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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА

Теоретико-методологічний аналіз наукових положень щодо управлінської 

діяльності (В. Воронкової, М. Вудкока, Р. Кричевського та ін.); положення про 

загальну готовність до професійної діяльності(О. Т. Конюхової та ін.); 

психологічної готовності керівника до управління(М. І. Дьяченка, Л. А. 

Кандибовича, Л. М. Карамушки та ін.) свідчить, що:

1. Поняття «психологічна готовність до управління» визначається як 

комплекс взаємопов’язаних та взаємозумовлених психологічних якостей, які 

забезпечують успішність управління, можливість прийняття керівником 

нестандартних, оригінальних управлінських рішень. Психологічна готовність 

керівника до управління трудовим колективом передбачає врахування усіх 

психологічних особливостей управлінської діяльності як такої. Сюди належать 

багато видів діяльності на різних рівнях управлінської ієрархії; насиченість 

великою кількістю короткотривалих дій; творчий характер діяльності; швидкий 

темп переключення від одних дій до інших; необхідність інколи поєднувати у 

часі двох або й більше дій; систематичне переривання вже розпочатих справ 

іншими; яскраво виражена прогностична природа виконуваних управлінських 

завдань та багато іншого[1; 3; 6; 8; 11].

2. Ефективність управління трудовим колективом, повна реалізація 

поставлених цілей багато в чому залежать від вибору варіантів побудови самої 

системи управління трудовим колективом організації, розуміння механізму 

його функціонування, вибору найоптимальніших технологій і методів роботи з 

людьми [4; 7; 11; 12].

3. Фактори психологічної готовності керівника до управління трудовим 

колективом становлять структуру якостей та характеристик успішного 

керівника, професіоналізм діяльності якого забезпечує ефективне 

функціонування як організації в цілому, так і кожного працівника. Тому можна



зазначити, що сьогодні існує велика необхідність підготовки професійного 

управлінського персоналу [2-6; 8; 11].

У проведенні емпіричного дослідження за зазначеним питанням взяли 

участь 53 керівники різного віку, з яких20 чоловіків та 33 жінки, котрі 

працюють у різних сферах діяльності. Серед них: керівники, які працюють в 

галузі освіти; керівники державної організації (сюди належать керівники різних 

рівнів); керівники виробничої сфери (приватного підприємства, комерційної 

організації), а також керівники тимчасово створеного відділу чи команди для 

досягнення визначеної мети. У дослідженні застосовано розширений 

діагностичний інструментарій, що було спричинено необхідністю врахування 

максимальної кількості характеристик, які можуть впливати на ефективність 

діяльності керівника, а саме: «Методика діагностики соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда», вивчення кар’єрних орієнтацій «Якоря 

кар’єри» (Е. Шейн, адаптація В. О. Чикер й В. Е. Винокурової) [1; 4], 

«Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса, 

«Методика діагностики міри готовності до ризику» Шуберта, «Аналіз своїх 

обмежень (Ви самі)» (К. Вудкок, Д. Френсіс) [10; 12], діагностика 

комунікативних та організаторських здібностей, методика вивчення мотивації 

професійної діяльності(К. Земфір в модифікації А. Реан), тест на загальні 

здібності до підприємництва [3; 6; 11]. Окрім цього, застосоване опитування 

співробітників досліджуваних, що виражали свою думку про ефективність 

діяльності кожного з учасників вибірки. Подальше опрацювання результатів 

дослідження шляхом їх обробки факторним аналізом встановило наявність10 

факторів. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що чинниками є типи 

керівників на основі аналізу їх психологічної готовності. Характеристика типів 

психологічної готовності керівника до управління трудовим колективом 

факторів демонструє нам типи керівників, що з життєвого досвіду нам відомі. 

Фактично вони описують більшість типів сучасних керівників нашого 

суспільства. І тільки два із вказаних типів мають в результаті позитивну 

ефективність, з яких .лише №1 має високу ефективність (0,57). Інший має



ефективність, але незначну (0,23). Решта має суттєві недоліки щодо 

ефективності управління.

Найбільш ефективним є фактор №1, який отримав назву «Ідеальний». 

Тому вважаємо, що саме такі особистісні якості відображають найкращий 

рівень психологічної готовності керівника до управління й змістове наповнення 

цього фактора показує напрям формування саме ефективного керівника. Отже, 

цей фактор охоплює: адаптацію, позитивне самосприйняття та прийняття 

інших, емоційний комфорт, інтернальність, низький рівень відходу від 

проблем; орієнтацію на менеджмент, автономність, виклик, служіння, 

інтеграцію стилів життя; чіткі цінності та особисті цілі; навички вирішення 

проблем; творчий підхід; вміння управляти собою та групою; розуміти 

особливості управлінської діяльності; комунікативні та організаторські 

здібності; мотивацію досягнення успіху; готовність до ризику, 

цілеспрямованість. Вказані якості відображені у порядку рівня значимості у 

виділеному факторі. Тому, якості, що вказані першими, є більш значимими для 

того, щоб керівник виявився ефективним.

Аналіз змістового наповнення виділеного фактора вказує на те, що такий 

керівник прагне працювати у сфері управління, реалізувати свій потенціал. Він 

вміє працювати з людьми, розуміє потреби, бажання та страхи своїх 

працівників, вміє встановлювати та підтримувати контакти, спрямовуючи їх у 

потрібне русло. Він може організовувати їх роботу, регулювати, планувати, 

контролювати процеси роботи. Крім цього, у нього простежуються навички 

вирішення проблем та подолання труднощів, що спрямовує людину на 

досягнення успіху, мобілізуючи усі сили для цього. Керівник ставить перед 

собою чіткі цілі та цілеспрямовано їх досягає, любить свою роботу. Уміє 

аналізувати прийняті рішення, брати на себе відповідальність за результати, що, 

відповідно, спостерігається у вимогливості до себе. Також схильний виявляти 

творчість у своїй діяльності, приймати нестандартні рішення, створювати нові 

технології та прийоми роботи. Він готовий працювати у мінливих умовах, 

оперативно реагувати у разі зміни потреб клієнтів. Така характеристика 

простежується частіше у керівників старшого віку, які мають досвід



управлінської діяльності, але це не є визначальним критерієм (0,3). Цей тип 

психологічної готовності керівника можна назвати «Ідеальним». Тому, перелік 

вказаних особистісних якостей відображає психологічну складову моделі 

ефективного керівника.
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