптенції, на думку підлеглих, у 

керівників ТОВ «Запорізький механічний завод» – 4,3, АТ «Мотор Січ» 

отримав оцінку 4,0, ПрАТ «Бердянські жниварки» – 3,8 і 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» – 3,4 (табл. 2.8).  

Для  подальшого підвищення свого  авторттету  

керівництву досліджуваних підприємств необхідно розвивати в собі  
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талант та бажання впроваджувати сучасні технології вирішення робочих  

питань (креативність), та генерувати інноваційні ідеї (Жарик та Гуржій, 2018b). 

Як зазначалось вище, досліджуваним підприємствам  

доцільно розвивати як лідерські компетенції, так і професійні (Жарик та 

Гуржій, 2018b).  

Таблиця 2.8 

Зведена таблиця оцінок лідерських компетенцій управлінського персоналу 

машинобудівних підприємств 

№ 

з/п 

Лідерські 

компетенції 

Ваго 

мість 

АТ «Мотор Січ» 
ТОВ «Запорізький 

механічний завод» 

ПрАТ «Запоріж-

трансформатор» 

ПрАТ «Бердян-

ські жниварки» 

Оцінка 

в балах 

(від 

1 до 5) 

Розраху-

нок 

Оцінка в 

балах (від 

1 до 5) 

Розраху-

нок 

Оцінка в 

балах 

(від 

1 до 5) 

Розраху-

нок 

Оцінка 

в балах 

(від 

1 до 5) 

Розраху-

нок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Активність та 

ініціативність  
0,10 5 0,5 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

2 
Орієнтованість 

на результат  
0,10 4 0,4 5 0,5 3 0,3 4 0,4 

3 
Стратегічне  

мислення  
0,10 5 0,5 4 0,4 3 0,3 4 0,4 

4 Креативність 0,10 3 0,3 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

5 
Відповідальність 

за команду  
0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

6 

Комунікативні 

здібності з 

орієнтацією на 

ефективну 

взаємодію  

0,10 3 0,6 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

7 

Оперативність в 

прийнятті 

управлінських 

рішень 

0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

8 
Управління 

змінами 
0,10 5 0,5 3 0,3 3 0,3 4 0,4 

9 
Емоційний 

інтелект 
0,10 5 0,5 5 0,5 4 0,4 5 0,5 

10 

Орієнтація на 

навчання та 

розвиток як себе 

так і команди 

0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

11 Всього 1,00 33 4,0 34 4,3 29 3,4 31 3,8 

Примітка: складено автором 

 

Для розвитку лідерських компетенцій доцільно використовувати 

методики розвитку креативності керівників для подальшого підвищення їх 
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лідерських компетенцій та ефектиності роботи персоналу машинобудівних 

підприємств. 

Для підтримки професійних компетенцій керівництву вищого рівня 

доцільно впроваджувати системи постійно діючих тренінгів особистісного 

росту і професійної перепідготовки. Як основу можна запропонувати для 

використання триступеневий курс навчання за основними  

проблемними напрямками роботи - навчання та підвищення кваліфікації 

(Ковбасюк, 2016).  

Основною метою даної програми є допомога менеджерам в процесі 

вдосконалення навичок і знань в проблемних областям діяльності, підвищити їх 

лідерський вплив на результативність роботи персоналу підприємства,  

сприяти уникненню помилок і зосередитися на найбільш вагомих  

моментах  кожної з лідерських компетенцій, що є найбільш значимими в 

практичній роботі керівника машинобудівного підприємства (Жарик та Гуржій, 

2018b). 

Таким чином, проведена оцінка лідерських компетенцій керівництва 

машинобудівних підприємств дозволила виявити їх  високий лідерський 

потенціал щодо підвищення економічної ефективності роботи персоналу та 

прибутковості підприємства. 

Впровадення нової концептуальної системи управління лідерськими 

компетнціями персоналу підприємства дозволить комплексно враховувати всі 

аспекти лідерського впливу і його відповідність стратегічним орієнтирам  

розвитку підприємства та  підвищить ефективність  роботи кожного і 

підприємства в цілому (Жарик, 2018a). 

Злагоджене керування роботою великого підприємства  

машинобудування можливе, якщо будуть  врахувані інтереси не тільки 

підприємства, але і кожного керівника і співробітника, оскільки  управління 

повинно грунтуватися на ретельному аналізі, опрацюванні, оцінці і 

комплексному забезпеченні координації роботи всіх підрозділів 

машинобудівного підприємства (Жарик, 2018a). 
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Обґрунтованість отриманих експертних оцінок має  

передбачати їх узгодженість між собою. Для цього необхідно, щоб  

відхилення в оцінках експертів відповідали нормальному розподілу 

(Сімченко, 2010). 

Розрахунок середньоквадратичного відхилення повинен проводитись за  

даними ряду розподілу експертних оцінок лідерських компетенцій. 

Середньоквадратичне відхилення розраховується за формулою 2.1 

(Сімченко, 2010): 

      

 

де  х – середня величина;  

х – варіанти ознаки;  

n – кількість варіант (одиниць сукупності) (Сімченко, 2010).   

Різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки характеризує 

розмах варіації й  визначається за формулою 2.2 (Сімченко, 2010): 

 

R = xmax – xmin,      (2.2) 

 

де Xmax – найбільше значення ознаки;  

Xmin – найменше значення.  

У відповідності до закону нормального розподілу статистичні 

характеристики взаємопов’язані між собою і відповідають нормальному 

розподілу,  якщо  розмах  варіації  оцінок,  отриманих в  результаті  опитування 

експертів, не перевищує 6 квадратичних відхилень (Моторин, Головач та 

Сідорова 2005). 

Розрахунок середньоквадратичного відхилення за даними ряду розподілу 

експертних оцінок десяти лідерських компетенцій управлінського персоналу 

наведено в табл. 2.9 (Сімченко, 2010).  

(2.1) 
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По–перше, необхідно визначити кількість експертів, які  оцінили дану 

компетенцію однаково та занести необхідні дані у таблицю. Наступним етапом 

є множення варіантів на відповідні частоти. Відхилення варіантів від середньої 

оцінки знаходиться як різниця між кожним окремим добутком та середньою 

оцінкою в умовних балах. 

Таблиця 2.9 

Узагальнені показники експертних оцінок  лідерських компетенцій 

управлінського персоналу вищого рівня управління досліджуваних підприємств 

машинобудування 

Лідерські компетенції Середньоквадратичне відхилення Розмах варіації 

G 6G R 

1 2 3 4 

ЛК -1 1,734935157 10,40961094 5 

ЛК -2 2,156385865 12,93831519 7 

ЛК -3 1,933907961 11,60344776 6 

ЛК -4 2,525866188 15,15519713 8 

ЛК -5 2,487091675 14,92255005 8 

ЛК -6 3,05450487 18,32702922 9 

ЛК -7 2,626904071 15,76142443 9 

ЛК -8 2,937792539 17,62675523 9 

ЛК -9 1,844210159 11,06526095 6 

ЛК -10 3,252691193 19,51614716 9 

Примітка: складено автором 

 

Узагальнений аналіз розмаху експертних оцінок лідерських компетенцій 

управлінського персоналу наведено в табл. 2.10.  

Виходячи з даних табл. 2.10, розмах експертних оцінок не виходить за 

межі нормального розподілу (R<6G), тому можна вважати експертні оцінки 

взаємоузгодженими.  

Розподіл лідерських компетенцій управлінського персоналу вищого  

рівня по рангах представлено в табл. 2.10. 

Лідерські компетенції управлінського персоналу за результатами  

експертної оцінки набрали певну кількість балів, що дозволяє  провести їх 

ранжування  (Максишко та Переверзєва, 2008).  

Фактор, що набрав найбільшу кількість балів відповідно до  теорії 

рангової кореляції є найважливішим (Сімченко, 2010). 
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Таблиця 2.10 

Розподіл лідерських компетенцій керівників вищого рівня управління по 

рангах 

Лідерські 

компетенції 

Кількість 

експертів 

Ранг, 

Ri 

Сума 

рангів, 

S (2*3) 
Середній 

ранг, S 
 

Відхилення 

від середньої 

суми рангів 

Квадрати 

відхилень 

ЛК -1 50 4 200  -30 900 

ЛК-2 50 6 300  70 4900 

ЛК-3 50 7 350  120 14400 

ЛК-4 50 8 400  170 28900 

ЛК-5 50 6 300  70 4900 

ЛК-6 50 5 250  20 400 

ЛК-7 50 2 100  -130 16900 

ЛК-8 50 1 50  -180 32400 

ЛК-9 50 3 150  -80 6400 

ЛК-10 50 4 200  -30 900 

  46 2300 230  111000 

S= 111000   

W= 0,666266507   

Примітка: складено автором 

 

Даний фактор отримує перший ранг. Факторам, які набрали однакову 

кількість балів, слід присвоїти стандартизований ранг, значення якого є 

середньою сумою місць, які поділили між собою ці фактори (Максишко та 

Переверзєва, 2007). 

Після присвоєння лідерським компетенціям відповідного рангу необхідно 

визначити суму рангів, присвоєних експертами лідерським  компетенціям, 

визначається за формулою (2.3): 

 

 

де Rij – ранг оцінки, даної і-тим експертом j-тому об’єкту.  

Середнє значення суми рангів оцінок по всіх лідерських компетенціях 

визначається за формулою (2.4): 

(2.3) 
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де Sj -Суму рангів кожного критерію; 

m – кількість оцінюваних параметрів. 

За результатами розподілу професійних компетенцій керівників вищого 

рівня управління по рангах коефіцієнт конкордації (W) становить 0,66, що 

свідчить про досить невисокий ступінь узгодженості експертних оцінок 

(табл. 2.11). Такі  результати характеризуються різною професійною 

спрямованістю респондентів. 

Таблиця 2.11 

Узагальнені показники експертних оцінок  досліджуваних підприємств 

машинобудування  

Лідерські 

компетенції 

Середньоквадратичне відхилення Розмах варіації 

G 6G R 

1 2 3 4 

ЛК -1 1, 933907961 11,96440901 5 

ЛК -2 1,844210159 10,6950526 6 

ЛК -3 3,05450487 18,12702229 9 

ЛК -4 2,156385865 12,93831519 7 

ЛК -5 2,525866188 15,15519713 8 

ЛК -6 1, 773493515 11,60344776 6 

ЛК -7 2,993727539 17,62675523 9 

ЛК -8 2, 674870159 14,92255005 8 

ЛК -9 2, 716904026 15,76142443 9 

ЛК -10 3,252691193 19,51614716 9 

Примітка: складено автором 

 

Розподіл лідерських компетенцій керівників середнього  рівня 

управління по рангах представлено в табл. 2.12.  

За результатами розподілу лідерських компетенцій керівників середнього 

рівня управління (табл. 2.12) по рангах коефіцієнт конкордації (W) становить 

0,69, що свідчить про досить невисокий ступінь узгодженості експертних 

(2.4) , 
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оцінок. Такі  результати характеризуються різною професійною спрямованістю 

респондентів. Лідерські  компетенції управлінського персоналу за результатами  

експертної оцінки набрали певну кількість балів, що дозволяє  провести їх 

ранжування. Вивчення отриманих даних показало, що найнижчу рангову 

оцінку отримали: креативність, комунікативні здібності з орієнтацією на 

ефективну взаємодію та оперативність в прийнятті управлінських рішень.що 

дозволяє зробити висновок про недостатню розвиненість цихлідерських 

комптенцій у керівного пеосналу середнього рівня управління.  

Таблиця 2.12 

Розподіл лідерських компетенцій керівників середнього рівня управління по 

рангах 

Лідерські 

компетенції 

Кількість 

експертів 

Ранг, 

Ri 

Сума 

рангів, 

S 

(2*3) 

 

Середній 

ранг, 

Відхилення 

від 

середньої 

суми рангів 

Квадрати 

відхилень 

ЛК -1 50 4 200  -30 900 

ЛК-2 50 6 300  70 4900 

ЛК-3 50 1 50  -180 32900 

ЛК-4 50 7 350  120 15400 

ЛК-5 50 2 100  -130 16900 

ЛК-6 50 8 400  190 29900 

ЛК-7 50 6 300  70 4900 

ЛК-8 50 5 250  20 400 

ЛК-9 50 4 200  -30 900 

ЛК-10 50 3 150  -80 6400 

  46 2300 230  123000 

S= 111000   

W= 0,698967   

Примітка: складено автором 

 

За результатами проведеної оцінки можна зробити висновок, що  в цілому 

думки опитаних не сильно узгоджені, тому варто використовувати не тільки 

опитування щодо наявності лідерських компетенцій, а й визначати ступінь 

лідерського впливу на підлеглих.  

 

 



115  

2.3. Аналіз лідерського впливу керівника на результативність роботи 

персоналу машинобудівного підприємства 

 

Вміння впливати на інших - фундаментальна навичка, якою повинен 

володіти лідер, щоб бути ефективним. Багато уваги Дж. Халленбек (2007) 

приділив «впливу на інших» у своїй книзі  «Lead 4 Success: Learn the Essentials 

of True Leadership». Він довів, що без «вміння полонити серця, розум та енергію 

інших, лідер не зможе досягти успіху у будь-якій справі» (Халленбек, 2007). 

Адже ефективні лідери не просто командують; вони надихають, переконують і 

заохочують (Жарик та Гуржій, 2018b).  

Дж.  Халленбек запропонував 4 ключі впливу лідера на інших:  

1. Політичний підхід: охоплює організаційну політику просування команд 

і важливих ініціатив. Підприємство  має як формальну, так і неформальну 

політику влади, тому лідери повинні використовувати цю політику як 

необхідну складову роботи підприємства, яка може бути ефективно  

використана для досягнення стратегічних цілей підприємства. Ефективному 

лідеру необхідно поєднувати цілі та інтереси усього персоналу так, щоб після 

оголошення розробленого плану не виникло обурення та послаблення його 

позицій (Жарик та Гуржій, 2018b).  

2. Самореклама розглядається дує часто як хвастощі або егоїзм. Але 

лідерам потрібно пам’ятати, що за умови правильного просування себе, вони 

зможуть досягти омріяних висот. Самореклама для  лідера - це інструмент для 

просування кар’єрними сходами не тільки себе, а й всієї команди.   По-перше, 

лідери, які добре володіють цією навичкою, знаходять способи зібрати 

аудиторію. Вони можуть залучити більше людей до своєї команди та пробудити 

ініціативу до спільного вирішення проблем. По-друге, такі лідери знаходять 

способи проникнути в центр уваги на окремих заходах і зустрічах, тим самим 

просуваючи як себе, так і своїх послідовників (Жарик та Гуржій, 2018b). 

3. Створення та підтримка довіри: оскільки лідерство базується на  

керівництві людьми за допомогою ризику та змін, довіра має важливе значення. 
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Без довіри,  лідери   можуть   змусити   підлеглих  дотримуватися своїх 

зобов'язань, але вони ніколи не отримають від них повної прихильності та 

креативності, які може запропонувати команда. Використання цих активів є 

безцінним при вирішенні складних завдань або здійсненні стратегічних змін, 

тому довіра є важливою для ефективного лідера. Послідовники шукають 

лідерів, які можуть оцінити їх вразливість, надихати, розуміти, підтримувати  їх 

та керувати ними в умовах нестабільності (Жарик та Гуржій, 2018b). 

4. Використання зв’язків: лідери повинні вміти впливати на інших та 

розвивати силу зв’язків. Сучасні організації все більш динамічні; вони 

трансформуються за розміром і формою з часом. Впливові лідери визнають, що 

їх особисті зв’язки також повинні бути динамічними, постійно зростати і 

зміцнюватись. Сила лідера у його послідовниках, і саме зв’язки з ними, є 

рушійною силою для нього та його організації (Жарик та Гуржій, 2018b).  

Основною метою будь-якого лідера є вплив на інших,  а не 

маніпулювання ними. Ефективні лідери використовують різні підходи в різних 

ситуаціях. Лідери повинні розуміти, чому вони щось роблять, чітко розуміти 

свої цінності та цілі, застосовуючи свої навички впливу (Жарик та Гуржій, 

2018b). Професор Гері Юкл (2010) досліджував різноманітні тактики 

лідерського впливу. Виділивши 4 основні тактики, які є найбільш поширеними 

і найбільш ефективними: 

1. Раціональне переконання: лідер використовуєте логічні аргументи і 

фактичні дані, щоб переконати кого-небудь у тому, що пропозиція або запит є 

актуальними в даний момент (Жарик та Гуржій, 2018b). 

2. Натхненний заклик: лідер робить запит або пропозицію, яке надихає 

чийсь інтерес, звертаючись до їх цінностей, ідеалів і прагнень або збільшуючи 

їх впевненість у собі (Жарик та Гуржій, 2018b). 

3. Консультація: лідер залучає підлеглих до процесу планування стратегії, 

діяльності або змін, де їх підтримка або допомога бажані. Тим самим він 

вирішує як особисті, так і організаційні проблеми й одночасно зміцнює свій 

статус в очах послідовників (Жарик та Гуржій, 2018b).  
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4. Співпраця. Лідер надаєте допомогу або необхідні ресурси, щоб 

допомогти послідовникам виконати завдання або прийняти запропоновані ним 

зміни (Жарик та Гуржій, 2018b). 

Чим більше універсальний лідер, і чим краще він усвідомлює, як різні 

люди реагують на різні типи переконань, тим швидше він досягне успіху та 

ефективності.  

Члени центру підготовки лідерів, стверджують, що лідерський вплив 

більше зосереджений на управлінні довгостроковими цілями, натхненням і 

мотивацією. Тактика впливу складається з трьох категорій: логічність, 

емоційність та кооперативність (Жарик та Гуржій, 2018b): 

1. Логічні заклики стосуються раціональних і інтелектуальних позицій 

людей. Лідер надає аргумент на користь найкращого вибору дій, націленого 

одночасно на організаційні переваги та особистісні вигоди (Жарик та Гуржій, 

2018b). 

2. Емоційні заклики є рушійною силою будь-якого лідера. Вміле їх 

використання та поєднання з індивідуальними цілями і груповими цінностями, 

сприяє виникненню серед послідовників почуття приналежності та впевненості 

у можливості отримати підтримку (Жарик та Гуржій, 2018b).  

3. Кооперативні заклики мають на увазі співпрацю, консультації  і союзи. 

Спільна робота по досягненню взаємовигідної  мети  є надзвичайно ефективним 

способом впливу (Жарик та Гуржій, 2018b; Центр креативного лідерства, 2009).  

Ефективний та впливовий лідер, для досягнення особистісного та 

командного успіху, повинен зосереджувати свою увагу на чотирьох ключових 

факторах:  

1. Люди. Ефективний лідер Співпрацює та поважає  інших співробітників 

та членів команди, використовує  різні можливості та створює атмосферу, в 

якій може процвітати його команда. Із співробітниками, командою, 

громадянами та зацікавленими сторонами будує міцні взаємовідносини. 

Заохочує  відкрите спілкування, говорить правдиво і одностайно, слухає інших і 
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цінує всі думки. Спілкується з послідовниками так, що повідомлення чітко 

розуміються та узгоджуються (Жарик та Гуржій, 2018b).  

2. Напрямок. Ефективний лідер повинен бути стратегічно орієнованим, 

приймали активну роль у розробці та формуванні перспективних напрямків 

стратегій розвитку підприємства. Він повинен враховувати широкі та 

довгострокові перспективи  при розробці та оновленні  програм. Визначає 

закономірності, зв'язки або бар'єри та вирішує основні проблеми. Розуміє 

зв'язки та взаємодію між елементами всієї системи. Корегує політику 

управління із врахуванням  стратегічного напряму організації (Жарик та 

Гуржій, 2018b).  

3. Зміни. Лідер постійно проявляє інтерес до  інновацій. Використовує 

сучасні підходи до вирішення проблем. Надихає  підлеглих до впровадження 

організаційних змін, які покращать виробничі  процеси та результати роботи. 

Швидко  адаптується для задоволення потреб та вимог зацікавлених сторін, шо 

постійно змінюються (Жарик та Гуржій, 2018b). 

4. Результат. Ефективний лідер діє відповідно до бажаної культури 

організації для досягнення організаційних цілей. Дбайливо ставиться до інших 

людей і діє чесно, надійно та чітко. Робить усе можливе, щоб досягти бажаного 

результату та задовольнити інтереси  усіх зацікавлених сторін (Жарик та 

Гуржій, 2018b).  

Для того щоб впливати на своїх підлеглих та утримувати свої позиції 

керівнику-лідеру доцільно: проявляти відкритість, чесність, лояльність, інтерес 

до  високих стандартів та якості продукції; працювати з особистими 

цінностями; стимулювати формування  корпоративних цінностей; підтримувати 

особистий авторитет; постійного навчатись та розвиватись.  

В управлінській практиці ХХІ ст. успішні та ефективні лідери активно 

використовують такий підхід як інтегральне лідерство. Практична сутність 

якого ґрунтується на спроможності впливати та розвивати окремих членів 

команди, підприємства та, навіть, на зовнішнє середовище.  
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Систему  інтегрального лідерства запропонував доктор Рoн Кaсіoппе. В 

oснoві цієї системи лежить інтегрaльнa теoрія Кенa Уілберa (Вандлелін та 

Купер, 2007). Після 20 рoків застoсування та утoчнення ця мoдель і до сьогодні 

залишається  актуальною, практичною  і успішною, адже вoна дoпoмагає 

oкремим людям, кoмандам і oрганізаціям вийти на нoвий рівень 

прoдуктивнoсті. Oднією з відмінних рис цьoгo підхoду є включення дo ньoгo 

такoї якoсті людини як «справжнє я». Саме інтегральне лідерствo вважається 

важливoю детермінантoю висoкoефективних лідерів сьoгoдні. 

Основними елементами інтегрaльнoго лідерствa є синтез, кoмбінaція 

кoмaнднoгo духу і хaризми лідерa. Саме лідер впроваджує інтегрaльну 

кoнцепцію: поєднує індивідуaльні і кoлективні інтереси; фoрмує групу 

послідовників;  впроваджує інтегрaльний підхід; заохочує  розвиток 

креaтивнoгo мислення тa пoведінки кoмaнди; для ствoрення дієвої структури 

команди викoристoвує відповідні прийoми, метoди і фoрми.  

Інтегрaльнa структурa є гнучкoю і мoже бути нaлaштoвaнa для включення 

кoнкретних кoмпетенцій для кoнкретних стрaтегічних зaвдaнь oргaнізaції. 

