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1. ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ – ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
 

Краса держави – людина  
(Монгольське прислів’я) 

 
Перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами 

у сфері державного управління і в системі державної служби полягає у 
впровадженні в широкий управлінський обіг нової людиноцентричної 
парадигми, у якій людські ресурси мають осмислюватися як людські 
можливості, управління людськими ресурсами – як управління людськими 
можливостями, і, відповідно, оцінювання людських ресурсів – як оцінювання 
людських можливостей. 

 У зв’язку з цим, відмова від системоцентричного до людиноцентричного 
підходу в державному управлінні обумовлюється тим, що нині управління 
суспільними процесами потребує обов’язкового звернення до індивідуального 
світу особистості державного службовця, у якому зміст суспільних процесів 
розкривається в особистісному індивідуально-неповторному сенсі. Саме тому 
визнання людської гідності та поваги до особистості кожного підлеглого 
службовця має стати основою ефективної міжособистісної взаємодії у форматі 
“суб’єкт управління – об’єкт управління” у процесі управління людськими 
ресурсами на державній службі. 

Пріоритетними напрямами запровадження людино центричного підходу у 
сфері вітчизняного державного управління та в системі державної служби 
мають стати такі: 

• Модернізація функціонування Української держави та наближення 
державної машини до громадян (а не навпаки).  

Модернізація Української держави є на часі, і необхідна вона передусім для: 
ü подолання політичної заангажованості як в діяльності державних 

службовців, керівної ланки, особливо, так і у функціонуванні органів державної 
влади. Метою такого подолання має стати реальна деполітизація вітчизняної 
сфери державного управління та політична незаангажованість (нейтральність) 
системи державної служби як запорука неможливості необґрунтованих і 
невиправданих багатотисячних ротацій державних службовців після чергової 
президентської кампанії;  

ü відмови від принципу “посада на державній службі як здобич”, що 
дозволяє чиновнику на посаді вирішувати усі державні справи крізь призму 
задоволення перш за все власних інтересів, до принципу “посада на державній 
службі як професійна заслуга”, за якого єдиними критеріями зайняття посади 
будь-якого ієрархічного рівня на державній службі стануть професійність та 
професіоналізм особи, яка на неї претендує; 

ü перетворення морального аспекту служіння на державній службі на 
імператив професійної діяльності на державній службі та функціонування 
органів державної влади з метою переведення їхнього спрямування з 
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обслуговування держави та апарату управління на удосконалення якісних 
характеристик соціального буття громадян;  

ü формування атмосфери соціальної згоди та соціального партнерства й 
співробітництва з метою як гармонізації взаємовідносин у форматі “держава – 
суспільство – особистість”, що забезпечить умови для саморозвитку і 
самореалізації особистісного потенціалу кожного громадянина, так і реального 
переведення громадян України із статусу споживачів державних послуг у 
статус рівноправних партнерів держави і, отже, державних службовців;  

ü обов’язковості переведення у практичну площину процесу 
проектування результатів адаптації зарубіжного досвіду в діяльність державних 
адміністрацій усіх рівнів з метою удосконалення якісних показників життя та 
добробуту пересічних українців. Причому адаптація зарубіжного досвіду у 
сферу державного управління та систему державної служби України має 
здійснюватись крізь призму національних та державних інтересів. Ефективність 
та результативність адаптації зарубіжного досвіду у сферу державного 
управління безпосередньо залежить від бажання, готовності, умінь державних 
службовців екстраполювати результати своєї діяльності на удосконалення 
якісних показників соціального буття пересічних українців. 

Існуюча практика запозичення зарубіжного досвіду у сферу державного 
управління як перманентного, на жаль, часто політично заангажованого і 
дзеркального процесу, яким не передбачається ані його впровадження, ані 
отримання конкретних позитивних результатів та зрушень у діяльності 
держслужбовців та функціонуванні органів державної влади, має поступитися 
місцем його дієвій адаптації з метою реального удосконалення діяльності та 
результатів функціонування органів державної влади усіх рівнів, і, як наслідок, 
поліпшення соціального буття усіх українців; 

ü  відновлення довіри українців як до органів державної влади усіх 
рівнів, так і до Української держави, в цілому. 

