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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті здійснено соціально‐психологічний аналіз ціннісного підходу щодо значення управлінської культури у 

функціонуванні закладу вищої освіти в умовах сучасного транзитного суспільства. Вважаємо, що в умовах 

євроінтеграційних процесів важливою складовою трансформаційних перетворень в Україні є адаптація вітчизняної 

системи роботи з керівними кадрами освіти з метою наближення її до європейських стандартів. Конструктивні 

кадрові процеси – базова складова ефективності освітньої політики з метою позитивних змін в Україні. 

Наголошуємо, що в умовах здійснюваних в Україні реформ шляхом просвітницьких заходів необхідно зрозуміти  

актуальність переходу від централізованої управлінської системи до людиноцентричної. Сьогодні актуалізується 

суспільна потреба у кадрах, які уособлюють такі основні якості: професіоналізм, моральність, духовність, 

відповідальність, патріотизм. Особливе місце серед шляхів реалізації сучасного рівня кадрової політики сфери 

освіти посідає підвищення її ролі як пріоритетного напряму розвитку кадрового потенціалу держави, від якого 

багато в чому залежить реформування, оновлення, стабілізація і розвиток українського суспільства. Нова якісна 

управлінська культура у сфері освіти вбачається нами основою ефективної діяльності держави. 

Ключові слова: освітня політика; корпоративна культура; професійні якості; ціннісні орієнтації; управлінська культура. 

 

Постановка проблеми. Реалізація 
європейського вибору України передбачає 
перехід до стандартів європейського урядування, 
а в його рамках запровадження належного 
управління як стрижневої основи демократизації 
суспільства. Під європейським урядуванням 
дослідники розуміють багатовекторну систему 
прийняття та впровадження рішень і вироблення 
європейської політики багаторівневого 
управління за участю «багатьох гравців» 
(європейських інституцій, національних органів 
державного управління, представників 
регіональних та місцевих органів влади, 
активістів громадянського суспільства) [7, C.289].  

Глобалізація обумовлює нове бачення світу в 
контексті глобальних стратегій та динамічних 
змін соціально-політичного життя суспільства. 
Так формуються потреби в нових моделях, 
принципах управління: децентралізованих, 
поліцентричних, мобільних, інноваційних, таких, 
що поєднують принципи державного і 
ринкового регулювання, індивідуальної свободи 
і нових форм колективної та особистої 
відповідальності, розвиток управлінського 
лідерства на всіх рівнях та професійної 
компетентності управлінців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
процесі дослідження обраної тематики варто 
назвати роботи М.І.Пірен, котра провела 
комплексний соціо-психологічний аналіз 
політико-управлінської та освітянської еліти 
України і обґрунтувала нові підходи до набору 
керівних кадрів [7]. Автор слушно наголосила, 
що сьогодні запорукою прогресивного 
демократичного розвитку України є проблема 
формування нової моделі державної еліти, 
української багатонаціональної державної 
орієнтації, патріотичної, готової до консенсусної 
взаємодії для реалізації демократичних змін. 
Практику добору кадрів освітньої сфери 
проаналізовано на основі праць Н.Гончарук [2], 
І.В. Турчика [9], Г.Р. Гупалова [3] та ін. Серед 
дослідників, які займалися означеною 
проблематикою, варто відзначити і роботи 
Л.В. Віннікової, К.М. Захарчук, А.Є. Кулікова, 
С.В. Толстоухова, С.А. Товщик, О. Файчука та ін.  

Мета статті: визначити місце управлінської 
культури керівних кадрів у сфері освіти у 
системі кадрової політики держави, а також 
проаналізувати сучасні тенденції розвитку 
вказаного феномену 
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Основні результати дослідження. 
Теперішнє розуміння основного стрижня 
управління в демократичній державі – не 
громадяни служать державі, а держава є 
організацією на службі у суспільства. Органи 
публічної влади не керують громадянами, а 
надають їм адміністративні послуги, тобто 
вчиняють різноманітні дії, спрямовані на 
створення умов для реалізації ними своїх прав 
і свобод. Ця проблема є архіважливою для 
сучасного українського суспільства, яке 
трансформується на основі реформування та 
використання досвіду розвинутих країн [6]. 