Врaхoвуючи інтегрaльні тa реляційні виміри oсoбистих, міжoсoбистісних 

тa структурних вимірів тa впливів, дана модель дoзвoляє рoзвивaти надійну 

децентрaлізoвaну ситему управління. Інтегральна  мoдель зaбезпечує поєднання  

лідера  тa його пoслідoвників. Вона  сприяє  aнaлізу тa інтерпретації різних 

aспектів як керівництвa, тaк його взaємoзв'язків Це мoже сприяти пoдoлaнню 

все більш зaстaрілих індивідуaлістичних, мехaністичних зaпитів тa відпoвідних 

реaлій організацій (Вартанова, 2014). 

Дoсліджуючи всі чoтири виміри (стратегічне управління цілями (head), 

управління ефективністю (hands), управління людьми (heart) та інноваційне 

бачення (spirit)) інтегрoвaним чинoм, мoжнa дoсягти більш інтегрoвaнoгo 

рoзуміння причин, пoдій тa нaслідків лідерствa в oргaнізaціях, включaючи 

шляхи їх вирішення тa oцінки. Прoцес рoзрoбки інтегрoвaнoгo керівництвa тa 

пaртнерствa є дoвгoстрoкoвим прoектoм, який вимaгaє великих зусиль, чaсу, 

пoстійнoгo oнoвлення, звoрoтнoгo зв'язку тa модифікації (Какиоп, 2007).  
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Інтегрaльний підхід напрвлений нa рoзвитoк ефективнoгo впливу лідера 

тa сприяє усвідомленню учaсникaм їх «спрaвжнього я». Отже, найважливішою 

умовою успішного лідерства є вміння  впливати на підлеглих. Менеджеру 

необхідно розуміти, що  є найбільш значимим для підлеглих, як на 

професійному рівні,так і особистісному і раховувати їх переконання та 

цінності. Лише вміле використання засобів впливу, приведе до успіху не лише 

самого лідера, а і його команду та організацію (Сергєєва, Кондратьєва та 

Хромей 2015). 

Визначимо основні показники результативності лідерського впливу на 

персонал таких підприємств: АТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький механічний 

завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Бердянські жниварки». 

Розрахунок показників проводився на основі оприлюднених річних фінансових 

звітів досліджуваних підприємств (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ТОВ «Запорізький механічний завод»; Офіційний сайт 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки»). Основні показники результативності роботи персоналу АТ «Мотор 

Січ» та ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2012-2017 рр. представлені в 

табл. 2.13.  

Таблиця 2.13 

Основні показники результативності лідерського впливу на АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Підпри-

ємство Показ- 

ник 

Рік 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції, грн. 

Середньообл. 

чис. штатних 

працівн., осіб 

Продуктивн. 

праці 

(виробіток) 

Чистий 

прибуток, 

грн. 

Прибуток 

на 1 роб., 

грн. 

А
Т

 «
М

о
то

р
 С

іч
»

 

2012 р. 7928376 26832 295,5 161946900 6035,6 

2013 р. 8583924 26365 325,6 131919100 5003,6 

2014 р. 10730122 26040 412,1 156036700 5992,2 

2015 р. 13830655 25528 541,8 339984200 13318,1 

2016 р. 10546220 24616 484,3 196644300 7988,5 

2017 р. 15150429 23840 635,5 310417400 13020,9 

П
р

А
Т

 

«
Б

ер
д

я
н

сь
к
і 

ж
н

и
в
ар

к
и

»
 2012 р. 45063 262 172,0 109500 417,9 

2013 р. 43739 342 127,9 176700 516,7 

2014 р. 86684 463 187,2 253040 546,5 

2015 р. 163380 515 317,2 305930 594,0 

2016 р. 406165 686 592,1 258350 376,6 

2017 р. 466312 836 557,8 293380 350,9 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 
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Відповідно до отриманих результатів, можна зробити такі висновки 

(Жарик, 2018b): 

- зростання чистого доходу від реалізації продукції на АТ «Мотор Січ»  

та ПрАТ «Бердянські жниварки» за останні 6 років визначити лідерський вплив 

на персонал досліджуваних підприємств як значний; 

- скорочення штату, у зв’язку із фінансово-економічною кризою в 

Україні, обумовленою наявністю воєнного конфлікту на сході країни та 

втратою російського ринку збуту обумовило скорочення  середньосписокової 

чисельності працівників на АТ «Мотор Січ». Протилежні тенденції 

спостерігаються на ПрАТ «Бердянські жниварки», де спостерігається зростання 

кількості працівників; 

- у показниках продуктивності праці обох підприємств теж 

спостерігаємо позитивну динаміку, що свідчить про результативність впливу 

лідерів-керівників на персонал; 

- аналогічно позитивною є ситуація з показниками обсягу чистого 

прибутку досліджуваних підприємств за 2012-2017 рр.; 

- прибуток на одного працівника ПрАТ «Бердянські жниварки» має 

тенденцію до скорочення, АТ «Мотор Січ» – до зростання,  що дозволяє робити 

висновок про більший лідерський вплив на персонал даного підприємства 

(Жарик та Гуржій, 2018b).  

Враховуючи вище отримані результати (табл. 2.14), діяльність обох 

підприємств можна вважати стабільною, а діяльність та вплив лідерів на  

персонал - результативною. Основні  показники результативності роботи 

персоналу ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ТОВ «Запорізький механічний 

завод» за 2012-2017 рр. представлені в табл. 2.14.  

Проведений аналіз показників результативності роботи персоналу 

досліджуваних підприємств дозволив зробити наступні висновки: 

- спостерігається динаміка зменшення  чистого доходу від реалізації 

продукції на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ТОВ «Запорізький механічний 

завод», що свідчить про зменшення результативності  впливу лідерів;  
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- на обох підприємствах спостерігається поступове зменшення 

середньооблікової чисельності штатних працівників; 

Таблиця 2.14 

Основні показники результативності роботи персоналу 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ТОВ «Запорізький механічний завод» 

 Показ- 

ник 

Рік 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, 

грн. 

Середньообл. 

чис. штатних 

працівн., осіб  

Продуктивн. 

праці 

(виробіток) 

Чистий 

прибуток, 

грн. 

Прибуток на 

1 роб., грн. 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

2012 р. 3947828 4834 816,7 11999300 2482,3 

2013 р. 2717510 4744 572,8 32918000 6938,9 

2014 р. 1365102 3770 362,1 15648200 4150,7 

2015 р. 1095288 2845 385,0 8830000 3103,7 

2016 р. 2352247 2564 917,4 8215880 3204,3 

2017 р. 2311462 2566 900,8 5130330 1999,3 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

2012 р. 50479 342 147,6 389700 1139,5 

2013 р. 33700 295 114,2 277600 941,0 

2014 р. 30053 268 112,1 279500 1042,9 

2015 р. 29892 241 124,0 182400 756,8 

2016 р. 26744 222 120,5 112900 508,6 

2017 р. 24840 195 127,4 65300 334,9 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Запорізький механічний 

завод»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»)  

 

- проте, продуктивність праці на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та  

ТОВ «Запорізький механічний завод» має позитивну динаміку, що свідчить про  

результативний вплив лідерів на персонал та діяльність підприємств в цілому; 

- про негативну динаміку свідчать показники обсягу чистого прибутку 

досліджуваних підприємств за 2012-2017 рр. та прибутку на 1 працівника, що є 

негативним для діяльності обох підприємств (Жарик, 2018b). 

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок про відносну 

нестабільність діяльності ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ТОВ «Запорізький 

механічний завод»  та  зменшення рівня результативності лідерського впливу 

на підлеглих.  

Отже, на основі  отриманих розрахунків (табл. 2.14), можна зробити 

висновок про те, що результативним є вплив керівників-лідерів лише на трьох 
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досліджуваних  підприємствах: ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Бердянські 

жниварки» та ТОВ «Запорізький механічний завод». Нажаль, лідер 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» менш результативно впливає на 

результативність роботи  персоналу, що несе у собі зниження рівня 

ефективності господарської діяльності та послаблення конкурентних позицій 

обох підприємств (Жарик, 2018b).  

Використання запропонованого науково-методичного підходу до 

оцінювання лідерського впливу на результативність роботи персоналу 

підприємств машинобудування передбачає використати інтегрального  

показника реалізації лідерського впливу на результативність роботи підлеглих, 

індекс лідерського впливу, який розраховується за формулою 2.5 (Жарик та 

Гуржій, 2018b): 

 

V = Pp  +  Pr   + Zp + Іі,    (2.5) 

 

де V – індекс лідерського впливу керівника на результативність роботи 

персоналу;  

Pp – індекс продуктивності праці (темп росту базисний);  

Pr – індекс рентабельності персоналу (темп росту базисний);  

Zp – індекс зарплати (темп росту базисний);  

Іі – Індекс інноваційного розвитку;   

, , ,  – вагові коефіцієнти (Жарик та Гуржій, 2018b). 

За результатами проведеного математичного нормування основних 

результативних індексів було отримано наступні значення. 

За результатами  проведених оцінок лідерського впливу на досліджених 

підприємствах, які представлені в  табл. 2.15 можна зробити висновок, що 

найбільший вплив та його зростання простежується на АТ «Мотор Січ».  

Динаміка постійного зростання також простежується на 

ПрАТ «Бердянські жниварки» та ТОВ  «Запорізький механічний завод».  

Менш значний лідерський вплив на персонал вплив керівництва на 

персонал в ПрАТ «Запоріжтрансформатор» – 0,72, але він є досить високим.  
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Таблиця 2.15 

Нормовані показники для розрахунку індексу лідерського впливу керівника на 

результативність роботи персоналу 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ТОВ «Запорізький механічний завод»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»)  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

АТ «Мотор Січ» 

Індекс продуктивності 

праці(виробіток) 1 1 1 0,591535 0,343782 0,549417 

Індекс рентабельності 

персоналу, грн. 1 0,752377 0,946206 1 0,260793 0,603687 

Індекс зарплати, грн. 1 0,907083 0,99028 0,599115 0,45995 0,489972 

Індекс  інноваційного 

розвитку 0,72 0,744195 0,639981 0,872862 1 1 

індекс лідерського впливу 

керівника  0,42814 0,430471 0,52917 0,813435 0,709745 0,995537 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

Індекс продуктивності 

праці(виробіток) 0,890233 0,624373 0,394702 0,419664 1 0,981905 

Індекс рентабельності 

персоналу, грн. 0,357737 1 0,598178 0,44729 0,461788 0,288129 

Індекс зарплати, грн. 0,536115 0,550754 0,528083 0,683216 0,854231 1 

Індекс  інноваційного 

розвитку 1 0,538462 0,076923 0,076923 0,007692 0,007692 

індекс лідерського впливу 

керівника 0,653063 0,66146 0,456972 0,496336 0,734819 0,752967 

ТОВ «Запорізький механічний завод» 

Індекс продуктивності 

праці(виробіток) 0,857143 0,896389 0,879906 0,973312 0,94584 1 

Індекс рентабельності 

персоналу, грн. 0,501236 0,635798 0,635985 0,804961 0,863868 1 

Індекс зарплати, грн. 0,29114 0,488462 0,496896 0,66872 0,818209 1 

Індекс  інноваційного 

розвитку 0,818182 1 0,636364 0,545455 0,272727 0,181818 

індекс лідерського впливу 

керівника 0,555664 0,691461 0,653563 0,775019 0,811082 0,918182 

ПрАТ «Бердянські жниварки» 

Індекс продуктивності 

праці(виробіток) 0,703535 0,869865 0,920034 1 0,634007 0,590741 

Індекс рентабельності 

персоналу, грн. 0,290491 0,216011 0,316163 0,53572 1 0,942071 

Індекс зарплати, грн. 0,328264 0,316238 0,335108 0,365823 0,516558 1 

Індекс  інноваційного 

розвитку 0,6 0,613333 0,533333 0,8 0,733333 1 

індекс лідерського впливу 

керівника 0,460465 0,49199 0,526619 0,633473 0,670159 0,865636 
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Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу та 

вартості підприємства залежить від наявності надійної системи управління 

(Краснокутська, 2005). Найбільш значимим етапом в формуванні стратегічних 

напрямків розвитку підприємства, що сприяє зменшенню негативного впливу 

зовнішнього середовища, є визначення ефективності системи управління 

(Зборовська та Галан, 2014). В цілому підводячи підсумок вищевикладеному 

варто зазначити, що при оцінці лідерського впливу на результативність роботи  

персоналу доцільно спочатку провести якісну оцінку лідерських компетенцій 

керівництва. І тільки за умови комплексного оцінювання лідерської 

компетентності може стати запорукою  довгострокових конкурентних переваг 

та поступового зростання частки ринку (Жарик та Гуржій, 2018b). 

Умовою ефективного функціонування машинобудівного  підприємства та 

основою його розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого 

рівня ефективності. В  умовах нестабільності зовнішнього середовища 

підприємство самостійно має розробляти стратегію своєї діяльності та 

розвитку, знаходити необхідні для її реалізації засоби та кошти, що вимагає 

значного розширення сфери управління, зростання відповідальності 

керівництва за результати діяльності підприємства, за якість і своєчасність 

ухвалення управлінських рішень (Квятковська та Воробйова, 2013). 

Ефективність – це результативність системи, яка виражається у 

відношенні корисних кінцевих результатів її функціонування до  витрачених 

ресурсів (Жарик та Гуржій, 2018b; Гончар та Загоруйко, 2012).  

Економічна ефективність – досягнення найбільших результатів за 

найменших затрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність є 

конкретною формою дії закону економії часу. Узагальнюючий показник 

економічної ефективності — норма прибутку. У  розвинутих країнах основною 

метою стає максимізація не прибутку, а чистого доходу на одного зайнятого, 

що не виключає необхідності використання показника норми прибутку (Череп 

та Сінєкаєва, 2014; Череп, 2013; Кузьмін та Мельник, 2012; Круш, 2009; 

Кендюхов, 2008).  
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Динаміка розрахованих індексів наведена на рис. 2.9 (Жарик та 

Гуржій, 2018b).  

Рис. 2.9. Динаміка лідерського впливу керівників досліджуваних 

машинобудівних підприємств за 2012 -2017 рр.  

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ТОВ «Запорізький механічний завод»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

В залежності від форми подання результатів і витрат визначають наступні 

види  ефективності:   

1) технічна – вимірювання  результатів й витрат відбувається в 

натурально-речовинній формі;  

2) економічна  – оцінка результатів  і витрати проводиться у вартісному 

виразі;  

3) соціально-економічна – передбачає врахування не тільки економічних, 

але й соціальних наслідків реалізації заходу (Квятковська та Воробйова, 2013).  

Показники ефективності сприяють проведенню об’єктивної  оцінки 

використання всіх ресурсів підприємства. Оцінка  ефективності повинна 

проводитись постійно: на стадіях розробки плану, його затвердження і 

безумовно - виконання (Шляга та Гальцев, 2014).  

Серед найважливіших критерії ефективності виділяють:  

- відображення витрати всіх видів ресурсів, якими користується 

підприємство; 
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- створення умови для визначення резервів зростання ефективності;  

- стимулювання використання усіх існуючих резервів на підприємстві;  

- виконання критеріальної функції, тобто визначення правил інтеграції 

для кожного значення показника (Дудукало, 2012). 

Собівартість продукції характеризує використання ресурсів підприємства, 

виражених в грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції, формуючи 

повну собівартість. Як показник господарської діяльності, собівартість є 

якісним показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства 

(Бондарчук та Волошин, 2013). 

Оцінка ефективності управління персоналом підприємства повинна 

ґрунтуватися на інтегральній  оцінці ефективності за рядом показників, які 

об’єктивно  характеризують цілісність  існуючої системи управління 

персоналом. Складність і різноманітність зв’язків підприємства 

машинобудування, значна кількість чинників, що впливає на ефективність 

управління персоналом підприємства. Тому її необхідно оцінювати за 

наступними показниками:  темп  зростання  продуктивності праці, темп  

зростання ФОП, фондовіддача, доходовіддача, оборотність запасів, 

рентабельність виробництва, прибуток  на 1 працівника.   

Всі вони використовуються для визначення економічної ефективності від 

передбачених стратегією заходів, по удосконаленню конструкцій виробів, 

технології та організації виробництва. Підвищення ефективності і 

результативності роботи персоналу підприємства машинобудування  сприяє 

зростанню прибутку, і підвищенню ринкової вартості підприємства, яке 

відображає наявність у підприємства ресурсів і здатність керівництва 

ефективно їх використовувати в нестабільній ринковій ситуації (Жарик, 2018с; 

Грозний та Коверга, 2012).  

Для визначення інтегрального показника ефективності використовується 

формула 2.6: 

 

 
 (2.6) , 
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де Іеф – інтегральний показник ефективності; 

Тпп – темп росту продуктивності праці; 

Тфоп – темп росту фонду оплати праці; 

ФВ –фондовіддача; 

ДВ –доходовіддача; 

ОЗ – оборотність запасів; 

Р – рентабельність  виробництва; 

Пр – прибуток  на 1 працівника.  

На базі адекватності підходів та системності, однотипності вимірювання 

головним критерієм вибору показників оцінки ефективності управління 

підприємством пропонується визнати інформативність показника при 

розрахуванні інтегрального критерію ефективності управління персоналом на 

основі використання вартісно-орієнтованого підходу (Жарик та Гуржій, 2018b).  

Розрахунок показників ефективності управління  персоналом  АТ «Мотор 

Січ» за 2012-2017 рр. (табл. 2.16) дозволив зробити висновок проте, що на 

досліджуваному підприємстві  персонал працює не зовсім стабільно, оскільки 

протягом досліджуваного періоду до 2015 р. простежувалася позитивна 

динаміка, а у 2016 р. відбулося зниження всіх показників. 

Таблиця 2.16 

Показники ефективності управління  персоналом АТ «Мотор Січ»  

за 2012-2017 рр. 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп  зростання  продуктивності праці 0,99 1,10 1,26 1,31 0,89 1,48 

Темп  зростання ФОП 1,02 1,07 1,11 1,33 1,03 1,28 

Фондовіддача 0,4 0,44 0,51 0,52 0,48 0,71 

Доходовіддача 0,32 0,23 0,23 0,44 0,21 0,29 

Оборотність запасів 1,01 0,9 0,76 0,46 0,32 0,46 

Рентабельність  виробництва 20,6 15,3 14,5 24,5 18,6 20,4 

Прибуток  на 1 працівника 22,5 50,03 48,92 70,47 126,1 130,2 

Інтегральний показник ефективності 1,79 1,88 1,89 2,28 1,83 2,41 

Індекс лідерського впливу 0,41 0,41 0,51 0,78 0,68 0,95 

Інтегральний показник ефективності  с 

коригуванням на індекс лідерського 

впливу 0,74 0,77 0,97 1,77 1,25 2,29 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 
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За деякими результуючими показниками за 2015-2016 рр. простежується 

негативна динаміка, що обумовлено високою орієнтованістю на російський 

ринок. Графічне представлення динаміки розрахованих показників 

представлено на рис. 2.10.  

 

Рис. 2.10. Динаміка інтегрального показника ефективності управління 

персоналом АТ «Мотор Січ» за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Розрахунок показників ефективності управління  персоналом 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2012-2017 рр. (табл. 2.17) дозволив зробити 

висновок проте, що на досліджуваному підприємстві  персонал працює без 

видимих тенденцій до зростання. Причиною цього може бути недостатній 

рівень мотивації персоналу підприємства та погіршення психологічного 

клімату в колективі. 

Таблиця 2.17 

Показники ефективності управління ПрАТ «Бердянські жниварки» 

 за 2012-2017 рр. 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп  зростання продуктивності праці 0,58 0,78 0,98 1,11 0,97 1,06 

Темп  зростання ФОП 0,87 0,89 0,91 1,14 0,99 1,02 

Фондовіддача 0,8 0,7 0,62 1,07 4,17 4,41 

Доходовіддача 2,3 2 1,6 1,2 0,9 0,9 

Оборотність запасів 1,73 1,95 1,57 1,7 2,72 2,12 

Рентабельність  виробництва 1,39 0,78 1,32 1,43 0,96 1,03 

Прибуток  на 1 працівника 417,9 516,7 546,5 594 376,6 350,9 

Інтегральний показник ефективності 2,66 2,58 2,68 3,03 3,21 3,18 

Індекс лідерського впливу 0,45 0,48 0,52 0,62 0,65 0,84 

Інтегральний показник ефективності  с 

коригуванням на індекс лідерського впливу 1,195 1,239 1,395 1,878 2,089 2,671 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 
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Для отримання  реальних даних всі розраховані показники  були  

скориговані на індекс лідерського впливу, оскільки він обумовлює   

результативність роботи  персоналу підприємства. Графічне представлення 

скоригованих показників наведено на рис. 2.11. Адекватність  отриманих 

показників перевірено за критеріями Стьюдента і Фішера.  

 

Рис. 2.11. Динаміка скоригованого інтегрального показника ефективності 

АТ «Мотор Січ» за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ») 

 

Графічне представлення динаміки розрахованих показників представлено 

на рис. 2.12.  

 

Рис. 2.12. Динаміка інтегрального показника ефективності 

ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські жниварки») 

 

Розрахункові  значення критеріїв дозволяють зробити висновок,  що 

величина коефіцієнтів кореляції є значущою, а зв’язок між ефективністю 

управління підприємством  і факторними показниками є надійним з 

ймовірністю 0,75.  
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Для отримання  реальних оскільки даних всі розраховані показники  були  

скориговані на індекс лідерського впливу, він обумовлює   господарської 

діяльності підприємства. Графічне представлення скоригованих показників 

наведено на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Динаміка скоригованого інтегрального показника 

ефективності ПрАТ «Бердянські жниварки» за 2012-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Бердянські 

жниварки») 

 

Адекватність отриманих показників  перевірено за критеріями Стьюдента 

і Фішера. Розраховані значення критеріїв (табл. 2.18) дозволяють зробити 

висновок,  що величина коефіцієнтів кореляції є значущою, а зв’язок між 

ефективністю управління підприємством  і факторними показниками є 

надійним з ймовірністю 0,92.  

Таблиця 2.18 

Показники критеріїв Стьюдента і Фішера 

y=a0+a1*t Критерій Cтьюдента R2 Коеф. 