Модернізація держави є неминучим викликом сьогодення, про що 
свідчить її здійснення у країнах, дійсно зацікавлених у належному 
функціонуванні державної машини та її відповідності потребам суспільства. 
Так, наприклад, у Франції практичною реалізацією модернізації держави стала 
реформа держави1, розпочата ще на початку 80-х рр. ХХ ст. запровадженням 
двох знакових як для французької держави, так і для французького суспільства 
процесів: децентралізації та деконцентрації. Заслуговує на увагу той факт, що 
головною метою проведення цієї реформи, яка, до речі, триває й нині, є 
осучаснення державної машини з метою її наближення до громадян (а не 
громадян до неї) та переведення їх в статус партнерів шляхом розширення 
переліку та підвищення якості державних послуг, надаваних державними 
адміністраціями усіх рівнів пересічним французам. Ось кілька конкретних 
прикладів, що свідчать про результативність реформи французької держави для 
функціонування французького суспільства: створення будинків державних 

                                                 
1 Термін “реформа держави” (“la reforme de l’Etat”) часто помилково підсвідомо (чи свідомо?) 

ототожнюється з терміном “державна реформа” (la reforme d’Etat). 
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послуг у малонаселених місцях; скорочення терміну оформлення водійських 
прав; удосконалення діяльності пошти як посередника між громадянами та 
державними органами; удосконалення органами влади процедури прийому 
громадян тощо. 

Головний наголос в оновленні державних інститутів має бути зроблено на 
осучасненні та удосконаленні управління людськими ресурсами2 у сфері 
державного управління та в системі державної служби. Без вирішення цієї 
проблеми запровадження норм та цінностей демократії як основних підвалин 
подальшого державного розвитку і реального формування повноцінного 
громадянського суспільства в Україні буде або взагалі неможливим, або може 
стати фіктивним прикриттям для сумнівних за змістом та спрямуванням 
суспільних процесів. Це може призвести як до деморалізації суспільних 
відносин та формального підходу державних службовців до своєї професійної 
діяльності та низького рівня якості надання державних послуг громадянам, так і 
до підриву авторитету державної влади в українському суспільстві. 

•  Постановка на національному рівні питання про необхідність 
розробки нової парадигми управлінської теорії, продиктованої сьогоденням 
державної служби та державного управління, підґрунтям якої має стати 
пріоритетне врахування у її змісті:  

по-перше, службовця як головного суб’єкта сфери державного управління 
і як неповторної творчої особистості з величезним потенціалом саморозвитку та 
самореалізації;  

по-друге, професіоналізму державного службовця як професійно-
особистісного “розгортання” його кар’єрної “траєкторії” у процесі професійної 
діяльності на державній службі;  

по-третє, оновлення понятійного апарату сфери державного управління із 
обов’язковим запровадженням у понятійний обіг як науки, так і практики 
державного управління низки сучасних понять: “управлінська антропологія”; 
“людина адміністративна” – для характеристики особистості сучасного 
службовця як соціального типу з урахуванням об’єктивно-неминучого 
поєднання у ній двох спеціальних типів людини, а саме: “людини, яка керує 
своєю діяльністю” (homo regens) і “людини, яка керує собою” (homo villicus); 
“людські ресурси”; “оцінювання людських ресурсів”; “управління людськими 
ресурсами”; “інтерактивний менеджмент”; “адміністративний менеджмент”; 
“ділове підтримуюче спілкування”; “міжособистісна комунікативна взаємодія”.  

Очевидно, що розробка нової парадигми управлінської теорії вимагає 
подолання певної психологічної упередженості та остраху державних 
службовців, перш за все керівників щодо доцільності її запровадження. 

• Перетворення сучасної державної служби в Україні на 
високоінтелектуальний духовно-культурний соціальний інститут, у якому 
особистість державного службовця має бути визнана основним суб’єктом. 

                                                 
2 Під людськими ресурсами  розуміються як державні службовці, так і керівники органів 

державної влади. 
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Такий підхід неминуче і обов’язково забезпечить стабілізацію апарату органів 
державної влади на основі: 

- по-перше, підвищення професіоналізму й компетентності державних 
службовців3;  

- по-друге, безперервного удосконалення ними професійної майстерності 
та набуття соціально значимих сучасних рис; 

- по-третє, об’єктивного стимулювання ефективності й результативності 
управлінської праці у сфері державного управління; 

- по-четверте, посилення морально-етичної складової професійної 
діяльності чиновників усіх ієрархічних рівнів.  