Система вищої освіти як і загалом освітня 
галузь перебуває в постійних турбулентних 
змінах, зумовлених переорієнтацією на 
європейські практики та досягнення. Постійні 
інновації, необхідність оперативного 
реагування на постійні зміни, потреба 
адекватної оцінки потреб ринку послуг з 
метою пристосування освітніх послуг до 
нових вимог – все це зумовлює нові вимоги до 
діяльності керівних кадрів ЗВО.  

Закон України «Про вищу освіту» [4] у 
окремому розділі VІІ визначає повноваження та 
характеристики керівника закладу вищої освіти, 

а також інших структурних підрозділів (ст.34). 
Варто відзначити, що в межах задекларованої 
автономії навчальних закладів на керівництво 
крім організаційних, фінансових, технічних 
обов’язків покладені і інші функції: можливість 
делегування частини повноважень, 
необхідність тісної співпраці та сприяння 
органам студентського самоврядування,  
забезпечення відкритого громадського 
контролю за діяльністю ЗВО тощо. 

Виходячи з означеного, великої актуальності 
в сучасних умовах набуває рівень управлінської 
культури керівних кадрів ЗВО, Загалом під цим 
терміном розуміється властивість особистості, 
складне динамічне утворення та міра і спосіб 
творчої самореалізації керівника навчального 
закладу [5]. Можна виокремити такі основні 
складові управлінської культури керівника ЗВО: 
управлінську етику (до неї відносять професійну 
честь, гідність, самокритичність, стриманість у 
судженнях, відкритість), розумову культуру, 
культуру спілкування, правову, естетичну, 
екологічну культуру та ін. [8] 

Загалом, узагальнені нами сильні та слабкі 
сторони управлінської культури керівника 
ЗВО викладені у таблиці: 

 

Сильні та слабкі сторони управлінської культури керівника ЗВО 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Приймає до уваги та аналізує поведінку підлеглих Не приймає до уваги проблеми у взаєминах підлеглих 

Слідкує за дисципліною підлеглих та спрямовує її прояви 

на позитив 

Використовує застарілі директивні методи управління 

Здатний до швидких змін та оперативного реагування Не системно проводить моніторинг стану справ у 

колективі 

Впливає на ефективність роботи підлеглих Не вміє ефективно працювати з окремими категоріями 

людей 

Професійно аналізує роботу підлеглих Займається інтригами та маніпуляціями 

Стимулює гарні приклади та ініціативи Не здатний матеріально та морально стимулювати членів 

колективу 

Вміє делегувати повноваження Проявляє симпатію окремим членам колективу 

Вміє відстоювати колектив на різних рівнях Не чітко встановив критерії оцінювання роботи 

працівників 

Здатний налагодити належний рівень корпоративної 

культури в колективі 

Не здатний до критичного самоаналізу 

Відкритий та публічний Дивиться на процеси відносин у колективі очима інших 

людей, наближених до себе 
 

Отже, сьогодні актуалізується суспільна 
потреба у освітніх кадрах, які уособлюють такі 
основні якості: професіоналізм, моральність, 
духовність, відповідальність, патріотизм, інно-
ваційність. Особливе місце серед шляхів реалі-
зації сучасного рівня кадрової політики держа-
ви посідає підвищення її ролі як пріоритетного 
напряму розвитку кадрового потенціалу держа-
ви, від якого багато в чому залежить реформу-

вання, оновлення, стабілізація і розвиток 
українського суспільства. 

Якщо професіоналізм як одна з основних 
якостей керівника формується впродовж трива-
лого часу і може бути оцінений колегами при 
обранні або призначенні на посаду, то духовні 
та моральні цінності лежать у глибшій площині. 
Практика показує, що навіть досвідчені профе-
сіонали без необхідних якісних духовних 
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характеристик не користуються авторитетом та 
повагою колективу, а відтак – не здатні 
ефективно налагоджувати роботи структурних 
підрозділів. Дослідження фахівців із вказаної 
проблематики показують певні проблеми. Так, 
О.І. Боднарчук провела емпіричне дослідження 
серед 482 управлінців-освітян [1]. До інстру-
ментальних цінностей, яким віддають перевагу 
досліджувані керівники, віднесено: чесність, 
освіченість, широту поглядів, вихованість, неза-
лежність, сміливість у відстоюванні власних 
поглядів. В той же час дослідниця відзначає, що 
малозначущими виявилися: орієнтація на 
чуйність, ефективність у справах, раціоналізм, 
непримиренність до недоліків, відповідальність 
і високі запити [1, C.68]. Звідси і висновок про 
суперечливий характер ціннісних орієнтацій 
працівників освіти керівного складу, а також 
певну невідповідність ціннісних орієнтацій 
частини управлінців цілям і місії їх професійної 
діяльності, завданням освіти. 