Фішера a1 a0 а1 а0 

АТ «Мотор Січ» 14,65705 -29449 5,61649 -5,60173 0, 7467 31,54503 

ПрАТ «Бердянські 

жниварки» 7,815865 -15714,8 5,42392 -5,41349 0,9203 29,41901 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний 

сайт ПрАТ «Бердянські жниварки»)  

 

Досягнення високих результатів, відповідного рівня ефективності 

діяльності  є запорукою успішної  реалізації стратегії розвитку 

машинобудівного підприємства. Забезпечення максимального результату на 
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одиницю використаних матеріальних, фінансових  і трудових ресурсів є 

найбільш значимою перешкодою в досягненні високої результативності 

господарської діяльності підприємств машинобудування. 

Лише за умови збільшення частки вітчизняних товарів на внутрішньому 

ринку та зростання експорту продукції власного виробництва у  вітчизняного 

машинобудування з’являться  перспективи розвитку. Це можливо за умови 

підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції за умови 

підвищення  якості та зменшення її собівартості (Жарик та Гуржій, 2018b).  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформувати 

наступні висновки та рекомендації: 

1. Аналіз стану машинобудівної галузі України довів, що економічна 

криза та складна політична ситуація в країні негативно вплинули на розвиток 

досліджуваної галузі таким чином, що станом на 2017 р. індекс продукції 

машинобудування нижчий, ніж загальний в промисловості. 

2. Проаналізовано основні показник результативності діяльності 

машинобудівних підприємств Запорізької області та встановлено, що вона має 

нестабільну динаміку. Аналіз показників результативності роботи 

досліджуваних машинобудівних підприємств показав, що на АТ «Мотор Січ» 

та ПрАТ «Бердянські жниварки» за останні п’ять років простежується  

зростання  чистого доходу від реалізації продукції на обох підприємствах. На 

трьох підприємствах ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ТОВ «Запорізький 

механічний завод», АТ «Мотор Січ» простежується зменшення 

середньооблікової чисельності. Проте, продуктивність праці на всіх 

підприємствах має позитивну динаміку. Про негативну динаміку на трьох з 

досліджуваних підприємствах простежується зменшення чистого прибутку 

підприємства за 2012-2017 рр. та прибутку на 1 працівника. Можна зробити 
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висновок про відносну нестабільність діяльності 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ТОВ «Запорізький механічний завод», а 

також зниження рівня лідерського впливу на результативність роботи 

підлеглих.  

Враховуючи вище отримані результати діяльність АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Бердянські жниварки» можна зробити висновок, що на цих двох 

підприємствах лідерський вплив та на персонал зростає пропорційно зростанню 

– результативності його роботи.  

3. За результатами оцінки лідерського впливу на досліджених 

підприємствах варто зазначити, що найбільший вплив та його зростання 

простежується на АТ «Мотор Січ», динаміка постійного зростання також 

простежується на ПрАТ «Бердянські жниварки» та ТОВ «Запорізький 

механічний завод». Вплив лідера на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» дещо 

менший – 0,72, але достатньо високий. 

4. За результатами проведеного опитування 50 респондентів  керівного 

складу досліджуваних підприємств оцінено наявність лідерських компетенцій 

керівників досліджуваних підприємств за десятьма складовими. Отримані 

результати показали, що керівники АТ «Мотор Січ», ТОВ «Запорізький 

механічний завод» та ПрАТ «Бердянські жниварки» мають досить високий 

лідерський потенціал. Однак, мають проблеми з креативністю, 

комунікативними здібностями та оперативністю в прийнятті управлінських 

рішень та вмінням управляти змінами. Менш високим, ніж на інших 

підприємствах є лідерський потенціал кервників на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор», оскільки керінцицтву  бракує креативності, 

стратегічне мислення, комунікативних здібностей з орієнтацією на ефективну 

взаємодію, оперативності у прийнятті управлінських рішень та вміння 

управляти змінами.  

5. Адекватність  проведених  розрахунків перевірено за критеріями 

Стьюдента і Фішера. Отримані значення критеріїв дозволили зробити висновок,  

що величина коефіцієнтів кореляції є значущою, а зв’язок між ефективністю 
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управління підприємством  і факторними показниками є надійним з 

ймовірністю 0,92 та 0,84.  

6. Проведена апробація удосконаленого науково-методичного підходу до 

оцінювання лідерського впливу на результативність роботи персоналу 

підприємств машинобудування, яка передбачає проведення оцінки лідерського 

впливу на основі  розрахунку інтегрального показника, який враховує такі 

показники результативності роботи персоналу як: продуктивність праці, 

прибуток на одного робітника, середня заробітна плата, рівень інноваційного 

розвитку, що дозволяє визначати ступінь впливу керівника на результати 

роботи персоналу дозволила зробити висновок, що найбільш впливовими є 

керівники АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «Бердянські жниварки». 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Жарик, 2018a; Жарик та Гуржій, 2018а; Жарик та Гуржій, 2018b).  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВОМ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Методичний підхід до формування лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування 

 

Модель компетенцій є логічною характеристикою  функцій і елементів 

компетенцій, що застосовуються в підприємстві (Мельник, 2009).  У ній 

відображаються стандарти поведінки співпрацівника конкретної посади, яких 

необхідно дотримуватися для досягнення поставлених цілей 

підприємства. Модель лідерських компетенцій може бути використана  для 

забезпечення координації та узгодження практично всіх процесів, пов'язаних з 

управлінням персоналом підприємства. Тим самим модель лідерських 

компетенцій може бути визначена як базовий, багатофункціональний і 

універсальний інструмент управління персоналом. 

На практиці в рамках системи стратегічного управління модель 

лідерських компетенцій дозволить спростити процедуру просування персоналу 

за рахунок можливості зіставлення наявних характеристик кандидата на посаду 

та вимог до посади. Крім того, персонал підприємства отримує чітке уявлення 

про вимоги, що пред'являються до посади, а також про стандарти, націлених на 

успішне і ефективне виконання робочих завдань. Формування програм 

навчання на основі моделі лідерських компетенцій, забезпечить зростання 

ефективності навчання і розвитку працівників. 

Модель лідерських компетенцій надає керівнику критерії для оцінки 

ефективності роботи підлеглих, що дозволить визначити відповідність їх 

лідерських якостей і здібностей. Тим самим вирішується одна з важливих 

завдань – забезпечення розвитку і планування кар'єрного зростання персоналу. 
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В дослідженнях, присвячених питанням застосування 

компетентнісного підходу, вченими підкреслюють наявність зв'язку моделі 

компетенцій персоналу і стратегічного планування підприємства є необхідною 

умовою для їх ефективної роботи. 

Лідерські компетенції дозволяють сформувати загальну корпоративну 

культуру, забезпечити спільне бачення цілей підприємства з різних позицій, як 

керівників підприємства, так і безпосередньо її співробітників. 

Модель лідерських компетенцій може бути побудована підприємствами 

різного типу, оскільки в її основі лежить механізм координації. Саме цей 

механізм дозволяє забезпечити цілісність і узгодженість дій в роботі всіх 

структурних підрозділів. 

На думку Р. Міллса (2004, c. 49), послідовність в стандартах і очікуваннях 

може бути забезпечена за допомогою застосування моделі компетенції по 

відношенню до аналогічних типів робіт в підприємстві.  

Л. Спенсер і С. Спенсер (2005, c. 20) призводять аргументи деяких 

авторів, згідно з якими «компетенції для кращого виконання схожих робіт ... 

однакові у всьому світі». 

Модель лідерських компетенцій, є цілісною системою координат 

оцінювання та може бути використана  для узгодження критеріїв оцінки 

персоналу у відповідності зі стратегією підприємства. Це дозволить 

здійснювати просування тільки тих працівників, потенційні лідерські 

компетенції яких максимально відповідають потребам підприємства.  

Крім того, можуть бути визначені нові актуальні форми лідерського 

розвитку і розроблені оптимальні інструменти по утриманню цінних 

фахівців. Оцінка персоналу на основі використання моделі лідерських 

компетенцій спрямована на узгодження всіх елементів системи управління 

персоналом. Таким чином, надається необхідна інформація для формування 

програми формування та  розвитку лідерських компетенцій  персоналу 

підприємства. Що дозволить в цілому створити об'єктивну систему 

загальної винагороди (Сєріков, 2015). 
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Для ефективного застосування моделі лідерських компетенцій необхідно 

встановлення її відповідності поставленим цілям і завданням. Модель 

лідерських компетенцій як мінімум повинна бути узгоджена зі стандартами 

якості, представленими в табл. 3.1 (Кібанов, 2014, с. 27). 

Таблиця 3.1  

Стандарти якості моделі лідерських компетенції (МЛК) 

Найменування 

стандарту якості 

Зміст стандарту якості 

Чіткість і простота 

розуміння 

МЛК не повинна бути багатозначною. 

МЛК повинна бути простою для розуміння і використання. МЛК 

повинна володіти ясною структурної логікою. 

Релевантність або 

ступінь 

відповідності 

У МЛК персоналу підприємства повинно бути чітко визначені 

індикатори поведінки працівників відповідно до вимог. Ці вимоги 

спрямовані на забезпечення якісного виконання робіт. Застосування 

МЛК означає розуміння співпрацівниками її корисності і 

доцільності для досягнення   цілей підприємства. 

Контроль і оцінка 

можливих змін 

Імовірність змін враховується в МЛК через опис стандартів 

поведінки, які відображають алгоритм виконання співпрацівниками 

завдань найближчим часом або в більш віддаленій перспективі.  

Наявність 

елементів, 

відмінних від 

інших  

У МЛК повинні бути дотримані правила, які дозволять уникнути 

накладення різних компетенцій: 

-   компетенції повинні бути незалежні одна  від одної; 

-   компетенція та індикатори поведінки повинні включатися тільки 

в один фрагмент моделі; 

-   компетенція не може бути включена одночасно до кількох 

кластерів; 

-   індикатор поведінки повинен відповідати одному рівню 

компетенції. 

Єдиний підхід до 

всіх задіяних 

в процесі 

застосування МЛК 

МЛК, що включає високі стандарти справедлива по відношенню 

для кого вона використовується. 

Примітка: згруповано автором на основі (Чуланова, 2014a)  

 

Модель лідерських компетенції в своєму змісті спирається на наступне: 

• наявність повного набору лідерських компетенцій і відповідних їм 

індикаторів поведінки; 

• стандарти поведінки / стандарти дій, необхідні для виконання 

поставлених перед співпрацівниками завдань і досягнення цілей підприємства. 

В основі моделі лідерських компетенції лежить характеристики кращих 

виконавців. Ці характеристики збираються в кластери за критерієм спільності 

компетенції. У кожному кластері, в середньому, міститься 3 - 12 компетенції. 
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Компетенцію можна представити у вигляді набору поведінкових 

індикаторів і характеризувати описом стандартів поведінки, які 

спостерігаються в діях співпрацівника, який має конкретну 

компетенцію (Рудавіна, 2008). 

При використанні лідерських компетенцій без рівнів модель лідерських 

компетенцій має спрощену форму. Даний вид компетенцій охоплює види робіт 

з простими стандартами поведінки. У моделі лідерських компетенції 

відображається єдиний список індикаторів всіх компетенцій, що відносяться до 

всіх видів робіт в підприємства. 

Багаторівнева модель лідерських компетенцій передбачає використання 

компетенцій за рівнями. Дана форма моделі передбачає відображення широкого 

спектру навичок, що мають різну ступінь складності вимог. Кожна компетенція 

представлена окремим переліком поведінкових індикаторів. Також вони 

можуть бути диференційовані за рівнями. Поділ лідерських компетенцій за 

рівнями реалізується відповідно до поставлених цілей. У разі, якщо в моделі 

компетенцій представлений значний спектр різних функціональних ролей, 

сукупність елементів, що становлять різні компетенції, об'єднуються в один 

заголовок. У тому випадку, коли модель компетенцій має відношення до одного 

виду ролей в підприємстві, необхідна диференціація за  критерієм лідерських  

якостей працівників (Кібанов, 2014). 

Ефект від використання моделі лідерських компетенцій в управлінні 

визначається в залежності від рівня організаційного розвитку, можливості 

використання інструментів, що відповідають специфіці її діяльності. Крім того, 

слід зазначити, що успіх застосування моделі компетенцій може бути 

забезпечений компетентністю фахівців і керівників усіх рівнів в області 

управління персоналом. Науково обґрунтована модель лідерських компетенцій 

може стати основою для оптимізації структури управління персоналом, 

інструментом стратегічного управління підприємством та сприяти підвищенню 

узгодженості діяльності його  персоналу (Сєріков, 2017b; Митрофанова та 

ін., 2012; Митрофанова, 2012).  
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Поряд з важливістю визначення змісту моделі лідерських компетенцій 

(поведінкових індикаторів, компетенцій) слід зазначити доцільність 

дотримання основних принципів її створення.  

До таких принципів відносяться: 

1. Ефективна модель компетенцій заснована на словнику компетенцій. 

2. Ефективна модель компетенцій зручна і проста в застосуванні. 

3. Ефективна модель компетенцій відповідає вимогам повноти, 

визначеності і сфокусованість на конкретних завданнях. 

4. Ефективна модель компетенцій відповідає стратегії розвитку 

підприємства (Жарик та Гуржій, 2018c). 

При цьому, необхідно погодитися з думкою вчених (Ветошкин, 2008; 

Рудавіна, 2008; Міллс, 2004; Уіддет та Холліфорд, 2003), які відзначають 

недоліки застосування моделі компетенцій в задачах управління персоналом:  

- по-перше, пов'язані, з тривалістю і трудомісткістю підготовчого етапу 

формування моделі, що припускає такі кроки, як підготовка списку 

компетенцій, створення і навчання групи експертів, детальна оцінка кожного з 

критеріїв, опис рівня його прояви;  

- по-друге, при розробці моделі компетенцій є ймовірність помилок, 

виражених в наявності компетенцій, в разі використання схожих індикаторів 

при визначенні декількох компетенцій, що може привести до різночитань при 

проведенні оціночних заходів і знизити вірогідність оцінки. Також можуть бути 

помилки, обумовлені тим, що компетенції описані не за допомогою індикаторів 

поведінки, а через формулювання бажаного результату.  

Відзначимо, що результат – це наслідок володіння компетенцією, а не її 

визначення. Інші помилки можуть бути викликані поганою пропрацьованістю 

компетенцій. У разі запозичення моделі лідерських компетенції іншого 

підприємства вона може стати не зовсім адекватною і актуальною для 

співробітників, оскільки ними будуть не відзначені цінності компетенцій у 

своїй повсякденній роботі. У моделі компетенції можуть бути не 

чітко визначено компетенції через їх протиріччя з повсякденною роботою, що 
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призведе до ігнорування моделі компетенцій. Можуть виникнути труднощі з 

впровадженням моделі компетенцій, коли і керівництво, і персонал не зможуть 

прийняти необхідність і важливість запропонованих компетенцій. В цьому 

випадку їх використання  під час атестації може стати абсолютною 

 формальністю (Жарик та Гуржій, 2018c). 

Компетенції можуть бути несвоєчасно впроваджені в підприємства або ж 

невірно використані. Індикатори поведінки не повинні використовуватися в 

якості жорстко певного критерію оцінки співробітників. Важливо пам'ятати, що 

компетенції - це лише інструмент оцінки співпрацівника. Використання даного 

інструменту передбачає застосування інших методів і технологій 

оцінки. Необхідно стежити за тим, щоб поведінкові індикатори, певні в 

підприємства, що не замінювалися, однаково інтерпретувалися керівниками або 

менеджерами з персоналу, що здійснюють оцінку персоналу (Жарик та 

Гуржій, 2018c). 

Зміст  моделі лідерських компетенцій не є гарантією, негайного 

досягнення необхідного рівня управління персоналом підприємства.  

Ефективність моделі залежить від якості змісту моделі. А результат 

безпосередньо визначається ефективністю управління персоналом і логічною 

побудовою системи управління персоналом. Використання  моделі лідерських 

комптенцій компетенці дозволяє отримати баане зростання лідерського вплмву  

на персонал через два-три роки, оскільки потрібен час для викорисанння 

сформованих та розвинених лідерських компетенцій, а фінасові ресурси дя 

цього потрібні значні. Причиною цього є довготривалий процес формування та 

розвитку лідерських комптетенцій. 

О. Чуланова (2014b), Н. Шеметова (2010), Е. Рудавіна (2008), Р. Міллс 

(2004) визначили перелік критеріїв якісного змісту моделі лідерських 

компетенцій:  

1. Відповідність стратегічним цілям підприємства. Певні лідерські 

компетенції в моделі повинні сприяти досягненню конкретних цілей діяльності, 

а не включати весь набір можливих компетенцій. 
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2. Доцільність для всіх, хто приймає участь в її використанні. У моделі 

лідерських компетенції повинні бути відображені мотиви і потреби 

працівників, їх цілі повинні бути інтегровані з цілями підприємства. Саме це 

зробить модель цікавою безпосередньо для персоналу підприємства. 

3. Оптимальність  склад елементів та не мати повторювань. 

4. Наявність системи оцінки лідерських компетенцій та можливих 

змін. Оптимальний набір компетенцій і їх вимірюваність спрямовані на 

зручність  використання моделі, об'єктивність вимірювань і можливість 

ефективного використання отриманих результатів. Система оцінки можливих 

змін спрямована на отримання бажаних результатів використання моделі 

лідерських компетенцій і забезпечує її корисність для всіх 

учасників. Наприклад, оцінка персоналу на основі моделі компетенцій, з 

успіхом замінює атестацію, при наявності системи обліку змін уможливлює 

ефективне планування кар'єрного зростання працівників, оцінку і виявлення 

тенденції в динаміці змін досліджуваних параметрів системи, а також зв'язок 

отриманих результатів з оплатою праці.  

5. Мати прозорі результати застосування моделі лідерських 

компетенцій. Дуже важливим моментом змісту моделі є її обсяг. Деякі 

підприємства розробляють настільки об'ємну модель, що її опис – це том з 

багатосторінковим описом компетенцій і множинними прикладами. Всі 

прекрасно знають, що чим більша інструкція, тим менше у неї шансів бути 

вивченою. Це правило справедливе і до опису моделі компетенцій, хоча 

застосування даного правила абсолютно не означає, що документація, в якій 

відображені основні характеристики системи, повинна бути гранично  

короткою (Чуланова, 2011; Шеметова, 2010; Рудавина, 2008; Міллс, 2004). 

Компетенції повинні бути не тільки точними, але і політкоректними, що 

не зачіпають почуття власної гідності. 

Д. Сєріков (2016), Н. Митрофанова (2012), Е. Рудавіна (2008) виділяють 

ряд додаткових вимог до компетенцій: 

1. Зміст компетенцій має бути вичерпно повним. У переліку компетенцій 

має бувальщина повністю відображені вимоги до виконання всіх робочих задач. 
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2. Компетенції повинні бути дискретними. Окрема компетенція містить 

опис конкретної діяльності. У разі якщо компетенція містить опис суміжних 

видів діяльності, проведення оцінки роботи або якостей працівників 

буде утруднено.  

3. Компетенції повинні бути чітко визначені. В одній компетенції слід 

уникати багатозначності опису і широкого охоплення характеристик діяльності. 

4. Компетенції повинні бути доступними. Опис компетенцій має бути 

зрозумілим, логічним, її визначення універсальним, що дозволить застосувати її 

в аналогічних моделях компетенцій. 

5. Компетенції повинні бути конгруентними. Це означає їх спрямованість 

на формування успішної організаційної культури та досягнення цілей 

підприємства. Абстрактні компетенції не ефективні для підприємства і не 

сприймаються менеджерами. 

6. Компетенції повинні бути актуальними. Перелік компетенцій повинен 

оновлюватися, вдосконалюватися і відображати поточні і майбутні (очікувані) 

потреби підприємства. Саме тому при її формуванні необхідно участь тих 

працівників підприємства, які визначають стратегію підприємства (Сєріков, 

2017b; Митрофанова, 2012; Рудавіна, 2008). 

На основі проведеного аналізу досліджень Д. Сєрікова (2017a), 

Н. Мітрофанової (2012), О. Ветошкіна (2008), Р. Міллса (2008), К. Міхєєва 

(2008), Е. Рудавіної (2008), П. Уіддета та Холліфорд, (2003) та інших можна 

зробити висновок, що  модель лідерських компетенцій є динамічною, 

оскільки може змінюватися та розвиватися. В тому числі, слід зазначити 

можливість зміни саме необхідних рівнів лідерських  

компетенцій. Динамічність поведінки моделі пов'язана з необхідністю 

постійного розвитку підприємства. Зміна моделей компетенцій залежить і 

одночасно веде до зміни безпосередньо і самого набору компетенцій. Саме це 

обумовлює обмежений термін застосування моделі лідерських 

компетенцій. Але це не означає необхідність розробки моделі лідерських 

компетенцій з «нуля». Її удосконалення передбачає проведення перевірки на 



143  

актуальність перед    використанням і, в    разі необхідності, її    актуалізацію 

(Сєріков, 2017a). 

Розвиток лідерських компетенцій – це цілеспрямований процес їх зміни, 

за допомогою якого забезпечується досягнення місії та стратегічних орієнтирів 

та довгострокової прибутковості підприємства. 

Процес розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємства може 

бути представлений в двох аспектах: 

1. Процес трансформації лідерських компетенцій всередині підприємства 

передбачає, що відбувається перетворення лідерських компетенцій кожного 

менеджера в компетенції підсистем підприємства, які, в свою чергу, 

перетворюються в компетенції підприємства в цілому. Так, цілеспрямований 

обмін інформацією та знаннями між персоналом, який відбувається постійно в 

процесі діяльності, може стати причиною виникнення нового знання або 

компетенції, в тому числі на основі об'єднання знань і технологій, які можуть 

бути застосовані для вирішення нових завдань. 

2. Процеси діяльності підприємства обумовлюють розвиток лідерських 

компетенцій його персоналу, які можуть бути виражені, в тому числі, через 

якісне збільшення знань, навичок і умінь, необхідних для вирішення 

управлінськх завдань, на базі лідерського досвіду співробітника або його 

лідерського навчання (Сєріков, 2017a). 

Процес розвитку лідерських компетенцій може бути представлений 

послідовністю  повторюваних циклів нарощення нових організаційних знань, 

лідерських навичок та  вмінь. Кожен цикл наближає організацію до досягнення 

конкурентних переваг. Зворотний вплив зовнішнього середовища може 

призвести до «знецінення» наявних на даний момент в підприємства 

компетенцій, що може стати причиною виникнення уповільнення процесів 

розвитку компетенцій та необхідність повторення попередніх циклів (Цун-ян 

Сай, Йик , 2005). 

Г. Белякова та Є. Суміна (2005) запропонували етапи процесу розвитку 

лідерських компетенцій з аргументацією обов’язкового проведення 

бенчмаркінгу лідерських компетенцій інших організацій (табл. 3.2). 