• Демократизація професійної діяльності на державній службі як 
процес перетворення кожного державного службовця з об’єкта на суб’єкт 
професійної діяльності у контексті служіння не лише державі, а й народу. Це, 
по-перше, сприятиме формуванню сучасного іміджу державного службовця 
насамперед як творчої особистості з яскраво вираженими ціннісними якостями; 
по-друге, актуалізує обов’язкову пріоритетність перетворення кадрів 
організації4 як соціальної мікросистеми на найбільшу цінність – людські 
ресурси; по-третє, надасть нового імпульсу процесу демократизації держави.  

Очевидно, що особистісний підхід до чиновника додасть необхідної 
“випереджальності” усій вітчизняній сфері державного управління, суть якої 
полягає у сучасній переорієнтації підходу до державного службовця з метою 
унеможливлення будь-якого приниження його гідності як особистості; чіткіше 
окреслить його особистісний потенціал для максимального використання задля 
досягнення цілей як організації, так і особистісного зростання; актуалізує 
необхідність урахування розмаїття особистісно-творчих проявів людини 
адміністративної у соціальному вимірі її професійної діяльності на державній 
службі.  

• Запровадження у практику державного управління теорії “нової” 
динамічної організації та концепції “організаційного гуманізму”, в основу яких 
покладено положення про необхідність створення належних умов для 
змістовної творчої професійної діяльності державного службовця, яка займає в 
його житті й системі цінностей центральне місце. Такий підхід є важливим 
перш за все тому, що в умовах реформування сфери державного управління 
увага має акцентуватись на проблемі удосконалення внутрішньо організаційних 
відносин. Її основою має стати кардинальна трансформація поглядів 
теоретиків-науковців та практиків управління на сучасну організацію як на 
активну соціальну мікросистему, здатну протистояти викликам сьогодення, 
оскільки статична організація все менше проявляє здатність адекватно 
реагувати на реалії сучасності. Підхід до організації як до активної соціальної 
системи обов’язково сприятиме об’єктивації соціально значущих якісних змін 
не лише у міжособистісній взаємодії у форматі “суб’єкт управління – об’єкт 
                                                 

3 Терміни “чиновники” та “державні службовці” використовуються як синоніми.  
4 Під організацією розуміється група людей – державних службовців, діяльність яких свідомо 

здійснюється та координується для досягнення спільної мети чи цілей. Термін “організація” 
використовується як синонім до терміна “орган державної влади”. 
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управління” (удосконалення субординаційних та реординаційних відносин), а й 
у процесі становлення колективу службовців як команди однодумців.  

• Нейтралізація негативного впливу людського фактора у процесі 
управління людськими ресурсами та їх оцінювання у сфері державного 
управління. Для цього обов’язковим є врахування здатності людини 
пред’являти системі управління ту модель поведінки, яка найбільше відповідає 
її інтересам. З огляду на це, головною проблемою постає проблема узгодження 
інтересів суб’єкта управління як керуючої системи та об’єкта управління як 
керованої системи у процесі управління людськими ресурсами.  

У зв’язку з цим, необхідно нині вести мову про обов’язковість подолання у:  
1) поведінці керівників таких негативних проявів, як: бюрократичне 

чванство, проявом якого є надмірна зверхність керівника щодо підлеглих 
службовців та адміністративне боягузтво, яке, будучи своєрідною зворотною 
стороною бюрократичного чванства, проявляється у неготовності керівника 
взяти на себе повну відповідальність за прийняття рішень, повному запереченні 
ініціативи підлеглих, у “підгинанні колінець” у ситуаціях обов’язкового 
реагування на критику вищестоящого керівництва;  

2) поведінці підлеглих таких негативних проявів, як “адміністративний 
трепет” перед керівництвом.  

Визнання взаємовідносин керівника з підлеглими державними 
службовцями особливою сферою управлінських відносин, спричинених не лише 
об’єктивними, а й суб’єктивними факторами. У сфері державного управління 
актуальною має бути офіційно визнана проблема активізації творчих сил 
кожної особистості державного службовця з метою максимального 
використання людського фактора як головного ресурсу в управлінні. Це – 
проблема сьогодення, від успішності вирішення якої залежить 
конкурентоспроможність вітчизняної сфери державного управління та 
ефективність реформування інституту державної служби.  

Глибинним недоліком у діяльності державних службовців є відсутність у 
них здатності та готовності до постійного саморозвитку і самовдосконалення. 
Це надзвичайно важливо сьогодні, оскільки невміння службовця усувати власні 
недоліки і працювати над своїм професійно-особистісним зростанням не лише 
перетворює його ділове життя в рутину, а й спричинює прояви демотивації, 
професійного вигорання, резиґнації, внутрішньої еміграції тощо. Особливого 
значення набуває, у зв’язку з цим, вивчення державного службовця - суб’єкта 
управління - як особистості з властивими їй характерними рисами: вільного 
саморозвитку та самореалізації особистісного потенціалу. 