Важливою складовою ефективної управлін-
ської культури керівника сфери освіти є, влас-
не, самий стиль управління. У галузі освіти він 
має бути обов’язково гнучким, має врахову-
вати індивідуальний та ситуативний підходи у 
процесі вирішення завдань. Керівник повинен 
володіти усіма стилями, вміло використову-
ючи їх залежно від тих обставин, що склада-
ються в процесі динамічних змін, як в освітній 
установі, суспільстві, так і у світі в цілому. 

Прийнято розрізняти поняття лідера та 
керівника відповідно до формального та нефор-
мального підходів. Процес впливу через здібно-
сті та вміння чи інші ресурси, що необхідні 
людям, отримав назву неформального лідерства. 
Формальне лідерство – це процес впливу на лю-
дей з позиції посади, яку займає керівник. У сис-
темі корпоративної культури керівника, як пра-
вило, не спостерігається ідеального дотримання 
цих двох типів відносин в процесі реалізації сти-
лів управління (демократичного, авторитарного, 
тоталітарного). 

У процесі становлення нових засад корпо-
ративної управлінської культури у сучасних 

освітніх установах варто звернути увагу на те, 
що в транзитному суспільстві багато негативів, 
тому правомірно і виправдано аналізувати і 
враховувати психологію справжнього лідерства. 
Відзначимо що у сучасному розмаїтті освітніх 
послуг є чимала кількість таких (тренінгів, 
програм підвищення кваліфікацій працівників 
керівних органів освітньої галузі, міжнародно-
го стажування тощо), які мають на меті вдос-
коналення управлінської культури керівників 
та оволодіння ними інноваційними методика-
ми менеджерської діяльності. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 
професійна підготовка та формування 
управлінської культури керівних органів сфери 
освіти має враховувати нові інноваційні 
підходи з метою удосконалення виховного 
впливу корпоративної культури керівників та 
підлеглих. Принципи «керівник завжди 
правий» відходять у минуле, на сучасному 
етапі на перше місце виходять принципи 
партнерства, людиноцентризму, врахування 
індивідуальних інтересів працівників з метою 
підвищення ефективності їх роботи. Тобто 
індивідуалізація управління є важливою 
складовою організації управлінської діяльності. 
Будучи у своїй основі тією, що визначається 
індивідуально-психологічними 
характеристиками особистості, вона містить 
величезний потенціал щодо ефективності 
управлінського процесу. На сьогодні 
управлінська діяльність розглядається як 
персоніфікована, як та, що є суб’єктивізованим 
управлінням. Тому урахування ролі особистості 
управлінця у процесі планування і організації 
управління є не лише достатньою, а й 
обов’язковою умовою його ефективності. Нові 
реалії вказують на необхідність врахування в 
процесі підготовки керівних кадрів освіти не 
тільки професійних якостей. Моральна та 
етична частина підготовки фахівця – теж одна 
із важливих складових. Крім того, констатуємо 
необхідність підготовки у ЗВО України 
кваліфікованих керівників органів управління 
освітою. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Боднарчук О.І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних 
закладів //Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України. 2016. Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. 
Етнічна психологія. Випуск 9. К.:Талком,2016. С.66-75 



Альманах науки 

 

30 

2. Гончарук Н. Практика добору кадрів на державну службу в країнах Європейського Союзу: 
гуманістичний аспект /Н.Гончарук //Актуальні проблеми європейської інтеграції та 
євроатлантичного співробітництва України: матеріали 11-ї регіон. наук.-практ.конф. 15 травня 
2014 р., м.Дніпропетровськ /за аг.ред Л.Л.Прокопенка. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2014. – С.28-31 

3. Гупалов Г. Р. Корпоративна культура керівника закладу освіти / Г. Р. Гупалов // Науковий 
керівник д.п.н. І. Ф. Шумілова; Міністерство освіти і науки України; Бердянський державний 
педагогічний університет, Гуманітарно-економічний факультет. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – 97 с. 

4. Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, 
ст.2004). Режим доступу: https://zakon.help/law/1556-VII  

5. Кравчук О. Управлінська культура керівника навчального закладу  як чинник ефективного 
функціонування освітньої установи /Електронний ресурс. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/ 
17514/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%202.pdf  

6. Пірен М., Шманько О. Нова сутність управлінської культури – важлива цінність політики 
змін в Україні //Вісник післядипломної освіти. Зб.наук.праць. Серія «Соціальні та поведінкові 
науки». – 2021. – Вип.17 (46). – С. 198-212. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/ 
nashi_vydanya/visnyk_PO/17_46_2021/social/Bulletin_17_46_Social_and_behavioral_sciences_Piren,
_Shmanko.pdf ; ISSN 2522-9931; ISSN 2522-9958 

7. Пірен М.І. Політика-управлінська еліта України: соціально-психологічний аналіз: 
монографія /М.І.Пірен. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.289-290 

8. Святоха В.А. Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на 
ефективність менеджменту / В.А. Святоха // Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. -
№ 3 (32). – С. 237-242.  

9. Турчик І.В. Професійна та корпоративна культура керівника закладу освіти. // Педагогічний 
пошук. – 2018. - №4 (100). – С.22-27. 

 

Regush O., Shmanko O.  

PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF MANAGEMENT CULTURE OF MANAGING 

STAFF OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 
The article presents a socio-psychological analysis of the value approach to the importance of management culture in the 
functioning of higher education institutions in a modern transit society. We believe that in the conditions of European 
integration processes an important component of transformational transformations in Ukraine is the adaptation of the 
domestic system of work with educational leaders in order to bring it closer to European standards. Constructive personnel 
processes are a basic component of the effectiveness of educational policy for positive change in Ukraine. We emphasize that 
in the context of reforms in Ukraine through educational activities it is necessary to understand the urgency of the transition 
from a centralized management system to a human-centered one. Today, the social need for staff is relevant, which embodies 
the following basic qualities: professionalism, morality, spirituality, responsibility, patriotism. A special place among the 
ways to implement the current level of personnel policy in education is to increase its role as a priority for the development of 
human resources of the state, on which largely depends the reform, renewal, stabilization and development of Ukrainian 
society. We see the new high-quality managerial culture in the field of education as the basis for effective state activity. 
Key words: educational policy; corporate culture; professional qualities; value orientations; management culture. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РУКОВОДСТВЕННЫХ КАДРОВ ЗАВЕДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье проведен социально-психологический анализ ценностного подхода к значению управленческой культуры в 
функционировании высшего образования в условиях современного транзитного общества. Считаем, что в условиях 
евроинтеграционных процессов важной составляющей трансформационных преобразований в Украине является 
адаптация отечественной системы работы с руководящими кадрами образования с целью приближения ее к 
европейским стандартам. Конструктивные кадровые процессы – базовая составляющая эффективности 
образовательной политики в целях позитивных изменений в Украине. Отмечаем, что в условиях проводимых в Украине 
реформ путем просветительских мер необходимо понять актуальность перехода от централизованной 
управленческой системы к человекоцентрической. Сегодня актуализируется общественная потребность в кадрах, 
олицетворяющих следующие основные качества: профессионализм, нравственность, духовность, ответственность, 
патриотизм. Особое место среди путей реализации современного уровня кадровой политики сферы образования 
занимает повышение ее роли как приоритетного направления развития кадрового потенциала государства, от 
которого во многом зависит реформирование, обновление, стабилизация и развитие общества. Новая качественная 
управленческая культура в области образования считается нами основой эффективной деятельности государства. 
Ключевые слова: образовательная политика; корпоративная культура; профессиональные качества; ценностные 
ориентации; управленческая культура. 
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