144  

Таблиця 3.2  

Етапи розвитку лідерських компетенцій  персоналу підприємства 

Етап Завдання  управління 

Ідентифікація  рівня лідерських 

компетенцій в персоналу 

підприємства 

Виявлення рівня розвитку кожного елемента 

лідерських компетенцій.  

Пошук  лідерів серед управлінців  

 

Проведення оцінки наявних лідерських компетенцій 

в управлінського персоналу та діагностика їх 

лідерського впливу на підлеглих.  

Розробка моделі та відповідних 

профілів лідерських компетенцій  

Визначення нових лідерських  компетенцій, аналіз 

нових можливостей. 

Розробка програми розвитку 

лідерських компетенцій 

Створення програми розвитку лідерських 

компетенцій персоналу, планування напрямів 

перспективного розвитку 

підприємства, аналіз варіантів компетенцій. 

Впровадження програми розвитку  

лідерських компетенцій 

персоналу 

Оцінка успішності т реалізації розроблених програм 

формування лідерських компетенцій, вдосконалення 

програми їх розвитку. 

Закріплення отриманої 

компетентності управлынськми 

персоналом підприємства  

Створення бар'єрів конкурентів, щодо використання 

розроблених моделей лідерських компетенцій. 

Примітка: згруповано автором на основі (Сєріков, 2015; Сидоренко, 2007; Белякова та 

Суміна, 2005.) 

 

Етап визначення рівня лідерських компетенцій передбачає виявлення 

факторів, що визначають стратегію розвитку підприємства, а також факторів, 

на основі яких формується перелік лідерських компетенцій, проводиться  

оцінювання поточного стану існуючої системи управління персоналом.  

На етапі пошуку відбувається виявлення можливостей збільшення обсягу 

ринкового сегменту за рахунок таких чинників, як нові виробничі можливості, 

нові технології в області виробництва і управління, підбір фахівців, що 

володіють особливим досвідом і здібностями, необхідними для виконання 

нових завдань, розвиток персоналу.  

Етап розробки включає дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів, що 

впливають на моделі лідерських компетенцій. Ці фактори повинні 

враховуватися при визначенні стратегії розвитку підприємства. На етапі 

поглиблення лідерських компетенцій відбувається виявлення взаємозалежності 

цілей і системи показників оцінки лідерських компетенцій за групами, 
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забезпечення їх взаємозв'язку з процесом розвитку лідерських  компетенцій 

персоналу, контроль за реалізацією стратегічних цілей, виявлення перспектив і 

розробка програм стратегічного розвитку підприємства на базі прогнозів 

динаміки лідерських компетенцій. 

Останній етап  передбачає створення бар'єрів для конкурентів, 

перешкоджають копіюванню унікальних властивостей внутрішнього 

середовища підприємства. Кожен з етапів управління супроводжується 

використанням конкретних методів, обраних за критерієм змісту тих чи інших 

лідерських компетенцій. 

Г. Беляковою та Є. Суміною (2005) було визначено перелік факторів, що 

найбільше впливають на розвиток промислових підприємств. Так, було 

виявлено чинники, що визначають стратегічний успіх підприємств, які 

знаходяться на різних щаблях розвитку.  

Управління персоналом на основі лідерських компетенцій дозволяє 

забезпечити зростання ефективності стратегічного управління і отримання  

конкурентних переваг підприємства в галузі (Гончар та Мокренко, 2014; 

Сундуков, 2014). 

Д. Сепиашвилі (2007) в своїй моделі виділив два внутрішньо 

організаційних  рівня розвитку компетенцій: 

 індивідуальний, на якому відбувається управління здібностями 

співпрацівника використовувати доступні знання і інформацію при аналізі, а 

також його здатність до самонавчання та розвитку; 

 організаційний, який передбачає залучення співпрацівника в 

корпоративне середовище, де він в тісному робочому контакті з іншими 

співпрацівниками удосконалює свої здібності і доповнює знання; на 

основі яких і відбувається формування лідерських компетенцій (Чуланова, 

2012). 

Таким чином, розглянуті лідерські компетенції можуть бути сформовані 

тільки під впливом корпоративних і особистих знань в процесі взаємодії 

працівників між собою на основі індивідуальних здібностей і досвіду. 
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Розробка  моделі  лідерських  компетенцій передбачає застосування 

рівневого підходу до її побудови. При систематизації підходів різних 

дослідників щодо шкалування рівнів прояву лідерських компетенцій була 

виявлена можливість оцінки і опису компетенцій на основі врахування ступеня 

освоєності знань (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3  

Шкала рівнів прояву (розвитку) компетенцій 

Рівень Назва рівня Характеристики рівня прояву компетенції 

5 рівень 

майстерності 

Компетенція максимально розвинена і виражена, працівник 

сприяє їх розвитку у інших і може навчати підлеглих 

співробітників і своїх колег. 

4 рівень 

розвитку 

Компетенція добре розвинена, працівник використовує її в 

трудовій діяльності, активний в роботі і проявляє 

ініціативу в розвитку компетенції. 

3 рівень 

застосування 

(базовий  рівень ) 

Компетенція досить розвинена і активно використовується в 

типових і нестандартних робочих ситуаціях; може бути 

розвинена самостійно або при відповідному навчанні. 

2 рівень 

відтворення 

Компетенція розвинена і проявляється в типових робочих 

ситуаціях. 

1 рівень  

розуміння і  

осмислення 

Компетенція розвинена недостатньо (граничний рівень), її 

прояви не мають систематичного характеру; вміння мало 

сформовані, необхідна додаткова підготовка. 

Примітка: згруповано автором на основі (Сєріков, 2015) 

 

Відзначимо, що в опис шкали не включений опис критичного рівня, чим 

характеризується не розвинена компетенції, у співпрацівника вона відсутня в 

трудовій діяльності та відсутній інтерес до розвитку лідерської компетенції, 

немає практичних навичок або їх відсутність не розглядається як вимога при 

проходженні конкурсу співробітником на займану посаду. 

М. Мартиненко (2008) та М. Заіка (2005) зазначають, що, інтерес до 

проблеми аналізу компетенцій, як правило, зазвичай збігається з кризовими 

ситуаціями в економіці, освіті та культурі. 

Якщо криза  це закономірний руху від старого до нового через процеси 

загострення і вирішення діалектичних протиріч, то можна стверджувати, що 

ефективна модель лідерських компетенцій як інноваційний інструмент 

управління персоналом створює можливість вирішення діалектичної 
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суперечності між рівнем розвитку виробничих систем і недосконалістю методів 

та інструментів, які використовуються в роботі з персоналом (Сєріков, 2017b). 

Розробка та впровадження моделі лідерських компетенцій є 

структурованим процесом, який включає ряд етапів. Проведений аналіз 

існуючих теорій і практики формування моделі компетенцій персоналу в 

підприємства дозволив виділити два основні підходи до формування моделі 

компетенцій (Заіка, 2012; Кудрявцева, 2012; Адова та Симонова, 2010; Марк, 

2000). 

Традиційний підхід до формування моделі лідерських компетенцій  

ґрунтується  на методиці аналізу робіт. Даний підхід передбачає використання  

двох способів: 

1. Формування єдиної моделі компетенцій для всіх категорій 

співробітників підприємства, на основі якої створюються ідеальні 

компетенційні профілі для всіх посад підприємства. 

2. Виділення 2 груп компетенцій: єдиних компетенцій, що мають 

відношення до всіх співробітників підприємства, і компетенцій, характерних 

для окремих посад (Заіка, 2012). 

На базі індивідуальних і групових методів може бути реалізований 

традиційний  підхід до формування моделі лідерських компетенцій.  

До індивідуальних методів відносяться: психологічне тестування, яке 

проводиться для виявлення лідерських компетенцій на базі оцінки 

індивідуальних  психологічних властивостей особистості. І. Адова та 

М. Симонова (2010), Д. Катела (1943) та Ф. Галтона (1942) відзначають 

ефективність застосування даного методу при вирішенні різних завдань 

управління персоналом: відбір кандидатів на вакантні посади, ротація 

персоналу, формування кадрового резерву. Ними запропоновано три варіанти  

 використання  даного методу:  

1. критерії оцінки попередньо не визначаються. В цьому випадку 

тестування проводиться для отримання найбільш загальної інформації про 

кандидата або вже працює співпрацівника; 
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2. критерії оцінки попередньо визначаються. Використання цього методу 

дозволяє отримати конкретну інформацію згідно заданих вимог конкретної 

посади до співпрацівника;  

3. критерії оцінки попередньо визначаються. Метод ґрунтується на 

порівняльній оцінці результатів тестування нового співпрацівника і успішного 

співпрацівника, який працює на цій посаді або виконує відповідні функції. 

Е. Заіка (2012), О. Кудрявцева (2012) зазначають, що на  практиці 

отримали поширення різного виду тести: виявлення когнітивних або 

інтелектуальних здібностей; особистісні для виявлення особливостей поведінки 

працівників;  на оцінку мотивації співпрацівника, що дозволяють моделювати 

поведінку людини в різних ситуаціях і обрати найбільш дієвий метод 

стимулювання;  на здатність до навчання, що дозволяють виявити здібності 

співпрацівника і т.і. 

Репертуарні решітки. В основі даного методу закладена теорія 

особистісних конструктів Дж. Келлі (2000). Метод репертуарних решіток 

дозволяє виявити найбільш значущі компетенції по відношенню до досягається 

результатами і відповідно до вимог, що пред'являються до персоналу 

підприємства, для визначення яких використовуються спеціально розроблені 

оціночні шкали. Виявлення успішності / не успішності оцінюваного 

співпрацівника дозволяє отримати структурну оцінку посади 

співпрацівника (Келлі, 2000). 

Дж. Фланаган. запропонував використовувати  критичні інциденти, який 

дозволяє їх виділити з реальної практичної діяльності, на основі яких визначити 

поведінкові індикатори, позначити дії, а потім описати характеристики і 

здібності особистості, необхідні для звершення даного інциденту (Армстронг, 

2007). 

Л. Спенсер-мл. та С. Спенсер (2005) запропонували  поведінкові шкали,  

які містять опис індикаторів, що відповідають кожній компетенції. Даний метод 

знижує суб'єктивність і прискорює процес оцінки співпрацівника, окремих його 

компетенцій. Так, наприклад, використовується рейтингова шкала, що 
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відображає опис поведінки, в рамках якої передбачена п'ятибальна оцінка 

поведінки. 

П. Уорд (2006) запропонував метод 360 градусів (360- degree  feedback), 

який передбачає  систематичний збір інформації про професійну діяльність 

співпрацівника, джерелами якої є особи, зацікавлені в його діяльності: сам 

працівник, його безпосередній керівник, колеги, підлеглі, а в окремих випадках 

- клієнти оцінюваного. Переваги використання даного методу полягають в 

можливості порівняння безпосередньо співробітником своєї самооцінки 

лідерських  компетенцій з оцінкою, яку дають йому інші люди, що працюють 

або взаємодіють з ним. Дійсно, в цьому випадку важлива наявність 

зворотного зв'язку. 

Самометоди: самооцінки (selfappraisalt), саморегістрації (self -recording), 

самофотографії (self - photography) і т.п. Дані методи можуть бути застосовані 

особисто працівником після інструктування з боку наставника, керівника і 

ін. При цьому необхідна реєстрація отриманих результатів в структурованій 

формі, відбір найбільш важливої інформації про завдання та зміст робіт, часу 

виконання, інші характеристики діяльності. Метою використання цих методів є 

ідентифікація проблем, які виникають у персоналу  в процесі трудової 

діяльності, і компетенцій, необхідних для їх вирішення. Використання даної 

групи методів дає можливість працівникові самому усвідомити і усунути 

недоліки в підприємства і виконанні своїх обов’язків і за рахунок навчання або 

підвищення кваліфікації (Міллс, 2004). 

Групові методи ефективні для груп працівників, що виконують однакову 

роботу. Дані методи забезпечують керівників підприємства систематизованим 

описом компетенцій, що дозволяє більш об’єктивно  відбирати персонал, 

обґрунтовано проводити навчання з метою формування відповідного рівня 

компетенцій. П. Морнель (2005) виділив найбільш поширені методи даної 

групи. 

Е. Заіка (2012), А. Кибанов та ін. (2012), І. Адова та М. Симонова (2010) 

відзначають, що Ассессмент-центр може бути використаний і в індивідуальній, 

і в груповий формах. 
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Серед групових методів оцінки персоналу варто виділити: 

1. Спостереження, яке передбачає, що спостерігач (безпосередній, 

менеджер по персоналу, залучений експерт) на основі побаченого  

в ході спостереження за діяльністю співпрацівника фіксує і обробляє  

отриману інформацію про характеристики роботи в спеціальний лист 

спостереження.  

2. Анкетування, яке полягає в проведенні опитувань, фіксуванні 

результатів в спеціальних формах , узагальненні та аналізі відповідей 

працівників.  

3. Експертна оцінка яка передбачає створення спеціальної  групи 

експертів здійснює збір інформації про роботу, проводить її аналіз і дає 

незалежний висновок про компетенції виконавців. 

4. Рольові ігри. цей метод використовується у випадках, коли необхідно 

отримати інформацію про те, що відбувається в групі працівників і наскільки 

вірно спрямовані дії групи на досягнення поставлених цілей (Адова та 

Симонова, 2010).   

В основі даного методу, автором якого є Д. Брей, лежить  

комплекс взаємодоповнюючих методик оцінки компетенцій,  

представлені вправами, що імітують основні функції і дії діяльності 

працівників, виконання яких дозволяє виявити наявні у нього 

компетенції. Оцінку рівня вираженості компетенцій здійснюють внутрішні та 

зовнішні експерти (Чуланова, 2013). 

За його результатами формується особистісний  профіль, який є основою 

для розробки плану розвитку лідерських компетенції персоналу з урахуванням 

вимог посади та ролі в колективі. Цей метод може бути затребуваним при 

визначенні величини і структури заробітної плати та доходу персоналу, при 

відборі, діловій оцінці, формуванні кадрового резерву та ін. 

У сучасному підході стандартизовані моделі лідерських компетенцій, такі  

як, наприклад, модель прямої атрибуції, меню лідерських компетенцій  і ін. 

адаптуються для створення моделі лідерських компетенцій  
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окремих в конкретному підприємстві. При цьому вибір  

конкретних компетенцій із запропонованого переліку проводиться саме 

працівником, керівником або експертом. Після цього вибрані компетенції 

застосовуються в оцінці роботи управлінського  персоналу підприємства 

(Вудраф, 2005). 

Вищеозначений підхід розвивається з використанням сучасних 

інформаційних технологій і спеціального програмного забезпечення при 

адаптації готових моделей лідерських компетенцій для реальних умов і вимог 

конкретних підприємств, що створює умови для підвищення  

ефективності управління персоналом підприємства (Заіка, 2012). Важливу роль 

для вирішення цих завдань відіграють Центри компетенцій, що  

інтегрують функції Ассессмент центру, такі як підприємницький супровід 

прийняття управлінських рішень в сфері кадрового управління, і Центру 

розвитку, який надає допомогу персоналу в їх професійному становленні та 

розвитку. 

Можна  виділити  наступні  принципи формування  моделі лідерських 

компетенцій   для  того,  щоб  вона  відповідала відповідним  стандартам 

якості. До цих принципів належать: 

1. Участь в розробці моделі лідерських компетенцій всіх працівників, для 

яких моделі розробляються. 

2. Максимальне інформування персоналу про цілі, завдання, технології 

формування та використання моделей лідерських компетенцій. 

3. Забезпечення того, щоб включені в моделі лідерських компетенцій 

стандарти поведінки, відповідали вимогам користувачів, а пропоновані форми 

їх використання відповідали інтересам підприємства (Калашнікова, 2011). 

Враховуючи досвід науковців та практиків А. Кибанов та ін. (2012), 

О. Чуланова (2012), Е. Митрофанова (2012), Н. Шеметова (2010), С. Уиддет та 

С. Холлифорд (2003) щодо побудови моделей лідерських компетенцій, на наш 

погляд, процес розробки моделі лідерських компетенцій передбачає п’ять 

етапів (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Етапи розробки та реалізації моделі лідерських компетенцій  

Примітка: розроблено автором на основі (Чуланова, 2014; Кибанов та ін., 2012; 

Митрофанова, 2012; Уиддет та Холлифорд, 2003) 

 

Процес планування заходів починається цілепокладанням процесу 

створення моделей лідерських компетенцій, тобто  опис передбачуваного 

результату і сфер його використання; уточнення мети  розробки модель 

лідерських компетенцій, розробка плану передбачуваних дій по розробці моделі 

лідерських компетенцій, обґрунтування наслідків і результатів розробки, 

уточнення змісту та обсягу необхідної для реалізації даного плану інформації, 

опис технології інформування співробітників підприємства про призначення і 

використання моделей лідерських компетенцій (Чуланова, 2014).  

Визначення виконавців з числа співробітників підприємства, їх 

 оптимальна чисельність відповідно до рекомендацій С. Уиддет та 

С. Холлифорд (2003) проектної групи визначається такими факторами, як 

різноманітність функціональних ролей, масштаб підприємства і становить 4-8  

спеціалістів аналітиків. 
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Основними вимогами до членів проектної команди є: знання  

різноманітних  технік збору і аналізу інформації, яка дозволить якісно описати 

стандарти виконання роботи в рамках тієї чи іншої робочої посади. 

Визначення процедури розробки моделі компетенцій. При плануванні дій  

по розробці моделі компетенцій, перш за все, необхідно докладно описувати 

кожен етап роботи, включаючи повне оформлення моделі компетенцій, 

включаючи оцінку ризиків і готовності моделі до проведення  в систему 

управління персоналом підприємства. 

У процес планування створюється група, що яка сприятиме  долученню 

членів групи в розробку і реалізацію моделі лідерських компетенцій, розумінню 

завдань і обов'язків при розробці моделі лідерських компетенцій. 

При формуванні процедури розробки моделі лідерських компетенцій 

найважливішим завданням є вибір і обґрунтування найбільш ефективних для 

даного підприємства методів збору і аналізу інформації. 

Ефективна процедура розробки моделі лідерських компетенцій 

забезпечить досягнення поставлених цілей; усунення потенційних ризиків, що 

виникатимуть в процесі розробки моделей лідерських компетенцій; 

своєчасність необхідної інформації для забезпечення розробки та реалізації 

моделі лідерських компетенцій. 

Метою етапу проектування моделі лідерських компетенцій є збір і аналіз 

всієї необхідної і достатньої інформації щодо обов’язків  по всіх посадах 

підприємства з метою обґрунтування  стандартів поведінки, які забезпечать 

найбільш якісний і ефективний результат діяльності працівників. 

Реалізація проекту  передбачає визначення списку управлінських посад 

підприємства, для яких розробляються моделі лідерських компетенцій. На  

даному етапі доцільно структуризувати посади за критерієм вимог до 

виконавців управлінських  обов'язків в рамках кожної посади. 

Під час збору інформації щодо необхідних лідерських компетенцій і 

відповідних стандартів поведінки виконавців  необхідно орієнтувати їх як на 

вимоги, що забезпечать  результативність роботи зараз, так і ті, які можуть бути  
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затребувані для в майбутньому. 

В якості джерела інформації можна використати внутрішньо фірмові 

нормативно-регламентуючі документи: стратегію розвитку підприємства, 

кадрову стратегію, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції і 

регламенти та ін.  

Розробка моделі лідерських компетенцій вимагає складання відповідного 

переліку вимог до управлінського персоналу  вимагає специфічної інформації 

про окремі види діяльності і про певні види робіт (Жарик та Гуржій, 2018c). 

Кількість фахівців, що можуть бути  залучені до роботи по формуванню 

моделі лідерських компетенцій на стадії збору інформації, визначається в 

масштабами діяльності  підприємства і різноманітністю виконуваних видів 

робіт.  Чим більший перелік виконуваних видів робіт, тим більше повинна бути 

вибірка фахівців. В процесі обробки та аналізу зібраної інформації доцільно  

використовувати кодування інформації та розробити класифікаційні 

характеристики  стандартів поведінки. 

За  допомогою  методу контент-аналізу для проектної групи формується 

концептуальна схема  розробки моделі лідерських компетенцій, за допомогою 

якого досліджується частота наведення конкретних вимог, за цими ж вимогами 

порівнюються найкращі і середні виконавці, виділяються загальні для всієї 

підприємства і специфічні для конкретних посад компетенції. Рекомендується 

на даному етапі використовувати словники компетенцій. 

На етапі формування списку лідерських компетенцій розробляється 

структура моделі лідерських компетенцій, потім в ній виділяють кластери 

компетенцій і в рамках кластерів окремі компетенції. Для цього з усією 

отриманої в результаті аналізу інформації виділяється одна об'ємна категорія; 

проводяться порівняння і угрупування в кластери компетенції; сформовані 

кластери затверджуються у випадках збігу результатів угруповання в різних 

групах; у випадках, коли результати в різних групах мають розбіжності, 

встановлюються причини їх виникнення та приймається спільне рішення про 

повторну угрупованню (Сєріков, 2017a).  
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На даному етапі компетенцій і кластерам назви не присвоюються, 

оскільки можливе внесення змін. 

В результаті виконання даного кроку може бути виявлено відсутність або  

недостатність інформації, яка повинна бути доповнена на наступному етапі. 

Проектування моделі лідерських компетенцій повинно включати  

наступні дії:  

 індивідуальним компетенцій присвоюються назви, тим самим 

завершується угруповання даних, кластери компетенцій отримують 

найменування; 

 діяльність проектної групи повинна бути організована так, щоб над 

кожним набором лідерських компетенцій працювала конкретна команда, при 

цьому всі разом вони приймають рішення про необхідність переміщення, 

усунення, спрощення, поділу прикладів компетенцій; 

 усувається дублювання в описі прикладів; 

 визначається кількість рівнів розвитку лідерських компетенцій 

компетенцій (3 - 5), їм присвоюється числовий або буквений порядковий номер. 

Вони можуть мати назви: рівень розвитку, компетенції, майстерності. При 

цьому детально  описуються  допустимий мінімальний та бажаний  

максимальний  рівень розвитку лідерських компетенцій.  

Необхідним кроком на 3 етапі є оцінка розробленої моделі лідерських 

компетенцій, яке проводиться в форматі апробації та експертизи. 

За результатами проведеного тестування в модель компетенцій вносяться 

необхідні корективи. Оцінка ризиків впровадження моделі компетенцій. 