• Перетворення сучасної інтегральної управлінської культури на 
обов’язкове поєднання трьох типів культур: адміністративно-командної; 
інформаційно-аналітичної; соціально-орієнтованої. Ця проблема набуває 
особливої значущості для процесу сучасного управління людськими ресурсами, 
оскільки у сфері державного управління все ще актуальною залишається 
проблема “усунення” компетентних державних службовців за допомогою 
психологічних прийомів впливу керівника на особистість співробітників, що 
дістав наукову назву термінаторного менеджменту, або руйнівного управління. 
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Російський науковець В.І.Кноррінг характеризує цей феномен як патологічну 
схильність до інтелектуального садизму, заздрісного безпліддя, духовної 
імпотенції, яка поширена серед вищого та середнього керівного складу значно 
більше, ніж вважалося. Крім цього, така управлінська культура унеможливить 
прояви моббінгу на державній службі. 

• Закріплення інноваційного духу у професійній підготовці керівників до 
здійснення управлінської діяльності шляхом обов’язкової систематизації 
сучасних, інноваційних, дієвих управлінських знань. Основною складовою 
таких знань має стати людинознавство як комплекс дисциплін про “людину 
адміністративну” та її професійно-особистісну діяльність на державній службі. 
При цьому важливою постає проблема безперервності професійної підготовки 
керівника до здійснення ним управлінської діяльності у процесі керівництва 
колективом підлеглих службовців. 

• Удосконалення не лише відносин субординації з метою позбавлення їх 
від надмірної бюрократизації, а й світоглядного рівня субординації, спрямоване 
на мінімізацію негативного впливу мислення керівників, зорієнтованого як на 
вирішення практичних завдань, так і на міжособистісні відносини з підлеглими 
державними службовцями. Важливим при цьому є врахування у процесі 
службової субординації в організаційній структурі реординаційних відносин, 
сутність яких полягає у тому, що активна роль впливу на суб’єкт управління 
належить нижчестоящій інстанції, тобто об’єкту управління. Причому 
необхідно розрізняти два види таких відносин:  

- ініціативні реординаційні відносини, проявом яких є позитивний відгук 
підлеглих на діяльність керівника і, як результат, висування ними 
різноманітних пропозицій та ініціатив з метою удосконалення професійної 
діяльності; 

- реактивні реординаційні відносини, сутність яких полягає у негативній 
реакції підлеглих співробітників на певні дії чи на всю діяльність керівника. 

• Удосконалення, одночасно із субординаційними та реординаційними 
відносинами, функціональних управлінських відносин, які зобов’язують 
вищестояще керівництво, не втручаючись надмірно у справи нижчестоящих 
підрозділів, коли мова йде про спеціальні питання їхньої поточної діяльності, 
здійснювати контроль за станом загального положення справ. Саме тому у 
таких відносинах доцільно розмежовувати:  

- “відповідальність за керівництво” у таких видах керівної діяльності: 
відбір кадрів, постановка цілей, інформування підлеглих державних службовців 
про загальний стан справ та про завдання, реакція на надзвичайні події, 
координація діяльності співробітників;  

- “відповідальність за діяльність”, яка зобов’язує співробітників до: 
самостійних дій та прийняття рішень у межах своєї компетенції; інформування 
керівництва щодо надзвичайних ситуацій та щодо загального положення справ 
у своєму підрозділі; інформування колег про важливі для їхньої діяльності 
події, що відбуваються у колективі. 

• Доповнення функціональних управлінських відносин, заснованих на 
спеціалізації сфер керівної та виконавської діяльності, відносинами: 
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- кооперації, тобто горизонтальними відносинами між співробітниками 
одного підрозділу; 

- координації як процесу не лише здійснення керівником керівного 
впливу на відносини кооперації, а й управління ними. 

• Удосконалення відносин дисципліни та відповідальності з метою 
запобігання дезорганізації службових відносин. 

• Поліпшення внутрішнього соціального середовища в мікросистемі 
колективу співробітників, основою якого є конструктивний мікроклімат. 

• Демонстрація керівником у керівній діяльності реального управлінського 
лідерства, заснованого на обов’язковому поєднанні авторитету займаної ним 
посади з авторитетом його особистості, з метою удосконалення якісних 
показників здійснюваної ним вертикальної й горизонтальної взаємодії. 