Слід мати на увазі, що ключовим моментом при впровадженні моделей 

компетенцій є можливий спротив впровадженню з боку персоналу. Форми 

опору можуть бути виявлятися від відмови за тією чи іншою обставиною  до 

бурхливої підробки активності з показовою демонстрацією безрезультативного 

впровадження нововведення. В цьому випадку виникає небезпека перетворення 

моделей компетенцій в формальний документ, з яким в підприємства не 
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надають великого значення, так  підприємство отримує інструмент демотивації 

співробітників. 

Ставлення співпрацівника до процесу впровадження моделей 

компетенцій може змінюватися, і в першу чергу, під дією важелів з боку 

керівників, яким при впровадженні моделей необхідно дотримуватися 

наступних принципів роботи з персоналом (Сєріков, 2017b): 

 принцип інформаційної відкритості: позитивне ставлення до будь-

якого корисного нововведенню можливо, якщо персоналу підприємства буде 

зрозуміло, які на рішення яких виробничих або соціальних завдань націлене 

дане нововведення; 

 принцип превентивної оцінки витрат: для трудового колективу повинна 

бути донесена інформація вже на підготовчій стадії про необхідні зусилля для 

досягнення запланованих результатів, і про  перешкоди які їх очікують. 

Недотримання цього принципу може призвести до ототожнення тимчасових 

труднощів з негативними наслідками самого впровадження; 

 принцип ініціативи знизу: потребує  чіткого  доведення  інформації до 

безпосередніх виконавців, для їх  свідомого сприйняття його доцільності і 

необхідності  як для самого  персоналу , так і для підприємства; 

 принцип безперервності: впровадження повинно бути організовано так, 

щоб процес не припинявся, був не разовою компанією, а щоденною роботою; 

 принцип індивідуальної компенсації спрямований на облік особливості 

ціннісних орієнтацій людей, їх потреб та інтересів (Сєріков, 2017b).  

Таким чином, важливо донести до співробітників думку щодо  

необхідності розробки  моделі компетенцій як задля  підвищення 

результативності роботи всього колективу, так і кожного співробітника. 

Серед переваг використання моделей компетенцій при проведенні оцінки 

лідерської компетентності виділяють наступні: 

• зосередження на плануванні просування кар'єрними сходами, в тому 

числі включення до кадрового резерву; 

• забезпечення підготовки до поточної атестації; 
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• наявність плану кваліфікаційного росту  на окреслений період; 

• забезпечення самореалізації (Чуланова, 2013).  

Для безпосереднього керівника розробка і впровадження моделей 

компетенцій на всіх його етапах також пов'язаний зі значними тимчасовими 

витратами і інтенсифікацією праці. Впровадження моделей компетенцій в 

практику діяльності підприємства забезпечує: 

• підвищення ефективності діяльності підприємства; 

• отримання інформації про потенціал, в тому числі мотиваційному, 

працівників підприємства; 

• обґрунтування управлінських рішень в області кадрових переміщень. 

Нижче перерахований ряд потенційних проблем і ризиків, а також 

представлені заходи для зведення до мінімуму негативного впливу 

ідентифікованих ризиків. 

Ризики пов'язаних з впровадженням моделей компетенцій можна умовно 

розділити на: 

• підприємстві (пов'язані з організацією та керівництвом впровадженням 

та використанням моделей компетенцій); 

• інтеграційні (пов'язані з проблемами інтеграції моделей компетенцій з 

діючими процесами управління персоналом). 

Розробка каталогу компетенцій. Даний крок є базовим при реалізації 

розробленої моделі компетенції. Каталог компетенцій містить структурований 

опис всіх компетенцій, які використовуються в підприємства. 

Одним з основних рушійних елементів у системі трансформаційного 

менеджменту є трансформаційне лідерство. Базові  концепції сучасного 

менеджменту відійшли  від поняття «керівництво», оскільки підприємства 

трансформують свою структуру в напрямку горизонтальної, гнучкої або навіть 

мережевої підприємства своїх компонентів. Відмова від багатоступінчастої 

ієрархії сприяла  подальшій відмові від адміністративно-командних методів 

управління на користь широкого делегування повноважень і формування 

виконавчих підрозділів за цільовим принципом, а не за функціоналом. За цих 
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умов концепція лідерства стала домінуючою в теорії і практиці менеджменту 

(Жарик, 2018g).  

Ранні дослідження лідерства були зосереджені на вивченні в розрізі 

наступних  функцій: контроль, координація і регулювання, які є основою  з 

транзакційного лідерства. Трансформаційно-транзакційна концепція була 

детально вивчена в американській теоретичній та емпіричній літературі з 

проблем лідерства починаючи з другої половини 1970-х років (Жарик, 2018g; 

Карамушка та Фелькель, 2013).  

Трансформаційними прийнято вважати лідерів, які використовують в 

якості засобів мотивації діяльності підлеглих постановку нетривіальних цілей. 

Ці лідери вимагають від персоналу розробки креативних управлінських  

рішень. Прийняття такого рішення при вирішенні задачі в нестандартній 

ситуації сприяє досягненню успіхів в конкурентній боротьбі, а вміння 

нестандартно діяти для досягнення поставленої мети сприяє самовалідації 

управлінського персоналу та зростанню їх професіоналізму  для власної 

мотивації.  

Отже, процес мотивації співробітників трансформаційним лідером 

ґрунтується на його взаємодії з підлеглими, коли  потреби співробітників в 

особистісній самоактуалізації та професійній самореалізації задовольняються 

лідером за умови  досягнення стратегічних цілей підприємства. Одним із 

мотивів результативної роботи персоналу  може бути і можливість взаємодії з 

неординарним керівником-лідером, який  орієнтується  на задоволення більш 

високих потреб. 

Будучи концептуально різними, трансформаційний і транзакційний стилі 

лідерства не є взаємовиключними. Як доповнення транзакційної концепції 

трансформаційного лідерства слід розглядати за такими критеріями 

поведінкової сторони лідера: харизма / ідеалізований вплив; стимулювання 

інтелекту персоналу; натхнення на зростання результативності роботи; 

індивідуальний підхід до кожного працівника., який передбачає відображення 

рівня особистої уваги керівника  до персоналу щодо їхнього професійного 
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розвитку, по-друге, направлена на узгодження  цілей підприємства з 

особистісно значущими цілями діяльності її співробітників (Жарик, 2018g). 

Зауважимо, що численні експериментальні дослідження моделі 

трансформаційного лідерства довели її дієвість. Одним з основних аспектів 

трансформаційного лідерства є формулювання цілей таким чином, щоб інші 

учасники побачили їх самодостатню вартість, а не будуть намагатися досягнути 

їх, тому що вони означають отримання матеріальної вигоди (Жарик, 2018d).  

Трансформаційні лідери зазвичай уявляють свої цілі, більше, ніж які-

небудь конкретні завдання у чітких часових обмеженнях. Коли їм це вдається, 

мета може вижити при розриві відносин між лідером і установою, в якій вона 

була сформульована. Цілі, які згруповані як треба, несуть в собі підвищення 

можливості розвитку стійкого інтересу, і, отже, можливості трансформаційного 

лідерства. Звичайно, формування мети, як цінності, саме по собі, не означає, що 

послідовники будуть обов’язково бачити її таким же чином. Вороги, циніки і 

скептики можуть сприймати приховані мотиви і інтерпретувати мету лідера як 

поверхневу, оманливу для суспільних відносин. І якщо дійсно це виявляється 

правильною оцінкою фактичного мотиву лідера, або проявляється у фактичній 

поведінці фірми, то цей факт, ймовірно, стане очевидним занадто скоро, і, з 

часом може підірвати будь-яку прихильність. Але коли самі лідери прийняли 

цілі, які вони сформулювали і втілюють мету невблаганно у своїй власній 

поведінці, вони самі перетворюються в непереборну рушійну силу змін. Це 

відбувається тому, що опоненти, критики і скептики більше не ведуть боротьбу 

з людиною: тепер вони ведуть боротьбу з ідеями (Жарик, 2018d). 

Коли люди переслідують мету для свого власного блага, вони можуть 

відчувати виграші або втрати на цьому шляху, але в більш широкому сенсі, 

вони не виграли або програли. Коли  діяльність здійснюється заради самої 

особистості, вона ніколи не закінчиться, бо не має на переможця ні 

переможеного. Оскільки діяльність є цінністю, учасники роблять все можливе, 

щоб продовжити свою діяльність і вийти на нові стандарти якості. 

Послідовники  надихають інших приєднатися, направляють всі зусилля для 
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досягнення високого рівня якості.. Активність постійно зростає. Учасники  

прогнозують і підтримують зміни. Не дивлячись, що робота тяжка та 

монотонна, послідовники вбачають виклик в перешкодах, що саме по собі    

надає можливість робити свою справу краще (Жарик, 2018d). 

Якщо організація може зосередити свої зусилля на найбільш значимій 

сфері своєї діяльності, де вона має або може розвиватися, мати перевагу над 

своїми конкурентами, соціальна відповідальність може стати не гальмом 

зростання її рентабельності, а стратегічним напрямком розвитку бізнесу 

(Жарик, 2018d). 

В результаті, керівники - лідери, які сформулювали гідну мету часто 

зупиняються, коли зустрічаються з різкими розривами. Якщо вони просто 

менеджери, коли відбувається розрив - організація змінює керманича; 

перебування менеджера у своїй посаді швидко забувається. Зі справжнім 

трансформаційним лідерством, навпаки, розрив, як правило, тільки початок. 

Зазвичай це інші лідери, які були натхненні баченням іти на пролом і 

продовжувати свою роботу (Жарик, 2018d). 

Світ сьогодні такий непередбачуваний, він як калейдоскоп непостійної 

інформації, діяльності, людей, місць, історій, і цілей, усе, що змагається за 

місце в нашій свідомості (Жарик, 2018d). Він перевіряє нашу здатність 

зосередитися на чому-небудь визначеному. Перед будь-якою взаємодією  

необхідно спікерові створити відкритий простір для аудиторії так, аби її 

свідомість могла сприймати що-небудь інше. Найголовніша функція отримання 

уваги не обмежується наданням інформації, але має за мету підготувати 

слухачів до чогось нового (Филонович, 2005). Аналогічний  ефект театру у 

більшості ситуацій випадків лідер може  отримати при зміні  фізичних умов 

розміщення компонентів.  

Використання семи загальних принципів, які скеровують зусилля щодо 

надихання на зміни, яке сприятиме  їх успішному впровадженню 

(Жарик, 2018d).  
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По-перше, основна ідея має бути такою, що має цінність сама по собі. 

Лідери будуть мати труднощі у підтриманні належного ентузіазму творити 

інше майбутнє, якщо мета є просто утилітарною та тимчасовою. Гарна 

комунікація, можливо, має деякі короткострокові переваги під час досягнення 

утилітарних цілей, але в цьому випадку ентузіазм навряд чи буде стійким 

протягом довгого часу якщо ідея не сприймається як самоцінність 

(Жарик, 2018d).  

По-друге, інструмент комунікації повинен зробити цю ідею такою, що 

легко пам’ятається. Якщо аудиторія не може запам’ятати головні елементи 

майбутніх змін, то неодмінно з’являться проблеми у підтриманні ентузіазму на 

належному рівні (Жарик, 2018d).  

По-третє, стимулювання бажання змін це витончений процес 

демонстрації людям одного або більше варіантів майбутнього та спокушання 

їх. Цей процес дає можливість аудиторії уявити інший, більш привабливий світ, 

ніж той, у якому вони, жили раніше. Світ, який до цього моменту вони не могли 

побачити у своєї уяві. Якщо ідея не захоплює аудиторії, вона ніколи не 

надихатиме стійким ентузіазмом, який є важливим атрибутом 

трансформаційного лідерства (Жарик, 2018d).  

По-четверте, повинен існувати простір, для того щоб люди мали 

можливість зробити свій особистий внесок. Якщо аудиторія сприймає ідею 

лідера, але бачить, що усе вже вирішено остаточно та немає місця для 

особистих рішень під час процесу реалізації цієї ідеї, то тяжко очікувати на 

ентузіазм з їхнього боку. Це тому, що жодна значна ідея змін не може бути 

реалізована без адаптації до контексту, якщо слухачі не отримують ніякої ролі у 

процесі адаптації, то вони навряд чи будуть сприймати вашу ідею як свою 

власну (Жарик, 2018e). 

По-п’яте, ідея має бути позитивною. Оскільки стійкий ентузіазм  

трансформаційного   лідерства – це позитивні емоції,   комунікації лідера мають  

бути позитивними. Саме яскравість позитивних емоцій лідера та його особиста  

енергія стимулюють бажання нового майбутнього (Жарик, 2018f).  
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По-шосте, ідея має бути позитивною для специфічної аудиторії. 

Комунікація повинна вести аудиторію таким чином, щоб вона побачила, що 

отримує користь для себе, не лише для підприємства або для лідера (Жарик, 

2018f). 

По-сьоме, історії з практичного досвіду є найбільш ефективними 

засобами успішної комунікації. Історії не є єдиним шляхом стимулювання 

стійкого прагнення до змін, але вони є звичайно серед найкорисніших методів 

(Жарик, 2018f). 

Основним завдання для лідера є підтримка та підсилення ентузіазму під 

час реалізації плану дій та поглибити відносини за допомогою регулярних 

розмов з підлеглими, про зміни, які відбуваються в підприємства, та як вони 

можуть вирішувати виникаючі проблеми або використовувати можливості 

(Жарик, 2018f). Лідери постійно знаходяться у пошуках покращення, еволюції, 

та зрілості, що в підсумку призведе до кращих результатів. У процесі 

знаходження чогось нового повинні приймати  участь як самі лідери так і їх 

послідовники. Їхні взаємовідносини повинні розвиваються у нових площинах, 

що в значній мірі буде обумовлювати досягнення поставлених цілей  

організаційних змін без значного  опору з боку підлеглих (Жарик, 2018f). 

Опис компетенції повинен містити назву, процедуру оцінки та рівні 

володіння компетенцією  в зростанні від рівня до рівня, наприклад: рівень 

обізнаності; досвіду; знань; майстерності; експертний рівень. 

Рівні, характеризуються набором індикаторів - конкретних проявів знань, 

умінь, навичок, якими повинен володіти керівник  на відповідному  рівні  

управлінні. При чому наступний  рівень розвитку компетенції повинен 

ґрунтуватися на попередньому. 

Системне  застосування  інструментарію розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування сприятиме 

результативній реалізації програми розвитку лідерських компетенцій. 

Організаційні інструменти забезпечують набуття нового досвіду в процесі 

ротації персоналу, а також групової взаємодії, яке ґрунтується на проведенні 
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аналізу поведінки лідерів у межах виконання своїх посадових обов’язків, 

підтримці відповідних ділових і міжособистісних відносин. Індивідуальні 

інструменти, які забезпечать персональну й мотиваційну готовність до змін 

керівникам, набуття ним відповідного досвіду лідерства та використання 

ресурсів лідерського впливу,  саморозвиток особистості. Освітні інструменти  

направлені на використання сучасних методів активного впливу на особистість 

в процесі  зміни форми навчання в межах  підвищення кваліфікації з метою 

підготовки до практичного управління (тренінгові та навчальні програми), 

використання наставництва для  розвитку підлеглих, яке полягає в  активному 

включенні у формуючу діяльність щодо підвищення результативності 

управлінської взаємодії між керівником і підлеглими на підприємстві.  

При цьому, як  найбільш значимі варто відзначити освітні інструменти. 

Оскільки в процесі управління керівники  зможуть використовувати 

знання та навички, отримані в результаті проходження підвищення кваліфікації. 

Це можуть бути результати досліджень наукових шкіл з лідерства, при  цьому 

оцінити доцільність їх застосування можливо лише на практиці, 

використовувати отримані навички  лідерського впливу на підлеглих в процесі  

в управлінської взаємодії (Сєріков, 2017).  

Метою формування і розвитку лідерських компетенцій на підприємствах 

машинобудування  повинно стати забезпечення нової якості управлінської  

взаємодії, що дозволить забезпечити зростання лідерського впливу на персонал 

та сприятиме підвищенню ефективності управління ним та зростанню 

конкурентоспроможності підприємств. З метою досягнення вказаної мети 

доцільно впровадити ряд наступних заходів: 

– розробити методичне  забезпечення процесу розвитку лідерських 

компетенцій у персоналу підприємства; 

– реалізувати програму навчання управлінського персоналу з 

використанням сучасних  технологій  управління та основ лідерства; 

– налагодити  систему контролю  якості управління персоналом з 

можливістю внесення відповідних коректив у відповідності до потреб. 
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Впровадження концепції запропонованого інструментарію розвитку 

лідерських компетенцій персоналу дозволить  своєчасно адаптуватися 

керівництву підприємства до умов та вимог  динамічного зовнішнього 

середовища. 

Для успішного функціонування системи мотивації працівників до 

професійного розвитку особливо важливим є активно-особистісний клімат, у 

якому поєднана можливість професійного розвитку і самореалізації 

співпрацівника з високою вимогливістю і підпорядкуванням діяльності 

співпрацівника інтересам підприємства. Саме за цього мотиваційного клімату 

мотивація професійного розвитку працівників буде найефективнішою. Наразі 

функції керівника динамічно змінюються не тільки в стратегічному, а й в 

тактичному контексті. Менеджер може бути керівником одного проекту, 

експертом іншого й одним із виконавців третього, що максимально реалізує 

його професійний потенціал (Ясінецька, 2018; Сєріков, 2017; Шмиголь та 

Антонюк, 2015).  

Ротація управлінського персоналу усередині підприємства є одним із 

найбільш сильних стимулів професійного розвитку, спрямованого на зростання, 

адже діапазон професійних ролей значно розширюється, створюються 

передумови транспрофесіоналізму. Ефективність програм розвитку 

професійності керівників забезпечується її якісно-кількісним вимірюванням. 

Його основу складають технології діагностики компетенцій і компетентності. 

Безперервність, стрімкість і постійне прискорення, що характерні для сучасного 

світу підвищують вимоги до управлінської компетентності керівників, 

спонукаючи їх до професійного вдосконалення. Це підвищує актуальність 

дослідження цієї категорії та пошуку шляхів її розвитку.  

Компетенції в каталозі згруповані в розділ по виділеним в моделі видам 

компетенцій. Найчастіше виділяються професійні, управлінські (менеджерські), 

особистісно-ділові компетенції. Переліки управлінських і лідерських 

компетенцій є єдиними на сучасному етапі відомо, що близько 40% 

промислових підприємств розробили і активно застосовують моделі лідерських 
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компетенцій. У доповіді ЮНЕСКО говориться:  Все частіше підприємцям 

потрібна не кваліфікація, яка з їх точки зору надто асоціюється з умінням 

здійснювати ті чи інші операції матеріального характеру, а компетентність, яка 

розглядається як свого роду коктейль навичок, властивих кожному індивіду, в 

якому поєднуються кваліфікація та здатність діяти в групі, креативність, 

наявність підприємницького духу і відповідна  соціальна поведінка (Дяків та 

Прохоровська, 2013). 

В  компетентнісному  підході знаходять своє відображення зміни 

характеру і змісту праці, в системі лідерського навчання та освіти, в політиці в 

галузі праці.  Основною інноваційною перевагою  компетентнісного підходу є 

його інтеграційний потенціал і гнучкість.  

 

 

3.2. Розробка програми розвитку лідерських компетенцій персоналу  

підприємства машинобудування 

 

В умовах глобалізації економічного середовища  необхідність утримання 

конкурентних переваг обумовлює доцільність проведення радикальних змін у 

виробництві продукції та оперативного оновлення номенклатури виробів 

відповідно до потреб ринку. Підприємствам потрібно дедалі більше приділяти 

уваги менеджерам, тому в напрямках роботи щодо підвищення ефективності 

праці і відбору кваліфікованого та досвідченого управлінського персоналу  

актуальності набуває розвиток його лідерської компетентності.  

Варто  відзначити, що у реальній господарській практиці питання, які 

пов’язані з практичними напрямками розробки і впровадження заходів щодо 

розвитку лідерських компетенцій управлінського  персоналу залишаються ще 

недостатньо вирішеними (Чуланова, 2015).  

Управлінські    навички    мають    вирішальне з начення для забезпечення  

високої ефективності  роботи і успіху в бізнесі, оскільки   підприємства з більш 

кваліфікованим управлінським персоналом і спеціалізованою програмою 
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розвитку менеджменту працюють краще і мають більш складні і більш якісні 

продукти і ринкові стратегії. 

Практика свідчить про те, що керівники вітчизняних підприємств 

машинобудування   достатньо кваліфіковані, але у них недостатньо лідерських 

якостей,  низький рівень розвитку і відповідно відсутні звички їх застосування. 

Хоч би якими були конкретні управлінські та лідерські 

навички керівників, роботодавці повинні взяти на себе відповідальність за те, 

щоб навички і можливості лідерів і менеджерів на всіх рівнях були 

ефективними і відповідали стратегії підприємства.    Лише за умови постійного 

моніторингу вимог до лідерських компетенцій і оперативності дій щодо  

усунення прогалин  в діяльності підприємства зможуть протидіяти 

економічним потрясінням  і використовувати  нові можливості, що виникають 

(Чуланова, 2014c). 

Існує кілька широко доступних моделей, що показують, як виглядають 

хороші менеджери і керівництво, в тому числі національні професійні 

стандарти управління і лідерства, інвестори в людях і модель досконалості 

EFQM.   Вони можуть допомогти підприємством оцінити і зіставити їх 

лідерство і можливості управління і трансформувати їх ефективність для 

забезпечення впливу на підприємство (Цун-ян Сай та Йик, 2005).  

З метою реалізації програми дій, яка спрямована на підвищення якості 

керівництва і зміцнення організаційної культури вітчизняним машинобудівним 

підприємствам доцільно зосередитись на підтримці існуючих лідерів, створенні 

пулу амбітних майбутніх лідерів та  розвитку лідерства як стратегічної мети 

(Барна та Бабенко, 2017; Ясінецька, 2017). 

Допомога менеджерам на всіх рівнях в  розвитку  правильних лідерських  

якостей і поведінки забезпечить підприємствам можливість адаптуватися, 

впроваджувати інновації та розвиватися, а також використовувати можливості 

зростання. Ефективність лідерів і менеджерів може значно впливати на 

ефективність роботи підприємства, як в найближчій, так і в довгостроковій 

перспективі. Такі навички, як управління людьми, стратегія і планування, 
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бюджетування та управління ризиками, можуть трансформувати 

стан підприємства (Данюк, Колот та Суков 2013).  