Перехід у сфері державного управління та в системі державної служби 
України від системоцентричного до людиноцентричного підходу стає 
об’єктивною реальністю, яка: 

- необхідна, перш за все, для керівника як організатора колективної 
діяльності підлеглих співробітників; 

- характеризує керівну діяльність не лише як науку управління, а й 
мистецтво управління; 

- набуває першочергової значимості та вагомості для поліпшення 
міжособистісних взаємовідносин у форматі “суб’єкт управління – об’єкт 
управління”; 

- надає управлінській вертикалі з традиційною обов’язковістю відносин 
підлеглості характеру взаємозацікавленого соціального партнерства у межах 
організації адміністративного типу; 

- передбачає реалізацію й актуалізацію особистістю кожного 
співробітника свого творчого професійно-особистісного потенціалу; 

- гуманізує, тобто олюднює субординаційні ієрархічні відносини. Це 
сприяє, по-перше, активізації особистісного потенціалу кожного державного 
службовця, по-друге, підтриманню інституційної пам’яті та корпоративізму 
між усіма співробітниками; 

- акцентує увагу на значимості “пересічного” державного службовця як 
неповторної особистості; 

- характеризує рівень комфортності/некомфортності підлеглого 
чиновника у соціальному просторі органу державної влади як соціальної 
мікросистеми; 

- забезпечує пошук найраціональніших форм та методів керівної 
діяльності, від застосування яких залежить ефективність та результативність не 
лише кожного органу державної влади, кожного державного службовця, 
державної служби, а й Української держави на сучасному етапі її модернізації.  
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2. ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ:  

СУЧАСНА СУТНІСТЬ 
 

Ніяке знання прийомів управління не звільнить 
адміністратора від необхідності робити моральний 
вибір – вибір, пов’язаний як з цілями і методами 
організації, так і з його відносинами з рештою 
людей в організації 

 (Г. Саймон) 
 
Сучасна українська реальність є наочним свідченням довготривалих 

системних потрясінь, причиною яких є управлінська криза. Її головним 
наслідком стало порушення зв’язків людини із соціальним світом. 
Характерними ознаками цього деструктивного процесу є: втрата державою 
керованості суспільними справами і процесами; неефективне використання 
грошей платників податків; зниження якості надаваних населенню послуг; 
посилення бюрократизму при прийнятті рішень; зниження довіри з боку 
споживачів державних послуг до органів державної влади; прояви 
дисфункціональності в управлінні тощо. До того ж, за даними експертних 
оцінок, за останні 10-12 років прямі та непрямі суспільні втрати, зумовлені 
передусім неефективністю системи управління в Україні, становлять близько 
400 млрд. дол. США. Саме це зумовлює необхідність активізації людського 
фактора у сфері державного управління та в системі державної служби.  

Для кардинальної зміни ситуації на краще необхідною є модернізація 
функціонування держави. При цьому головний акцент в оновленні державних 
інститутів має бути зроблено на оновленні та вдосконаленні управління 
людськими ресурсами (УЛР) та оцінювання людських ресурсів (ОЛР), під 
якими ми розуміємо як підлеглих державних службовців, так і керівників 
органів державної влади.  

Оптимальне вирішення цієї проблеми полягає, перш за все в осучасненні 
не лише управлінської, а й кадрової парадигми в системі вітчизняної державної 
служби. Стає все більш очевидним, що державна служба, не повторюючи 
помилки минулого, які дорого коштували українському суспільству, 
зобов’язана бути спроможною та готовою відповісти на всі виклики, що 
постають перед Українською державою у ХХІ ст.  

Ось чому сучасна державна служба в Україні має бути передусім 
високоінтелектуальним духовно-культурним соціальним інститутом, в якому 
особистість державного службовця має визнаватися основним суб’єктом. Такий 
підхід неминуче і обов’язково забезпечить стабілізацію апарату органів 
державної влади на основі, по-перше, підвищення професіоналізму й 
компетентності державних службовців керівної та виконавчої ланки; по-друге, 
постійного вдосконалення ними професійної майстерності та набуття нових 
соціально значимих сучасних рис; по-третє, об’єктивного стимулювання 
ефективності та результативності управлінської праці на державній службі. До 
того ж це дасть змогу, відмовившись від все ще наявних стереотипів минулого 



11 

в оцінці персоналу державної служби, рішучіше здійснювати процес 
осучаснення оцінювальної процедури з напрацюванням нових підходів до 
вирішення практичних завдань оцінювання людських ресурсів на державній 
службі.  