В Україні розвиваються відмінні менеджери, і багато підприємств вже 

використовують успішні підходи до створення своїх управлінських кадрів, 

особливо транснаціональні корпорації зі значними функціями персоналу. 

Однак практика свідчать про те, що однією з фундаментальних проблем, 

що стримує зростання вітчизняних машинобудівних підприємств, є відсутність 

лідерських якостей і можливостей управління для забезпечення продуктивності 

і досягнення успіху. 

Необхідність підвищення лідерських якостей і управлінських якостей 

особливо гостро стоїть в нинішньому економічному середовищі.  Це торкається 

всіх галузей економіки України.   Сильні лідерські та управлінські навички є 

ключем до підвищення ефективності роботи підприємства і використання 

нових можливостей. 

Довгостроковий успіх також залежить від розвитку цих якостей. 

Лідерство і управління - це навички, які можна успішно розвивати. Ті 

підприємства, які розвивають і в повній мірі використовують лідерський 

потенціал управлінського персоналу, впроваджуючи прогресивні стратегії 

управління змінами, збільшуючи взаємодію співробітників та розвиваючи їх 

лідерські якості, можуть отримати значне зростання продуктивності праці та 

довгостроковий успіх (Буняк, 2017).  

Управління  XXI століття включає роботу в умовах постійних змін і 

ускладнення організаційних структур. Нові технології, економіка знань і 

зростання соціальних мереж, більша прозорість, зростаючі споживчі вимоги і 

проблеми екологічних ресурсів - це тільки незначний перелік факторів, які 

необхідно враховувати менеджеру при здійсненні управління підприємством. 

Правильне  поєднання надихаючого лідерства та ефективних 

управлінських якостей на практиці може суттєво вплинути на ефективність  

роботи підприємства з точки зору прибутку, продажів, зростання і виживання. 



168  

Підприємства з більш кваліфікованим управлінським персоналом і 

спеціалізованою програмою розвитку управління працюють більш 

результативно і мають більш якісні ринкові стратегії виробництва. 

Лідерські та управлінські навички безпосередньо впливають на 

ефективну участь співробітників.   Це важливо, тому що зайняті співробітники 

надають бізнесу свої конкурентні переваги.   Рівні взаємодії з співпрацівниками 

можуть корелювати з продуктивністю і навіть більш значимо, є докази того, що  

поліпшення взаємодії корелює з підвищенням продуктивності (Петряєв, 2005).  

Незважаючи на те, що аргументи на користь підвищення лідерських 

якостей і управлінських якостей є актуальними, наслідки не вирішення цих 

проблем в рівній мірі носять серйозний характер. Погане лідерство і управління 

можуть підірвати прибуток бізнесу і в кінцевому підсумку сприяти невдачі 

бізнесу (Вартанова, 2017). 

Нездатність ефективно здійснювати діяльність з керівництва та 

управління на робочому місці також вимагає витрат підприємств.   Опитування  

спеціалістів  АТ «Мотор Січ» показало, що більшість менеджерів  (79 %) мають 

поточні можливості використання набутих якостей і знань, що вказує на те, що 

підприємство максимально використовує  свої інвестиції в навчання. 

Недоліки  в  лідерських і управлінських якостях керівного складу деяких 

вітчизняних машинобудівних підприємствах стримують зростання їх 

конкурентоспроможності. Цілком очевидно, що розвиток лідерських якостей - 

це засіб, що дозволить відкрити потенціал  вітчизняного  машинобудування,   

дозволяючи йому використовувати наявні у нього  можливості і домогтися 

стійкого економічного процвітання. 

Вітчизняні  менеджери менш кваліфіковані в порівнянні зі своїми 

 колегами в країнах з розвиненою економікою.   Поряд з дефіцитом кваліфікації 

рівень підготовки і розвитку управлінського персоналу як і раніше залишається 

порівняно низьким (Бабенко, 2014b). 

Серед факторів, що впливають на формування лідерської компетентності  

керівництва промислових підприємств варто відзначити: 
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- наявність труднощів в наборі випускників управлінського профілю з 

відповідними навичками; 

- недостатнє   розуміння того, що лідерські  компетенції проявляються  

лише в практичній роботі; 

- відсутність об'єктивної оцінки ефективності своєї власної практики 

управління    збоку керівників; 

- небажання вносити зміни; 

- відсутність у роботодавців вимог щодо  конкретних навичок і 

лідерських компетенцій серед управлінського персоналу. 

Європейські професійні стандарти для керівництва та 

управління   пропонують визначення ключових навичок керівництва та 

управління на підставі функціональних областей: забезпечення спрямування, 

робота з людьми, використання ресурсів, сприяння змінам і досягнення 

результатів. Ці стандарти регулярно переглядалися в консультації з 

роботодавцями та фахівцями в галузі освіти і підготовки, збільшуючи як їх 

глибину, так і широту охоплення (Решетько, 2016). 

Не залежно від того, яку модель розвитку обирає 

підприємство, виділяють ряд основних лідерських компетенцій, які кожен 

менеджер повинен в собі розвивати: 

- чітке    бачення  майбутнього  і  здатність    передавати      це    бачення  

іншим, надихаючи їх  спільною роботою для його досягнення. Це передбачає 

створення ум оптимальних умов праці, організаційної культури, відносин і 

мотивації для натхнення людей на більш ефективну роботу; 

- навички управління миттєвими операційними потребами, одночасно  

плануючи майбутнє. Керівники вищого рівня повинні бачити загальну  

перспективу, розробляючи довгострокові стратегії, які максимізують 

можливості стійкого зростання.   Вони повинні володіти навичками пошуку 

способів своєчасної адаптації діяльності підприємства до мінливих умов 

зовнішнього середовища;  
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- вміння налагодити конструктивний зворотній зв'язок з підлеглими, а 

також визначати поточні і майбутні потреб у навичках та створити культуру 

навчання в своїй команді, беручи на себе відповідальність за розвиток і 

просування людей, підтримуючи неформальне навчання на робочому місці; 

- вміння використовувати інструменти бюджетування та фінансового 

планування, які  гарантуватимуть підприємству досягнення  своїх 

цілей. Моніторинг і контроль фінансових потоків, а також людей і фізичних 

ресурсів, генеруючих ці фінансові потоки, повинні забезпечити їх досягнення; 

- сприяння розвитку співпраці або партнерських відносин з іншими  

підприємствами. Для розвитку взаємовигідних відносин потрібен цілий ряд 

якостей, в тому числі навички ведення переговорів, здатність будувати альянси 

і стратегічні здібності, необхідні для визначення мети підприємства і 

прогнозування змін в її операційному середовищі (Кривов’язюк, 2018c).  

Запропонований методичний  підхід до розробки програми формування 

та розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування 

включає наступні  етапи (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Етапи розробки програму розвитку лідерських компетенцій 

Примітка: розроблено автором 

 

Перший етап – оцінки вимог до лідерів і лідерських якостей, шляхом 

застосування потенційних рішень для виявлення недоліків.  
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Оцінка  ефективності навчання 

Визначення  способу розвитку лідерських компетенцій 

Перегляд  лідерських та управлінських  можливостей в рамках 

стратегічних програм розвитку 
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Кожен бізнес відрізняється від різних чинників, таких як їх розмір, 

продукт або послуга, або технічна складність. Проте, існує досить загальних 

характеристик, щоб зробити процес самооцінки цінним. Розглядаючи його 

ефективність у порівнянні з такими показниками, як ключові показники 

ефективності, якість лідерства, підприємство може вивчити свої можливості на 

організаційному та індивідуальному рівні. Потім можна визначити тип якостей, 

знань, розуміння і досвіду, необхідних для проведення поточних і запланованих 

організаційних заходів.  

Здатність підприємства досягати своїх цілей відображає його лідерство і  

можливості управління. У зв'язку з цим кожному підприємству необхідно 

визначити конкретні компетенції, необхідні в усьому діапазоні управлінських 

завдань, від керівників вищої ланки до керівників фронтовий лінії.  

Другий етап – визначення прогалин в навичках, передбачає  профілізацію 

лідерських якостей та дозволяє орієнтувати ресурси на ті необхідні навички, які 

потребують найбільшої уваги. Це забезпечить оптимальне використання 

ресурсів з точки зору підвищення загальної продуктивності (Жарик, 2018e). 

Третій етап – усунення прогалин в навичках за рахунок розвитку 

внутрішнього таланту, який передбачає елемент планування наступності. 

Потенційних кандидатів на керівні посади необхідно визначати на ранній стадії 

і включити їх  у відповідну програму розвитку. Це повинно включати в себе 

деяку базову підготовку з питань управління, але додаткова цінність буде 

додана завдяки реальному досвіду роботи. Така стратегія дозволить 

 підприємствам ефективно управляти своїми потребами в робочій силі, а також 

 допомагати персоналу в розвитку своєї кар'єри (Жарик, 2018e). 

У деяких випадках може знадобитися залучення нових талантів, хоча до  

зовнішнього набору персоналу слід ставитися з обережністю з урахуванням 

додаткових витрат. Ідентифікація необхідних якостей дозволить потім створити 

специфікацію повної людини, стандарт, за яким будуть оцінюватися 

кандидати. Важливим аспектом заповнення посад як всередині, так і зовні є 
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функціонування справедливої і ефективної системи відбору, заснованої на 

відповідних критеріях(Жарик, 2018f). 

Четвертий етап – визначення способу розвитку лідерських якостей – 

навчання або неофіційний розвиток.  

Навчання може відбуватися і в середині, так і зовні і може здійснюватися 

різними способами. Ключовими є форма, зміст, терміни, тривалість і 

вартість. Досить  дієвими будуть лідерські якості, якщо це буде частина 

акредитованої цілісної програми розвитку, а не поетапний підхід до навчання 

керівництва та управління,  без установки їх в контексті розвитку лідера і 

менеджера.  

Неформальний розвиток передбачає участі в спільнотах, що 

представляють інтерес та   робота в партнерстві з метою  навчання управлінню. 

В якості альтернативи може бути використана співпраця з навчальними 

закладами. 

П’ятий етап – оцінка ефективності навчання. Мета навчання, яка 

пов'язана з профілем лідерських якостей, повинна бути узгоджена із 

зацікавленою особою. По завершенні навчання слід отримати від одержувача 

зворотний зв'язок щодо її сприймають цінності. Процес оцінки не зупиняється 

на досягнутому, оскільки важливо також оцінити ефективність навчання в 

підвищенні продуктивності. Це необхідно зробити через певний проміжок часу, 

 щоб  отримані  навички почали впливати на діяльність підприємства.  

Шостий етап – перегляд лідерських та управлінських можливостей в 

рамках своїх стратегічних програм розвитку.  Без безперервної підтримки на 

рівні керівництва ініціатива, що почалася з ентузіазму, може легко зникнути в 

цикл бездіяльності і апатії. Щоб цього не сталося, вкрай важливо, 

щоб підприємства регулярно переглядали свої лідерські та управлінські 

можливості в рамках своїх стратегічних бізнес-оглядів.  

Важливо пам’ятати, що створення систем і практики автоматично не 

покращать управління та лідерським можливостям. Ця діяльність буду 

довготривалою, оскільки вона передбачає розширення можливостей  керівників  
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та збільшення їх взаємодії з підлеглими та сконцентроване направлення  своїх 

зусиль на  досягнення успіху підприємства в мінливих умовах господарювання. 

Для практичної реалізації програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій  управлінського персоналу необхідне її затвердження в рамках 

організаційної культури, і відповідне  упорядкування процедур  її оцінки на 

підприємстві (рис. 3.3).  

Для збільшення керованості процесами розробки та впровадження в 

систему управління персоналом підприємства і ефективного використання 

лідерських компетенцій з метою  підвищення результативності роботи 

персоналу  і ролі лідерів в розвитку підприємства необхідне обґрунтовано да 

відповідально використовувати запропонований підхід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Етапи впровадження програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій в систему управління підприємством 

Примітка: розроблено автором 
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підприємств потребує розробки стратегічного плану, основним елементом 

якого є розробка стратегії розвитку лідерських компетенцій як документу 

внутрішнього користування, в якому буде визначено основі положення плану 

управління розвитком лідерських  компетенцій, відображено стратегічні цілі, 

послідовність та способи реалізації запланованих заходів, визначено методику 

аналізу та виконавців, окреслено завдання та  відповідне  ресурсне та 

інформаційне забезпечення. Положення стратегії розвитку лідерських 

компетенцій повинні узгоджуватися зі стратегією  розвитку підприємства.  

 

 

3.3. Методичні підходи щодо оцінки лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування 

 

Стратегія  формування та розвитку  лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування може бути  реалізована в програмі формування 

та розвитку лідерських компетенцій, до планування і впровадження якої 

залучаються як фахівці відділу кадрів підприємств, так і власники 

підприємства, стратегічних господарських одиниць, провідні менеджери, 

фахівці консалтингових фірм. Об’єктами лідерського впливу є менеджери 

керівники всіх рівнів управління, наявні та перспективні лідери з 

управлінського персоналу і керівники структурних підрозділів підприємства 

(Бабенко, 2014b). 

Методичний підхід щодо  оцінки лідерських компетенцій керівництва 

повинен включати оцінку не тільки їх сформованості, але й оцінку ступеня 

лідерського впливу на результативність  роботи персоналу  підприємства в 

розрізі наступних показників: продуктивність праці, прибуток на 

співпрацівника, середня заробітна плата, рівень інноваційного розвитку, 

лідерська компетентність (рис. 3.4).  

Лідерський вплив є базовою умовою розвитку лідерства на підприємстві. 

Це сукупність важелів регулювання поведінки працівників при виконанні 
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функцій і завдань, а також наявність в колективі програм, що зосереджені на 

формуванні і розвитку лідерських компетенцій їх використанні  з метою 

забезпечення результативного  функціонування підприємств.  

Оцінювання  лідерських компетенцій доцільно проводити за двома 

групами критеріїв оцінки лідерських компетенцій: наявністю  та їх 

використанням в управлінській діяльності, поетапно проходячи такі фази 

аналізу, як діагностика, ідентифікація лідерських компетенцій, оцінка 

ефективності лідерських компетенцій, лідерський вплив  на результативність 

роботи персоналу, інтеграція лідерських компетенцій в стратегічний план 

розвитку машинобудівного підприємства на  сьогоднішній день не існує 

досконалого і причинно-наслідкового лідерського впливу на ефективність 

роботи персоналу підприємства.  

 
 

Рис. 3.4. Науково-методичний підхід до оцінки лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування з урахуванням стратегічних 

орієнтирів підприємства 
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Запропонований методичний підхід до розробки програми розвитку 

лідерських  компетенцій персоналу підприємств машинобудування дозволить 

керівництву  не тільки  формувати, розвивати і використовувати лідерські 

компетенції, а й визначати лідерський вплив на процес визначення  місії та 

стратегічних цілей, організаційної культури і  сприятиме підвищенню 

ефективності та впровадженню інновацій  на  підприємстві. 

На  першому етапі проводимо оцінку кількості наявних лідерів на 

підприємстві, визначаємо наявність  у них відповідних лідерських компетенцій, 

оцінюємо ступінь їх  проникнення в організаційну структуру підприємства, в  

ієрархію та функції управління, структурні  підрозділи підприємства. 

Збір  і обробка  вищеозначених  даних є досить  витратоємким та 

складним процесом. Для оптимізації цього процесу  доцільно використовувати 

спеціальні методи. Результати  дослідження практики використання концепції 

лідерства на підприємствах машинобудування, доведено доцільність та 

переваги впровадження інформаційних технологій в систему  управління 

персоналом підприємств. В розроблених  ERP-системах увага зосереджується  

аналізі та моделюванні процесу ефективного управління персоналом 

підприємств (Семенюк, 2014). 

Впровадження інформаційно-аналітичних систем в систему управління 

персоналом підприємства є необхідною умовою, тому що   вони дозволяють 

проводити більш ґрунтовний аналіз лідерських компетенцій в режимі онлайн, а 

також  здійснювати моделювання впливу поточного стану зовнішніх та 

внутрішніх факторів і їх передбачуваних  змін на суттєві показники 

використання персоналу підприємства (Топалов та Зубова, 2014).  

Для  оцінювання базових управлінських компетенцій, а також навиків, 

поведінкових моделей, стилів, лідерських якостей та компетенцій доцільним 

може бути використання  наступних інструментів формування даних: центрів 

оцінки, тестування здібностей, опитування та співбесіди, кар’єрних та 

особистісних профілів, різноманітних форм управління талантами, 

ідентифікації та оцінки компетенцій (Гогіна, 2009).  
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Перераховані  інструменти сприяють формуванню інформаційної  бази 

оцінки  лідерських компетенцій  персоналу підприємства. Отримані дані 

необхідно проаналізувати за допомогою ряду методик. Найбільш поширеним є  

анкетне опитування з наступним  опрацюванням отриманих кількісних даних. 

Для цього можуть бути використані як стандартні анкети, так і спеціально 

розроблені, в яких виділяють декілька напрямків аналізу, на основі яких 

формуються варіанти можливих відповідей чи поведінки лідера або ж 

відповідно – респондента). Опитуваний визначає як часто лідер обирає 

відповідний стиль поведінки  коли приймає управлінське рішення. 

Поширеною є методика Університету штату Огайо (Анкета опису 

поведінки лідера (LBDQ)), де передбачені різні сценарії поведінки лідерів, 

причому за двома базовими напрямами: перший – визначення ступеня 

відповідності поведінки лідера формальній організаційній структурі та 

розподілу функцій мі підлеглими; другий – його взаємовідносини  з 

персоналом, які формують морально- психологічний клімат в колективі. 

(Чернов, 2014). 

Ще однією поширеною методикою, є багатофакторна анкета з лідерства 

(MLQ), що включає 45 тверджень пов’язаних зі стилями управління та і 

відповідними  результатами щодо їх ефективності. 

В розвинених країнах поширеним є опитування HEXACO-PI,  відповідно 

до якого респонденти на початку опитування самостійно формують так званий 

«портрет» досконалого лідера, а потім даючи відповіді на спеціально 

розроблені питання порівнюють характеристики керівника-лідера 

підприємства, з визначеними ними характеристиками еталонних якостей 

(Бабенко, 2014b). 

Найбільш ефективним є не визначення в якості найбільш прийнятного 

методу оцінки для кожного підприємства окремо, а їх оптимальне поєднання. 

Це дає змогу визначати зв’язок між стилем лідерства і особистісними якостями 

лідерів. Для визначення стилю лідерства може бути використана анкета на 

основі методик LBDQ та MLQ, а для особистісних якостей лідерів – HEXACO-
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PI (Бабенко, 2014b). 

Другим етапом є оцінка динаміки лідерських компетенцій на 

підприємстві. Для цього необхідно  визначити не тільки загальні тенденції 

(покращення, погіршення, кардинальна зміна траєкторії розвитку тощо), але  й 

темпи їх зміни (стабільна ситуація, скорочення чи зростання, висока динаміка 

змін, критично високі, загрозливі і т. ін.). 

Робляться висновки щодо змін, які підприємствам машинобудування  

необхідно підтримувати та наслідків негативних змін, які необхідно усувати  

адміністративними або мотиваційними важелями, а також відсутності змін, що 

не відповідає розробленій програмі розвитку лідерства на підприємстві  і 

потребує відповідного коригування. Даний аналіз може виявити структурні 

зрушення в лідерських компетенціях, коли одні будуть випереджати розвиток 

інших. Дані зрушення можуть призвести до погіршення лідерського впливу та 

пригнічення деяких лідерських компетенцій.  

Наступним етапом методики оцінки лідерських компетенцій є 

діагностика їх ефективності. Цю  ефективність доцільно оцінювати  на різних 

рівнях її прояву. Багато вчених, що займалися розвитком методики оцінки 

ефективності керівника - лідера в якості об’єкта дослідження обирали лідерські  

якості. Очевидним є факт, що ефекти від формування та реалізації лідерських  

компетенцій проявляються не лише на рівні керівника, а забезпечують 

позитивний вплив на роботу підприємства, всього колективу та показники 

ефективності діяльності всього підприємства. Але це не знайшло відображення 

в дослідження вчених щодо означеного напрямку (Бабенко, 2018). Тому 

науково-методичний підхід до оцінки лідерських компетенцій персоналу, 

передбачає не тільки їх оцінку, але й врахування лідерського впливу на 

результативність роботи персоналу підприємств машинобудування. Це дає 

змогу системно і комплексно діагностувати результати роботи управлінського 

персоналу. Керівництво може використовувати методику розрахунку 

інтегрального коефіцієнта лідерського впливу на результативність роботи 

персоналу як добутку коефіцієнтів для кожного з показників результативності 
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роботи персоналу помножених на їх вагові коефіцієнти. 

Серед факторів, як впливають на ефективність розвитку лідерських 

компетенцій варто відзначити: стабільність морально-психологічного клімату 

та результативність роботи персоналу, підрозділів  і підприємства в цілому. 

Оцінити ступінь впливу лідерських компетенцій на результативність 

роботи персоналу підприємства можливо на основі визначення відповідності  

отриманих результатів за планом; виявлення причин, які це обумовили та рівня 

відповідальності керівника-лідера; які якості лідерам доцільно змінити; які 

заходи реалізувати з метою розвитку лідерських компетенцій (Бабенко, 2014b). 

Все вище перераховане - етапи оцінки сформованості лідерських 

компетенцій, діагностика лідерського впливу, при цьому його можна віднести 

до оцінки використання лідерських компетенцій на підприємствах 

машинобудування. Даний висновок зроблено виходячи з того, що лідерська 

компетентність потребує становлення. Без сформованих лідерських 

компетенцій визначити ефективність їх використання не можливо.  

В процесі розвитку науково-методичних підходів кадрової роботи  і 

отримання позитивного результату від впровадження  програм формування та 

розвитку лідерських  компетенцій,  направлених на підвищення 

результативності  роботи персоналу доцільно окреслювати стратегічні 

перспективи для розвитку підприємства (Бабенко, 2014b).  

Розробка, а в подальшому – апробація науково- методичного підходу до  

оцінювання лідерських компетенцій на підприємствах машинобудування 

дозволить оцінити ступінь   сформованості лідерських компетенцій; їх 

відповідають стратегічним планам; якими лідерським компетенціями наділені 

керівники, оскільки вони співвідносяться з моделлю лідерського впливу; на 

скільки лідерські компетенції впливають на результативність роботи підлеглих; 

якими є зв’язки між лідерами і їх послідовниками, і т. д. Все вищеперераховане  

передбачає розрахунок кількісних і якісних критеріїв, що розширює основні 

положення науково-методичного підходу до оцінювання лідерських 

компетенцій. На наш погляд, на підприємствах машинобудування повинна 
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використовуватися процедура оцінки лідерських компетенцій, яка враховує дві 

групи критеріїв (рис. 3.5).  

Перша включає перелік критеріїв, що характеризують наскільки 

сформовані лідерські компетенції  в управлінського  персоналу, набули 

поширення і впровадження. Тобто оцінюється ступінь становлення та 

формування лідерських компетенцій. Друга група критеріїв передбачає аналіз 

їх ефективності використання, лідерського впливу на підлеглих, удосконалення 

виробничих  процесів тобто вона визначає ступінь використання лідерських 

компетенцій і процесі управління персоналом підприємства.  

 

Рис. 3.5. Критерії оцінки лідерських компетенцій персоналу підприємства 

Примітка: розроблено автором  

 

Модель лідерських компетенцій повинна включати  в себе лідерські 

компетенції, які є загальними для всіх співробітників, в тому числі керівників 

підприємства, а також (загальні та специфічні), що визначаються для окремих 

Формування 

лідерських 

компетенцій 

Діагностика лідерських компетенцій: 

ідентифікація  керівників-лідерів; 

аналіз особистісних  характеристик; 

оцінка лідерських якостей управлінського 

персоналу за рівнями; 

визначення ключових лідерських 

компетенцій.  

Аналіз наявності 

лідерських компетенцій: 

динаміка чисельності 

лідерів; 

зміни в структурі лідерів; 

зміни в особистісних 

характеристиках; 

зміни в лідерських 

компетенціях. 

Оцінка ефективності лідерських 

компетенцій: 

ефекти впровадження лідерських компетенцій; 

ефективність розвитку лідерських компетенцій; 

ефективність реалізації лідерських компетенцій. 

Діагностика впливу лідерських 

компетенцій на результативність роботи 

персоналу підприємства: 

на продуктивність праці; 

на прибуток на 1 працівника; 

середню заробітну плату; 

інноваційний розвиток працівника.  

Аналіз дієвості 

лідерських компетенцій:  

сформованості програми 

розвитку лідерських 

компетенцій; 

стан реалізації програми 

розвитку лідерських 

компетенцій;  

розвиток лідерських 

компетенцій. 

Використання 

лідерських  

компетенцій 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

Оцінка впливу лідерських компетенцій 

на розвиток персоналу: 

вплив на місію та стратегічні цілі; 

вплив на організаційну культуру; 

вплив на підвищення ефективності 
інноваційних процесів. 
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груп посад. Лідерські  компетенції визначають поведінку, яке забезпечує 

досягнення успіху в діяльності підприємства, і мають зв'язок зі стратегією.  

Лідерські компетенції допомагають забезпечити успішне керівництво і 

властиву цьому поведінку, а також виявити найбільш успішних лідерів серед 

всіх керівників підприємства. Функціональні лідерські компетенції 

використовуються для виявлення найуспішніших виконавців в рамках однієї 

посади;  специфічні лідерські компетенції визначають навички, знання і 

поведінку, необхідні для виконання роботи, і включають в себе посадові 

інструкції, матриці умінь, стандарти професій.  

Серед найбільш значимих лідерських компетенцій варто виділити 

наступні: 

1. Новаторство, яке передбачає  стратегічне бачення  можливостей для 

покращення, сміливе висловлювання власних ідей, участь в реалізації 

нововведень. Проявляння ініціативи в пошуку рішень та інформації про зміни в  

зовнішньому середовищі. 

2. Цілеспрямованість в досягненні поставлених цілей, врахування потреб 

і можливостей підприємства і фокусування на найбільш важливіших з них. 

Високі  вимоги до якості як своєї роботи, так і  роботи інших.  Своєчасне   

прийняття та  розробка  управлінських рішень щодо подолання перешкод в 

реалізації цілей. 

3. Постійний розвиток. Бере на себе відповідальність за саморозвиток та 

активно використовує можливості для розвитку для того, щоб успішно 

виконувати поточні робочі завдання і бути готовим до вирішення завдань і 

проблем, що виникатимуть в майбутньому. Підтримує розвиток колег ділячись 

особистим досвідом. 

4. Розробка і реалізація стратегій. Розуміння умови ведення бізнесу, 

обирання стратегії і встановлення цілей, які підтримують концепцію розвитку 

підприємства, зрозуміло висловлює все це для всіх працівників. Приймає 

своєчасні і обґрунтовані необхідні рішення. Бере на себе функції лідера і 

співпрацює з командами, від яких залежить досягнення цілей. 
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5. Управління командою та її розвиток. Забезпечення ефективної роботи і 

досягнення цілей команди.  залучення  працівників особистим прикладом і 

визнання їх досягнень, створення робочої атмосфери. 

6. Управління змінами. Впевнено і постійно ініціює зміни, планує і 

забезпечує плавне впровадження змін, своєчасно інформує про зміни, 

підтримує і залучає відповідні сторони.  

На наш погляд, лідерські компетенції можуть бути успішно впроваджені 

на досліджуваних машинобудівних підприємствах, оскільки дані 

формулювання відповідають потребам підприємства, що виражається через 

місію («розвиток потенціалу кожного співпрацівника») і стратегію розвитку  

персоналу («систематичний розвиток впливає на продуктивність») (рис. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Процес впровадження моделі лідерських компетенцій 

Примітка: згруповано автором на основі (Чуланова, 2013) 

 

Лідерські компетенції повинні поширюватися на всіх 

співробітників, тому важливо враховувати їх зв'язок з характером поставлених 

цілей. Розробка моделі компетенцій повинна відбуватися невідривно від 

діяльності та поточного стану підприємства.  Якщо в процесі розробки моделі 

лідерських компетенцій не приймали участь співробітники, вона не 

буде абсолютно  дієвою  і забезпечить досягнення  позитивних результатів.  

Це обумовлено тим, що в ході групового обговорення серед керівників і 

працівників певних посад на підприємстві, виконувана робота розглядається в 
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декількох аспектах  і наявність різних думок допомагає виявити ті, що 

найбільше  відповідають змісту лідерських компетенцій. 

Для оцінки ключових і лідерських компетенцій доцільно використовувати 

розроблену шкалу, яка визначає рівні володіння компетенціями для 

працівників. Шкала є описовою і включає в себе чотири рівні: 1) початковий; 

2) практичний; 3) професійний; 4) експертний (табл. 3.4).  

Рівні показують динаміку розвитку лідерських компетенцій: від простого 

розуміння   навколишнього    середовища   до вміння   його  використовувати 

для досягнення як власних цілей, так і цілей підприємства.  

Таблиця 3.4  

Шкала оцінки лідерських компетенцій 
Рівень Характеристика 

Початківець Володіє деякими знаннями і вміннями. Через нестачу досвіду може 

потребувати наставництва( керівництва/ управління). 

Практик Вміє  виконувати роботу в звичайних ситуаціях. В складних або нових 

ситуаціях може потребувати керівництва. Ділиться своїми знаннями і досвідом. 

Професіонал Знає і може виконувати роботу в різних ситуаціях в тому числі і складних. 

Ділиться своїми знаннями і досвідом а також інструктує інших. 

Експерт Знає і може виконувати роботу в різних ситуаціях в тому числі і складних. 

Ділиться своїми знаннями і досвідом а також інструктує інших. Формує нові 

стандарти даної компетенції і є визнаним експертом у даній сфері. 

Примітка: згруповано автором на основі (Сєріков, 2017) 

 

Оцінка лідерських компетенцій з використанням описової шкали повинна  

проводитися в кілька етапів: спочатку визначався бажаний рівень, потім, 

працівник самостійно оцінював своє володіння компетенціями, що 

узгоджувалося з його безпосереднім керівником. У підсумку вийшло дві оцінки 

– бажана і узгоджена. 

Лідерські  компетенції – загальні для всіх співробітників підприємства, в 

тому числі і керівників, тобто, не прив'язані до специфіки будь-якої посади, і, 

на перший погляд, дана шкала може бути придатною для оцінки рівня 

володіння компетенціями працівників. Д. Сєріков (2017) вважає, що оцінка, 

проведена з використанням описової шкали, яка на ведена в табл. 3.5 може бути 

необ'єктивною.  

Незалежно від узгодженої оцінки, працівник може стверджувати, 

виходячи з власної самооцінки і самопредставлення, що його рівень володіння  
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професійний. Більш того, на оцінку безпосереднього керівника може впливати 

особисте ставлення до співпрацівника, що також спотворює результати, 

роблячи їх суб'єктивними. 

Для забезпечення  об'єктивної оцінки рівня володіння лідерськими 

компетенціями працівником рекомендується  уникати описових слів при 

складанні шкали. Підвищенню об'єктивності результатів сприяє використання 

пронумерованих рівнів шкали оцінки. На наш погляд, доцільним є  

застосування однієї шкали для оцінки ключових і лідерських компетенцій. 

Н. Каретникова (2008) відзначає, що, на початку розробки моделі 

лідерських компетенцій дуже важливим є вибір системи вимірювання 

продуктивності праці та критеріїв оцінки працівників. Для цього  доцільно   

розробити  карту впливу (Impact Map) яка демонструватиме, як при зміні 

ключових критеріїв, що входять до моделі лідерських компетенцій, 

відбувається досягнення спільної мети. На наш погляд, карту впливу  доцільно 

використовувати при оцінці досягнутих результатів від проведення змін і 

визначення конкретних орієнтирів, тому що вона враховує критерій спільності 

цілей, можливості навчання та розвитку, а також залучення управлінського 

персоналу  в процес досягнення поставлених цілей  щодо  зростання  цінності 

підприємства машинобудування. Дану карту впливу також доцільно   

використовувати для  контролю досягнення запланованих показників за 

результатами використання моделі лідерських компетенцій. Відповідність 

карти впливу SMART-вимогам сприяє  її використанню для визначення  цілей 

різного рівня, які  забезпечують реалізацію  місії підприємства 

машинобудування.  

Доцільно проводити  групове обговорення серед керівників,  саме цей  

метод, обраний для отримання результатів, є  більш простим і швидким.  Під  

час групової  роботи учасники починають виконувати інші ролі, ніж під час 

виконання своїх поточних обов'язків: незалежно від посади людина стає 

«лідером» групи, «критиком» або ж «виконавцем». Тимчасова зміна ролей 

позитивно впливає на їх впевненість в собі і своїх діях, внаслідок чого 
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співробітники активніше проявляють ініціативу і чіткіше  визначають важливі 

для себе лідерські компетенції. 

При формуванні  ключових, лідерських та функціональних компетенцій є 

визначаються  вимоги якості персоналу підприємства (наприклад, бути 

кваліфікованим і професійним працівником).  Використання для оцінки рівня 

володіння лідерськими компетенціями описової  та  загальної шкали  не сприяє 

отриманню об'єктивної оцінки. На реалістичність отриманої  оцінки лідерських 

компетенцій в значній мірі впливає самооцінка співпрацівника  та особисте 

ставлення співпрацівника до керівника (Сєріков, 2017).  

На  результати оцінки впливають уточнюючі характеристики рівнів 

шкали, формулювання яких повторюється: в результаті цього з’являється 

нерівнозначна різниця між рівнями Наприклад, рівні «практик» і «професіонал» 

відрізняються тим, чи потрібен працівнику  інструктаж при виконанні складних 

завдань, коли як рівень «початківець» не передбачає самостійного виконання 

завдань працівником. Більш того, рівні «професіонал» і «експерт» можуть 

розумітися співпрацівниками буквально, тобто як характеристика посади, а не 

варіант назви рівнів шкали (Каретникова, 2008). 

Важливою є  зміна шкали оцінки, оскільки недостовірні дані про рівень 

володіння лідерськими компетенціями управлінського персоналу  спричиняє  

невірне трактування отриманих результатів. Для того щоб модель лідерських 

компетенцій стала надійним інструментом в ефективному управлінні 

персоналом, необхідно  заздалегідь врахувати вказані ризики і своєчасно 

усунути всі можливі помилки. 

З метою зниження   ймовірності отримання  суб'єктивних результатів при 

оцінці лідерських компетенцій управлінського персоналу підприємства, 

доцільно використовувати модифіковані  методи оцінки лідерських 

компетенцій персоналу.  

Визначення узгодженої оцінки компетенцій для персоналу  проводити в 

два етапи: спочатку працівникові пропонувалося оцінити власний рівень 

самостійно, потім компетенції співпрацівника оцінювалися керівниками, а 
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також інженерами (в разі функціональних компетенцій). Для цього доцільно 

використовувати метод 360 градусів: залучення до оцінки компетенцій не 

тільки самого співпрацівника і керівника, а й колег і, по можливості, 

підлеглих. Для співробітників, чиї компетенції піддаються оцінці, гарантується 

анонімність оцінюють осіб – зворотне загрожує виникненню конфліктів.  

Найважливішим  елементом моделі розвитку лідерської компетентності 

управлінського персоналу підприємств є мотиваційна складова. Її  значущість 

обумовлена вимогами до менеджерів  в сучасному мінливому економічному  

середовищі, які дещо відрізняються від вимог минулого десятиліття (Пуліна, 

Ткачук та Вафіна 2018). 

Сучасні  керівники, оскільки вони є висококваліфікованими фахівцями, 

мають кілька вищих освіт, ступінь магістра, відповідний управлінський  досвід, 

вважають недоцільним відвідування лекцій з викладання базових вмінь 

управління. На їх думку, підвищення кваліфікації повинно проходити без 

використання  традиційних аудиторних занять. Таким чином, мотивація 

безперервної освіти керівників стає ключовим чинником розвитку їх 

компетентності, оскілки вони організовують навчання, оновлюють його в разі 

необхідності і несуть відповідальність за все вищеперераховане. Мотивація до 

саморозвитку керівника – це процес заохочення  керівника до обґрунтованої 

зміни власних лідерських якостей  задля забезпечення зростання ефективності 

управління персоналом та виконання відповідних управлінських ролей. Вона 

ґрунтується на прагненні до саморозвитку, який сприятиме реалізації  свого 

творчого потенціалу (використанню в роботі сучасних підходів в управлінні, 

нових  форм та методів навчання, розробці обґрунтованих креативних та 

своєчасних управлінських рішень); потребі в подолання перешкод в поточній 

роботі та бажання самовдосконалюватися. Однією з головних умов, що 

забезпечує співробітнику можливість бути  суб'єктом саморозвитку, є наявність 

відповідного  рівня своєї особистої самосвідомості, що сприяє реалізації 

власного способу  життя. До складових лідерської самосвідомості варто 

віднести: свідомість щодо власної приналежності до відповідного рівня ієрархії 
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управління (об’єктивна оцінка свого місця в системі поведінкових  «ролей» та  

рівня  відповідності існуючим еталонам управління  (Касьянова, 2010); 

визначення  співробітником ступня реалізації лідерського впливу на своїх 

підлеглих; своїх сильних і слабких складових лідерської компетентності, 

напрямків  самовдосконалення, ймовірності  та реальності успіхів і невдач, 

володіння індивідуальними способами успішної діяльності;  знання  себе 

самого і своєї місії в майбутньому (Лугова та Сєріков, 2012). 

Найпоширенішими формами саморозвитку є: самоствердження, 

самовдосконалення та самоактуалізацію. Самоствердження дозволяє 

індивідууму заявити про себе, як про особистість. Самовдосконалення – це 

бажання  стати ідеальним для оточуючих. Самоактуалізація дозволяє  виявити  

та охарактеризувати в собі потенціал і використовувати його в роботі 

(Каретникова, 2008).  

Саме самоактуалізація як найвищий рівень саморозвитку має стати 

основою для розвитку лідерської компетентності керівника. Керівники, які не 

розуміють необхідність постійного підвищення лідерської компетентності 

втрачають свою конкурентоспроможність, тому так важливо забезпечити 

тісний зв'язок між бажанням саморозвитку і лідерською  компетентністю 

(Жарик, 2018g). Ряд мотивів, що спонукають управлінський персонал 

отримувати та оновлювати  навички та професійні вміння- основі елементи 

мотиваційної структури безперервної  освіти персоналу (Сєріков, 2017). 

Проведений розрахунок прогнозних значень ефективності управління 

персоналом для АТ «Мотор Січ» на 2019-2020 рр. рис. 3.7. дозволив зробити 

висновок, що показники ефективності управління персоналом в перспективі 

будуть зростати завдяки зростанню лідерського впливу керівників на підлеглих 

(Жарик та Гуржій, 2018b).  

Проведена перевірка адекватності  проведених  розрахунків за критеріями 

Стьюдента і Фішера дозволила зробити висновок,  що величина коефіцієнтів 

кореляції є значущою, а зв’язок між ефективністю управління підприємством  і 

факторними показниками є надійним з ймовірністю 0,88.  
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Рис. 3.7. Прогнозований показник ефективності управління персоналом для 

АТ «Мотор Січ» на 2019- 2020 рр. 

Примітка: складено автором 

 

За результатами проведених розрахунків прогнозних показників 

ефективності управління персоналом для ПрАТ «Бердянські жниварки» варто 

зробити висновок, що на даному досліджуваному підприємстві на 2019-2020 рр. 

буде спостерігатись більш динамічне зростання ефективності управління 

персоналом завдяки наявному лідерському впливу керівництва на персонал 

(Жарик та Гуржій, 2018b), про що свідчать побудовані тренди на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Прогнозований показник ефективності управління персоналом для 

ПрАТ «Бердянські жниварки» на 2019-2020 рр. 

Примітка: складено автором 

 

Найбільш песимістичним залишається прогноз щодо тенденції зростання 

ефективності управління персоналом для ПрАТ «Запоріжтрансформатор» на 

2019-2020 рр. що підтверджують дані наведені на рис. 3.9, оскільки в 
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майбутньому періоді буде відбуватися погіршення ситуації в існуючій на 

підприємстві системі управління, що потребує від керівництва рішучих дій 

щодо підвищення лідерського впливу на підлеглих та використання механізмів 

ситуаційного лідерства.  

 

Рис. 3.9. Прогнозований показник ефективності управління персоналом 

для ПрАТ «Запоріжтрансформатор»  на 2019-2020 рр. 

Примітка: складено автором 

 

Саме його використання сприятиме підвищенню результативності роботи 

підлеглих та відповідних важелів лідерського впливу на підлеглих.  

В Україні відбуваються процеси становлення інформаційного 

суспільства, які забезпечують розвиток економіки, вимагають оновлення 

моделей менеджменту. В умовах загострення кризових явищ в економіці та її 

нестабільності проблема розвитку менеджменту використання сучасних 

технологій антикризового менеджменту. З метою приведення  вітчизняних 

економічних процесів у відповідність до вимого до європейських стандартів 

особливо  актуальним є питання забезпечення ефективності управління 

персоналом підприємства. Для цього  доцільно скористатися   сучасним 

інструментарієм формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємства.  
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Висновки до розділу 3  

 

1. З метою удосконалення методичного підходу до розробки програми 

формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, запропоновано наступні етапи: ідентифікація лідерів, 

розробка  програми формування лідерських  компетенцій, реалізація програми 

лідерства в систему управління персоналом підприємством; розробка  моделі 

лідерських компетенцій, мотивація лідерів, формування лідерських 

компетенцій, затвердження програми лідерства в кодексі підприємства, 

реалізація програми формування лідерських компетенцій персоналу 

підприємства, підвищення лідерського впливу на результативність роботи  

персоналу, вирішення всіх виникаючих конфліктів у колективі, встановлення 

взаємозв'язків між керівником та підлеглими, розвиток лідерських компетенцій, 

лідерських якостей, контроль використання лідерських компетентній персоналу 

підприємства. 

2. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки лідерських 

компетенцій персоналу, який передбачає не тільки ідентифікацію, але й оцінку 

реалізації ступеня лідерського впливу на результативність роботи персоналу  

підприємства в розрізі наступних критеріїв: трудові відносини, вмотивованість 

праці, лідерський вплив, результативність роботи,  особистісний розвиток себе і  

підлеглих, емоційне лідерство. Запропонований науково-методичний підхід до 

оцінки лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування було 

використано на досліджуваних підприємствах, що дозволило посилити 

достовірність та інформативність результатів оцінки наявних лідерських 

компетенцій та  дало можливість використати їх для розробки програми 

формування та розвитку лідерських компетенцій управлінського персоналу.  

3. З метою впровадження  програми формування та розвитку лідерських 

компетенцій управлінського персоналу в систему управління підприємств 

визначено основні етапи, що сприятимуть  оптимізації процедури управління 

лідерськими компетенціями персоналу підприємства. Метою розвитку 
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лідерської компетентності визначено забезпечення  ефективного використання 

лідерських компетенцій. Для  підвищення ефективності діяльності і ролі 

керівників – лідерів в розвитку підприємства було впроваджено програми 

формування та розвитку лідерських компетенцій управлінського персоналу в 

систему управління підприємством ТОВ «НВП «Енергомаш».  

4. Розвинуто інструментарій впровадження і розвитку програми 

лідерської компетентності в систему управління персоналом підприємств 

машинобудування, що передбачає визначення елементів, етапів розробки та 

впровадження  стратегії.  

5. Удосконалений перелік критеріїв оцінки лідерських компетенцій, за 

рахунок поділу з урахуванням процесу їхнього формування та використання, що 

дозволить проводити своєчасну та об’єктивну оцінку лідерських компетенцій 

персоналу та обґрунтовано підходити до розробки кадрової стратегії 

підприємства і було апробовано на ПрАТ «Запоріжтрансформатор». 

6. Розвинений інструментарій розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування, який передбачає розробку та 

впровадження стратегії розвитку лідерських компетенцій, яка ґрунтується на  

діагностиці лідерського впливу на результативність роботи персоналу і включає 

організаційні, індивідуальні та освітні інструменти розвитку та було 

використано на ПрАТ «Бердянські жниварки». 

7. Практичне застосування розроблених теоретичних засад, методичних 

підходів та практичних рекомендацій підтверджується відповідними довідками 

про впровадження результатів наукового дослідження на підприємствах 

машинобудування (Додаток Д).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: (Жарик, 

2018d; Жарик, 2018e; Жарик, 2018f; Жарик, 2018g; Жарик та Гуржій, 2018b; 

Жарик та Гуржій, 2018с).  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено узагальнення й нові підходи до 

вирішення науково-прикладного завдання – обґрунтування теоретико-

методичних засад і прикладних інструментів формування та розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування. Отримані науково-

теоретичні, методичні й практичні дані дозволяють зробити такі висновки: 

1. Результати дослідження еволюції концепції лідерства, а також 

практики становлення сучасних ефективних систем розвитку кадрового 

забезпечення довели важливість лідерських компетенцій управлінського 

персоналу.  