У такому контексті ОЛР постає вагомою та значимою кадровою 
технологією управління людськими ресурсами в системі державної служби. 
Важливість цієї проблеми зумовлена тим, що нині управління суспільними 
процесами потребує обов’язкового врахування індивідуального світу 
особистості державного службовця, оскільки у ньому зміст суспільних процесів 
розкривається особистісно-індивідуально-неповторно.  

Особливого значення ця проблема набуває в контексті реформування 
державної служби, основною метою якого має становлення професіональної, 
професійної, високоефективної, стабільної, авторитетної державної служби, 
здатної відповідати на виклики сьогодення. Саме тому на часі вироблення нової 
управлінської ідеології, спрямованої на оновлення адміністративної культури, 
формування готовності управлінського персоналу до прийняття рішень в 
умовах зростаючої свободи дій та підвищення особистої відповідальності з 
орієнтацією на служіння громаді, громадянину, державі.  

Саме тому визнання людської гідності та поваги до особистості кожного 
оцінюваного державного службовця має стати основою ефективної 
міжособистісної взаємодії членів суб’єктної пари: “керівник-оцінювач – 
оцінюваний службовець” як в процесі щоденної професійної діяльності, так і в 
процесі щорічного оцінювання. це необхідно тому, що демократизації держави 
має передувати процес демократизації діяльності державних службовців. Цей 
процес розуміється нами як перетворення кожного службовця з об’єкта на 
суб’єкт професійної діяльності в контексті служіння державі, що, по-перше, 
обов’язково сприятиме формуванню сучасного іміджу державного службовця 
насамперед як особистості з яскраво вираженими ціннісними якостями; по-
друге, обов’язково перетворить кадри в будь-якому органі державної влади як 
організації та соціальній мікросистемі5 на найбільшу цінність – людські 
ресурси; по-третє, надасть нового імпульсу оцінюванню людських ресурсів на 
державній службі. Підхід до державних службовців як до суб’єктів 
управлінської діяльності має стати стрижнем оцінювальних технологій та 
процедур.  

Проведене соціологічне опитування слухачів Національної академії 
державного управління при Президентові України факультету вищих керівних 
кадрів та факультету заочної форми навчання з проблем оцінювання людських 
ресурсів у сфері державного управління серед державних службовців, зокрема 
щодо вивчення ставлення державних службовців до оцінювальної співбесіди-
зустрічі та оцінювання навичок й умінь діяльності керівників щодо оцінювання 
підлеглих дозволило сформулювати такі висновки: 

                                                 
5 Організація - група людей – державних службовців, що поводяться певним чином, діяльність 

яких свідомо здійснюється та координується для досягнення спільної мети чи цілей. Термін 
“організація” використовується як синонім до терміна “орган державної влади”. 
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1. Зацікавлення респондентів проведеним анкетуванням та його 
результатами свідчить про актуальність проблематики щорічного оцінювання.  

2. Незважаючи на те, що щорічне оцінювання не мало жодного впливу на 
їхню подальшу професійну діяльність, переважна більшість респондентів 
переконана у доцільності його регулярного проведення. 

3. Високий відсоток респондентів, які не хотіли б брати участь в 
оцінювальній співбесіді щороку, пояснюється кількома причинами, а саме: 
необізнаністю державних службовців з метою і завданнями сучасного 
оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління; їх методичною 
непідготовленістю до участі в оцінюванні; нерозумінням керівником 
важливості оцінювальної співбесіди-зустрічі як дієвого засобу управління 
людськими ресурсами у сфері державного управління; заформалізованістю 
відносин керівника-оцінювача та оцінюваних службовців, унаслідок якої 
співробітники не вважають за доцільне вести з безпосереднім керівником 
відверту розмову про свою професійну діяльність; побоюванням оцінюваних 
підлеглих викликати гнів, а нерідко й помсту керівника за відвертість під час 
оцінювальної співбесіди-зустрічі та ін. 

4. Переважна більшість негативних відповідей на запитання про 
необхідність як оцінювальної співбесіди, так і підготовчого етапу до її 
проведення є свідченням того, що керівники не надто переймаються 
проблемами переведення оцінювального процесу із формальної площини у 
площину дієвого взаємозацікавленого інтерактивного спілкування керівника-
оцінювача з оцінюваними підлеглими. 