При цьому, «лідерство» пропонується розглядати як взаємодію і вплив 

лідера на персонал, що ґрунтується на його лідерських якостях, серед яких 

найбільш значимими є креативність та емоційний інтелект; «лідерські 

компетенції» – це наявність знань, навичок та якостей, моделей поведінки, які 

сприяють об’єднанню підлеглих при виконанні завдань у процесі реалізації 

організаційних змін; «лідерський вплив» – це результат взаємодії лідера та його 

послідовників, що сприяє зростанню результативності роботи персоналу.  

2. Чинники впливу на формування лідерських компетенцій персоналу в 

сучасних умовах поділено на дві групи: фактори зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Це дозволяє ідентифікувати зміни зовнішнього середовища, до 

яких підприємствам необхідно своєчасно адаптуватися, і сильні сторони 

внутрішнього середовища, які сприятимуть формуванню лідерського 

потенціалу управлінського персоналу підприємств машинобудування. Розробці 

та реалізації програми формування та розвитку лідерської компетентності 

персоналу підприємств машинобудування повинне передувати урахування 

тенденцій у зовнішньому середовищі, а саме: умов конкуренції та 

макроекономічного середовища, динаміки чисельності зайнятих і посилення 

конкуренції за робочі місця, рівня привабливості робочих місць для осіб із 

лідерськими якостями. Водночас додатковими внутрішніми перешкодами 

формування й розвитку лідерських компетенцій персоналу на підприємствах 

машинобудування є їхня невисока рентабельність, яка обмежує фінансові 
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можливості щодо розвитку персоналу підприємства, висока витратомісткість 

господарювання й обмеженість фінансових ресурсів на мотивування до 

інноваційності та креативності, скорочення частки управлінського персоналу 

підприємства.  

3. Аналіз індексів виробництва промислової продукції на підприємствах 

машинобудування за 2012-2017 рр. свідчить, що найбільш перспективним є 

виготовлення електричного устаткування, оскільки спостерігається позитивна 

динаміка, тоді як в інших підгалузях відбувається скорочення темпів 

виробництва. 

За 2017 р., порівняно з відповідним періодом 2016 р., обсяги 

промислового виробництва підприємств машинобудування Запорізької області 

збільшилися на 6,9%. Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств 

машинобудівної галузі за 2017 р. по Запорізькій області склав 25285,4 млн. грн., 

по м. Запоріжжя – 21554,5 млн. грн. (85,2% до обласного показника та на 46,8% 

більше, ніж за аналогічний період 2016 р.). За період воєнного конфлікту на 

сході країни обсяги виробництва підприємствами машинобудування 

скоротилися на 7,6% по Запорізькій області та 7% по Україні.  

4. Автором удосконалений науково-методичний підхід до оцінки 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування, що 

передбачає визначення питомої ваги лідерських якостей у загальному обсязі 

компетенцій. Для цього проведено експертну оцінку значимості лідерських 

компетенцій; проаналізовано шкалу їхньої оцінки та рекомендовано 

керівництву враховувати не лише традиційні лідерські якості, а й зосередити 

увагу на інноваційному мисленні та креативному генеруванні ідей, що значно 

підвищить результативність роботи досліджуваних підприємств. 

5. Проведена оцінка результативності роботи персоналу підприємств 

машинобудування дозволила доповнити існуючі методики оцінки лідерського 

впливу на ефективність роботи персоналу інтегральним показником реалізації 

лідерського впливу на ефективність роботи підлеглих на досліджуваних 

підприємствах. Найбільше лідерські компетенції реалізуються на АТ «Мотор 

Січ», інтегральне значення яких становило 0,89. Водночас, значення рівня 

реалізації лідерських компетенцій на досліджуваних підприємствах досить 
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різниться за аналізований період і коливалося від 0,54 до 0,76, що свідчить про 

відповідність достатньому рівню лідерського впливу.  

6. З метою формування й використання лідерських компетенцій 

доповнено перелік критеріїв оцінки лідерських компетенцій персоналу двома 

групами з урахуванням процесу їхнього формування та використання. Перша 

включає: аналіз, оцінку динаміки й діагностику лідерських якостей, друга – 

їхній вплив, сформованість і розвиток, що дозволить систематизувати 

результати отриманої оцінки та використовувати їх для розробки стратегії 

управління персоналом. 

7. Практичним упровадженням стратегії формування й розвитку 

лідерських компетенцій на підприємствах машинобудування є реалізація 

програми формування та розвитку лідерських компетенцій, яку доповнено 

основними етапами втілення окресленої вище стратегії: формування моделей 

лідерських компетенцій управлінського персоналу, розвиток лідерських 

якостей, реалізація лідерського впливу на підлеглих, використання креативних 

підходів при впровадженні стратегії і створення умов для становлення нових 

лідерів. Реалізація програми дозволяє визначити наявні лідерські компетенції 

персоналу та оцінити лідерський вплив на досяжність стратегічних орієнтирів 

за кожним показником результативності роботи персоналу.  

8. У процесі розробки й реалізації стратегії розвитку підприємства 

доречно застосовувати ефективні інструменти розвитку лідерських компетенцій 

персоналу в системі управління підприємством, тому основними етапами 

стратегії формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу 

підприємств машинобудування визначено: формулювання генеральної мети та 

стратегічних цілей, послідовності реалізації запланованих заходів, методики 

оцінки наявних лідерських компетенцій, виконавців, а також окреслено їхні 

головні завдання й відповідне ресурсне та інформаційне забезпечення. 

Використання організаційних, індивідуальних і освітніх інструментів сприятиме 

підвищенню якості управлінської взаємодії між керівником та підлеглими на 

підприємстві.   
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ДОДОТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Середньоквадратичнк  відхилення за даними ряду розподілу експертних оцінок 

для лідерських компетенцій управлінського персоналу 

Оцінка 

експертів 

у балах, 

х 

Кількість 

чол. N 

Добуток 

варіантів 

на частоти, 

хn 

 Середня 

оцінка в 

умовних 

балах 

Відхилення 

варіантів 

від 

середньої 

Квадрати 

відхилень 

Добуток 

квадратів на 

частоти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛК-1 «Активність та ініціативність 

5 10 50 62,5   2,5000 6,25000 0,1250000 

6 9 54 20,25   1,5000 2,25000 0,0416667 

7 2 14 0,5   0,5000 0,25000 0,0178571 

8 9 72 2,25   -0,5000 0,25000 0,0034722 

9 15 135 33,75   -1,5000 2,25000 0,0166667 

10 5 50 31,25   -2,5000 6,25000 0,1250000 

Всього 50 375 150,5 7,5     0,3296627 

G=   1,734935157     6  квадратичних відхилень=10,4096 R=5,0 

ЛК -2 «Орієнтованість на результат» 

3 1 3 12,25   3,5000 12,25000 4,0833333 

4 1 4 6,25   2,5000 6,2500 1,5625000 

5 4 20 9   1,5000 2,2500 0,1125000 

6 5 30 1,25   0,5000 0,2500 0,0083333 

7 11 77 2,75   -0,5000 0,2500 0,0032468 

8 13 104 29,25   -1,5000 2,2500 0,0216346 

9 2 18 12,5   -2,5000 6,2500 0,3472222 

10 13 130 159,25   -3,5000 12,2500 0,0942308 

Всього  50 386 232,5 6,5     6,2330 

G=   2,15638586        6 квадратичних відхилень= 12,9383 R=7,0 

ЛК-3 «Стратегічне  мислення» 

3 9 27 81   3,0000 9,0000 0,3333333 

4 1 4 4   2,0000 4,0000 1,0000000 

5 14 70 14   1,0000 1,0000 0,0142857 

6 7 42 0   0,0000 0,0000 0,0000000 

7 6 42 6   -1,0000 1,0000 0,0238095 

8 7 56 28   -2,0000 4,0000 0,0714286 

9 6 54 54   -3,0000 9,0000 0,1666667 

Всього  50 295 187 6     1,6095 

G= 1,933907961    6 квадратичних відхилень=11,6034 R=6,0 

ЛК -4    « Креативність» 

1 1 1 16   4,0000 16,000000 16,0000000 

2 6 12 54   3,0000 9,000000 0,7500000 
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ПродовЖення табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 12 16   2,0000 4,000000 0,3333333 
4 1 4 1   1,0000 1,000000 0,2500000 
5 4 20 0   0,0000 0,000000 0,0000000 
6 6 36 6   -1,0000 1,000000 0,0277778 
7 15 105 60   -2,0000 4,000000 0,0380952 
8 6 48 54   -3,0000 9,000000 0,1875000 
9 7 63 112   -4,0000 16,000000 0,2539683 

Всього  50 301 319 5     17,8407 
G= 2,525866188                    6 квадратичних відхилень=  15,1552   R=8,0 

ЛК -5 «Відповідальність за команду» 

2 12 24 157,6875   3,6250 13,140625 0,5475260 

3 3 9 20,671875   2,6250 6,890625 0,7656250 

4 11 44 29,046875   1,6250 2,640625 0,0600142 

5 6 30 2,34375   0,6250 0,390625 0,0130208 

6 5 30 0,703125   -0,3750 0,140625 0,0046875 

7 4 28 7,5625   -1,3750 1,890625 0,0675223 

8 6 48 33,84375   -2,3750 5,640625 0,1175130 

10 3 30 57,421875   -4,3750 19,140625 0,6380208 

Всього  50 243 309,28125 5,625     2,2139 

G=  2,487091675      6 тквадратичних відхилень=14,9226 R=8,0 

ЛК -6  «Комунікативні здібності з орієнтацією на ефективну взаємодію» 

1 6 6 121,5   4,5000 20,250000 3,3750000 

2 14 28 171,5   3,5000 12,250000 0,4375000 

3 4 12 25   2,5000 6,250000 0,5208333 

4 9 36 20,25   1,5000 2,250000 0,0625000 

5 2 10 0,5   0,5000 0,250000 0,0250000 

6 2 12 0,5   -0,5000 0,250000 0,0208333 

7 2 14 4,5   -1,5000 2,250000 0,1607143 

8 6 48 37,5   -2,5000 6,250000 0,1302083 

9 2 18 24,5   -3,5000 12,250000 0,6805556 

10 3 30 60,75   -4,5000 20,250000 0,6750000 

Всього  50 214 466,5 5,5     6,0881 

G=   3,05450487       6  квадратичних відхилень= 1 8,3270     R=9,0 
ЛК -7 «Оперативність в прийнятті управлінських рішень» 

1 1 1 23,765625   4,8750 23,765625 23,7656250 

2 1 2 15,015625   3,8750 15,015625 7,5078125 

4 4 16 14,0625   1,8750 3,515625 0,2197266 

6 5 30 0,078125   -0,1250 0,015625 0,0005208 

7 9 63 11,390625   -1,1250 1,265625 0,0200893 

8 12 96 54,1875   -2,1250 4,515625 0,0470378 

9 11 99 107,42187   -3,1250 9,765625 0,0986427 

10 7 70 119,10937   -4,1250 17,015625 0,2430804 

Всього  50 377 345,03125 5,875     31,9025 

G=2,626904071       6 квадратичних відхилень=15,7614          R   =9,0 
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ПродовЖення табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛК- 8 «Управління змінами 

1 1 1 26,265625   5,1250 26,265625 26,2656250 

3 1 3 9,765625   3,1250 9,765625 3,2552083 

5 4 20 5,0625   1,1250 1,265625 0,0632813 

6 3 18 0,046875   0,1250 0,015625 0,0008681 

7 4 28 3,0625   -0,8750 0,765625 0,0273438 

8 7 56 24,609375   -1,8750 3,515625 0,0627790 

9 13 117 107,45312   -2,8750 8,265625 0,0706464 

10 17 170 255,26562   -3,8750 15,015625 0,0883272 

Всього 50 413 431,53125 6,125     29,8341 

G= 2,9377925        6  квадратичних відхилень=17,6268       R=9,0 
ЛК- 9 «Емоційний інтелект» 

1 13 13 
104,36111

11 
  2,8333 8,027778 0,6175214 

2 10 20 
33,611111

11 
  1,8333 3,361111 0,1680556 

3 18 54 12,5   0,8333 0,694444 0,0128601 

4 6 24 
0,1666666

67 
  -0,1667 0,027778 0,0011574 

6 2 12 
9,3888888

89 
  -2,1667 4,694444 0,3912037 

7 1 7 
10,027777

78 
  -3,1667 10,027778 1,4325397 

Всього  50 130 
170,05555

56 
3,83   26,8333 2,6233 

 
 G= 

1,8442101
59 

6 квадратичних 
відхилень= 
11,0653 

R=6,0 

ЛК- 10 «Орієнтація на навчання та розвиток як себе так і команди»« 

1 27 27 432   4,0000 16,000000 0,5925926 

2 3 6 27   3,0000 9,000000 1,5000000 

3 4 12 16   2,0000 4,000000 0,3333333 

4 10 40 10   1,0000 1,000000 0,0250000 

5 1 5 0   0,0000 0,000000 0,0000000 

6 3 18 3   -1,0000 1,000000 0,0555556 

9 1 9 16   -4,0000 16,000000 1,7777778 

10 1 10 25   -5,0000 25,000000 2,5000000 

Всього  50 127 529 5   72,0000 6,7843 

 
 G= 

3,2526911
93 

6 квадратичних 
відхилень= 
19,5161 

R=9,0 

Примітка: розраховано автором     
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 

Показник результативності роботи персоналу  

Показники 
Період 

А
Т

 «
М

о
то

р
 С

іч
»

 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

П
р

А
Т

 «
З

ап
о

р
іж

тр
ан

сф
о

р
м

ат
о

р
»

 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

1. Обсяги виробництва, тис. 

грн  
1 979 823 2 544 458 3 533 765 4 216 872 4 528 702 7 718 808 4 139 282 2 572 230 1 066 806 634 156 1 469 905 1 574 055 

2. Виручка від реалізації 
7 928 376 8 583 924 10 730 122 13 830 655 10 546 207 15 150 429 3947828 2717510 1365102 1095288 2352247 2311462 

3.Сума матеріальних витрат, 

тис. грн  
3 728 983 4 323 006 4 486 747 5 738 689 5 224 356 5 860 340 1957710 1315217 584901 647160 1248101 1303673 

4.Собівартість продукції, 

тис. грн  
4 650 385 4 974 227 5 514 991 4907340 4 217 243 6 687 998 2365985 1785380 930539 833603 1193745 1403689 

5. Матеріаловіддача, грн/грн   0,53 0,59 0,79 0,73 0,87 1,32 2,1 2,0 1,8 1,0 1,2 1,2 

7. Чистий прибуток на 

одного робітника  
6035,6 5003,6 5992,2 13318,1 7988,5 13020,9 2482,3 6938,9 4150,7 3103,7 3204,3 1999,3 

8. Рентабельність 20,6% 15,3% 14,5% 24,5% 18,6% 20,4% 24% 12,10% 24,10% 24% 49,20% 39,20% 

9. Доходовіддача  0,32 0,23 0,23 0,44 0,21 0,29 1,13 0,37 0,34 0,25 2,28 0,68 

10. Продуктивність праці 295,2 325,6 412,1 541,8 4284,3 635,5 816,6 572,8 362,00 385,00 917,60 900,80 

11. Темпи зростання 

продуктивності праці 
0,99 1,10 1,26 1,31 7,90 0,14 0,5 0,7 0,63 1,06 2,38 0,98 

12. темпи зростання ФОП  1,02 1,07 1,11 1,33 1,03 1,28 1,14 1,01 0,75 0,97 1,14 1,16 

13. Фондовіддача  0,40 0,44 0,51 0,52 0,48 0,71 2,55 3,06 1,41 1,06 2,28 1,73 

14. Фондоозброєність  183,1 218,5 262,7 316,4 386,0 455,7 172,3 169,7 256 361,1 401,2 517,9 

15. Коефіцієнт зносу  0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,38 0,06 0,06 0,06 0,03 -0,1 -0,07 

16. Прибуток 16 194 690 13 191 910 15 603 670 33 998 420 19 664 430 31 041 740 11 999 300 32 918 000 15 648 200 8 830 000 8 215 880 5 130 330 

17. Витрати на 1 грн. 

продукції  
2,3 2,0 1,6 1,2 0,9 0,9 0,57 0,69 0,87 1,31 0,81 0,89 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»;)  

 
2
3
1
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ДОДАТОК Г 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

1. Жарик, Є.А. та Гуржій, Н.М., 2014. Концептуальний та еволюційний 

розвиток теорій лідерства. Науковий вісник Чернівецького університету: 

збірник наукових праць. Економіка, Вип. 710-711, с. 65-69 (0,45 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,27 друк. арк., систематизовано етапи розвитку 

теорій лідерства).  

2. Жарик, Є.А., 2018. Розробка програми розвитку лідерських 

компетенцій керівника машинобудівного підприємства. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 

№ 2(38), с. 7-13 (0,38 друк. арк.).  

 

1.2. Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 

України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

3. Жарик, Е., 2014. Компетенции и компетентность управленческого 

персонала организации. Scientific Letters of Academic Society of Michal 

Baludansky, Vol. 2, No. 1, c. 179-180 (0,33 друк. арк.).  

4. Жарик, Є.А. та Гуржій, Н.М., 2018. Аналіз лідерського впливу 

керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: 

збірник наукових праць, Вип. 35, с. 297–303 (0,59 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,38 друк. арк., розраховано індекс оцінки впливу лідерських компетенцій 

керівника на результативність роботи машинобудівного підприємства) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), 

Scientific& Scolarly Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії)).  

                                                           

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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5. *
Жарик, Є.А. та Гуржій, Н.М., 2018. Оцінка лідерських компетенцій 

керівників – лідерів машинобудівних підприємств. Економіка та суспільство. 

Електронне наукове фахове видання, [online] № 16, с. 325-329. Доступно: 

<http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2004-zharik-e-a-gurzhij-n-

m> [Дата звернення 03 Липень 2018] (0,39 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,25 друк. арк., розроблено критерії оцінки лідерських компетенцій персоналу 

машинобудівних підприємств) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)).  

6. *
Жарик, Є.А. та Гуржій, Н.М., 2018. Розробка моделі лідерських 

компетенцій персоналу машинобудівного підприємства. Економіка і 

управління: науковий журнал, № 2 (78), с. 98-103 (0,49 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,35 друк. арк., розроблено модель лідерських компетенцій керівника 

машинобудівного підприємства) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)).   

7. Жарик, Є.А., 2018. Основні складові моделі лідерських компетенцій 

управлінського персоналу промислових підприємств. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, № 3, 

Т. 3 (258), с. 25-28 (0,41 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).  

8. Жарик, Є.А., 2018. Трансформаційне лідерство як запорука успішного 

управління змінами. Молодий вчений: науковий журнал, №6(58), с. 200-203 

(0,59 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Google Scholar (США), CiteFactor, Research Bible (Японія), Index Copernicus 

(Польща)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

9. Жарик, Є.А., 2014. Аналіз підходів щодо розуміння сутності лідерства. 

В: П.О. Нікіфоров, О.С. Саєнко, автори тез, ред., Детермінанти сучасного 

розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: 

IIІ Міжнародна науково-практична конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених. Чернівці, Україна, 24-26 Квітень 2014. Чернівці: ЧНУ, Ч. 2 

                                                           

 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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(0,20 друк. арк.).  

10. Жарик, Є.А. та Гуржій, Н.М., 2014. Розвиток управлінського 

персоналу на основі компетентностного підходу. В: Сумський державний 

університет, Екзистенційні та комунікативні питання управління: 

Міжнародна науково-теоретична конференція. Суми, Україна, 23-25 Січень 

2014. Суми: Сумський державний університет, Ч. 2 (0,20 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,15 друк. арк., розроблено критерії оцінки лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування).  

11. Жарик, Є.А., 2015. Компетентнісний підхід в формуванні керівних 

кадрів. В: Національний університет водного господарства та 

природокористування, Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в 

контексті євроінтеграції: ІV Міжнародна науково-практична конференція 

молодих науковців, аспірантів та студентів. Рівне, Україна, 23 Квітень 2015. 

Рівне: НУВГП (0,10 друк. арк.).  

12. Жарик, Є.А., 2017. Управління лідерськими компетенціями керівника 

[online] Доступно: <http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1431>. В: 

ХНУМГ ім. О. Бекетова, «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної 

економіки»: IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Харків, 

Україна, 23 Січень 2017. Харків: ХНУМГ (0,10 друк. арк.).  

13. Жарик, Є.А., 2018. Лідерський напрямок в менеджменті. В: ЦФЕНД, 

Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту  

та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична  

конференція. Полтава, Україна, 25 Червень 2018. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 4 

(0,10 друк. арк.).  

14. Жарик, Є.А., 2018. Необхідність розвитку лідерського потенціалу 

керівників машинобудівних підприємств [online] Доступно: 

<http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2463/>. В: Двадцять восьмі  

економіко–правові дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція. Львів, Україна, 28 Червень 2018. Львів: ФО-П Шпак В.Б. 

(0,15 друк. арк.).  
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Продовження Додатку Г 

Апробація результатів дисертаційної роботи   

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 IIІ Міжнародна науково-

практична конференції 

студентів, аспірантів та 

молодих учених. 

Детермінанти сучасного 

розвитку соціально-

економічних систем в 

умовах глобальної 

нестабільності 

Чернівці, Україна, 

24-26 квітня 2014 р. 

 

Заочна 

2 Міжнародна науково-

теоретична конференція 

 

Екзистенційні та 

комунікативні питання 

управління 

Суми, Україна, 

23-25 січня 2014 р. 

Очна 

3 ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

молодих науковців, 

аспірантів та студентів 

Актуальні проблеми теорії 

і практики менеджменту в 

контексті євроінтеграції 

Рівне, Україна, 

23 квітня 2015 р. 

Очна 

4 IIІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

Бізнес-адміністрування в 

умовах турбулентної 

економіки 

Харків, Україна, 

23 січня 

2017 р. 

Заочна 

5 Міжнародна науково-

практична  

конференція. 

Перспективні напрямки 

розвитку економіки, 

обліку, менеджменту  

та права: теорія і практика 

Полтава, Україна, 

25 червня 2018 р. 

Очна 

6 Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

Двадцять восьмі  

економіко–правові 

дискусії   

Львів, Україна, 28 

червня 2018 р. 

Заочна 
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ДОДАТОК Д 
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