5. Оцінювання державних службовців стане ефективним лише за умови 
проведення керівником людиноцентричної політики відносно усіх підлеглих 
державних службовців. 

На основі аналізу результатів проведеного анкетування розкрито якісні 
характеристики управлінських умінь і навичок, необхідних керівникові для 
ефективної організації та проведення оцінювання державних службовців: 

− Найвищою оцінкою “дуже добре” респонденти оцінили свої вміння 
впливати на співробітників (18,8%). Оцінка “добре” найбільше характеризує 
їхні вміння прислухатися до думки оцінюваних підлеглих (66%), оцінка 
“задовільно” – володіння опитаними методикою проведення оцінювальної 
співбесіди (39,1%).  

− З-поміж переліку потреб, пов’язаних з удосконалення умінь та 
навичок, необхідних для оцінювання, потреба оволодіння методикою 
проведення оцінювальної співбесіди-зустрічі траплялася у відповідях 
найчастіше (17,9%). 

− Потребу в удосконаленні управлінських умінь щодо здатності і 
готовності керівника прислухатися до думки оцінюваних підлеглих службовців 
визнали лише 1,9% респондентів. 

− Амплітуда отриманих відповідей свідчить про те, що: по-перше, 
оцінка “дуже добре” трапляється менше ніж у 20% опитаних; по-друге, 
найчастіше опитані за володіння методикою проведення оцінювальної 
співбесіди-зустрічі виставляли собі оцінку “задовільно”. 
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− Нечисленність відповідей з оцінкою “дуже добре” є свідченням 
неналежної методичної підготовки керівників до проведення оцінювальної 
співбесіди-зустрічі.  

Разом з тим, необхідно зазначити, що в Україні: 
по-перше, законодавчо все ще неврегульованою залишається проблема 

узгодженості результатів щорічної оцінки та розмірів премій, надбавок, 
виплачуваних державним службовцям; 

по-друге, практика свідчить про формалізм у проведенні процедури 
щорічної оцінки. Свідченням цього є той факт, що оцінки “висока” та “добре” 
отримують більше 90% оцінюваних державних службовців. Деякі практики 
пояснюють цей факт лише неврегульованістю проблеми матеріального 
стимулювання. Це тільки одна з причин. Головною з-поміж усіх є загальне 
нерозуміння сутності сучасного оцінювального процесу та його значення і ролі 
для УЛР у сфері вітчизняного державного управління; 

по-третє, з метою удосконалення механізму щорічного оцінювання у 
Законі України “Про державну службу” пропонується встановити пряму 
залежність між результатами оцінки та преміюванням державних службовців. 
Передбачено, що: оцінювання буде проводитись за результатами виконання 
державними службовцями планових завдань; результати службової діяльності 
державних службовців підлягатимуть щорічному оцінюванню для визначення 
якості виконання поставлених завдань, результативності та ефективності 
роботи, а також з метою планування їхньої кар’єри й визначення потреб у 
подальшому професійному навчанні. Крім цього, оцінювання результатів 
службової діяльності здійснюватиметься на підставі плану діяльності 
відповідно до визначених у ньому показників результативності, ефективності та 
якості з урахуванням положень посадової інструкції державного службовця, яка 
затверджуватиметься керівним персоналом або уповноваженою для цього 
посадовою особою. 

На часі запровадження сучасного наукового підходу до процесу ОЛР для 
практичної реалізації завдань державного управління та державної служби. 
Аналіз спеціальної літератури з проблематики дав змогу встановити, що 
порівняно з її розробленістю у зарубіжній науковій літературі, у вітчизняних 
теоретичних напрацюваннях багато аспектів процесу оцінювання державних 
службовців висвітлено недостатньо, зокрема, на державній службі все ще 
відсутня сучасна концепція оцінювання людських ресурсів.  

Саме тому, обґрунтовуючи тезу про те, що вітчизняна державна служба 
потребує теоретичної розробки і впровадження в практику оновлених 
інструментальних понять, зорієнтованих на подальше удосконалення ОЛР за 
умови використання сучасної менеджеріальної моделі у вітчизняній сфері 
державного управління, доцільно ввести у понятійний обіг сфери державного 
управління низку сучасних понять, оновивши понятійний апарат сфери 
державного управління. Для цього необхідно ввести низку понять, зокрема: 
“людські ресурси”, “оцінювання людських ресурсів”, “управління людськими 
ресурсами”, “управлінська антропологія”, “людина адміністративна”, 
“інтерактивний менеджмент”, “адміністративний менеджмент”, “ділове 
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підтримуюче спілкування”, подолавши з цією метою певну психологічну 
упередженість та острах державних службовців (підлеглих і керівників) щодо 
доцільності їх використання.  

Пріоритетною має бути визнана філософія, спрямована на обов’язковий 
перехід від логіки винесення формального судження про відповідність 
оцінюваного службовця посаді до сучасної логіки діагностики рівня його 
професіоналізму й реалізації творчого потенціалу з об’єктивним впливом на 
подальше кар’єрно-особистісне зростання.  

Необхідно наголосити на тому, що сучасний підхід до ОЛР вимагає 
обов’язкового осмислення таких елементів: розуміння керівником як суб’єктом 
управління соціально-психологічної сутності оцінювальної процедури як 
управлінської діяльності; усвідомлення як оцінюваним державним службовцем, 
так і керівником-оцінювачем сучасної філософії оцінювання професійної 
діяльності; визначення взаємних очікувань обома учасниками оцінювальної 
взаємодії; використання результатів оцінювання для подальшого професійного 
розвитку не лише оцінюваного службовця, а й керівника-оцінювача; 
застосування обома учасниками оцінювального процесу елементів 
інтерактивної взаємодії.  

Саме тому підхід до оцінювання державних службовців як до основної 
кадрової технології системи УЛР має спрямовуватися на досягнення таких 
цілей: 

− визнання позитивних професійних рис оцінюваного службовця; 
− адекватне кадрове реагування як на результати оцінювання, так і на 

сподівання самого державного службовця стосовно його професіонально-
професійного потенціалу, кар’єрного зростання, подальшого професійного 
навчання, мотивації досягнень; 

− сприяння кращому управлінню професійною кар’єрою кожного 
службовця; 

− виявлення та вирішення проблем, пов’язаних з розвитком організації 
як соціальної динамічної мікросистеми; 

− оцінювання ефективності та дієвості поточної управлінської діяльності 
з метою визначення конкретних заходів щодо її вдосконалення; 

− упередження управлінських проблем та їх вирішення; 
− поліпшення якості функціонування всієї державної служби як 

ефективної системи надання якісних державних послуг громадянам України.  
Очевидно, що пріоритетною виступає нині необхідність підходу до ОЛР 

як до: систематичного процесу безперервного, послідовного професіонального 
вдосконалення, професійної освіти та особистісного розвитку кожного 
оцінюваного службовця, ретроспективно-перспективного процесу професійно-
особистісного “розгортання” оцінюваного службовця крізь призму результатів 
діяльності за звітний період, безперервного процесу взаємодії та взаємовпливів 
двох неподільних соціально-особистісних складових, притаманних кожному 
державному службовцю:  
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ü професійності-професіональності, проявами яких є ділова 
результативність та професійна продуктивність;  

ü реалізації творчого потенціалу і професійної успішності, що 
вимірюється за допомогою критерію персональної ефективності.  

З огляду на це, необхідно акцентувати увагу на тому, що ОЛР в системі 
державної служби має розумітися як безперервний, послідовний, регулярний 
процес професіонального удосконалення, особистісного розвитку та 
професійної освіти як оцінюваного державного службовця, так і керівника-
оцінювача. 

Наочно складові ОЛР як процесу представлено на рис. 1: 
 

Оцінювання людських ресурсів = 

 

Професіональне + Особистісний + Професійна 

удосконалення розвиток освіта 

 
Рис. 1. Компоненти процесу ОЛР в системі державної служби 

 
ОЛР державних службовців – складний та багатогранний процес, який 

доцільно розглядати, враховуючи основні характеристики кадрових відносин та 
базуючись на таких підходах: 

 
І-й підхід: застосування положень теорії організації. Це дає змогу 

підійти до процесу оцінювання з позицій побудови організації, її структури, 
циклів і стадій розвитку, організаційної культури. Таке визначення дозволяє 
підійти до аналізу організації державних службовців як до соціальної 
мікросистеми та колективу творчих особистостей, що поводять себе певним 
чином і діяльність яких свідомо здійснюється та координується для досягнення 
спільної мети. Запропонована дефініція заперечує статичний характер 
організації, безпосередньо вказуючи на її діалектичну природу. Це й не дивно, 
адже, будучи соціальною мікросистемою, організація держслужбовців, як і 
будь-яка інша організація, не тільки функціонує, а й розвивається, проходячи 
обов’язкові етапи становлення, розквіту, занепаду для подальшого оновлення 
чи й розпаду.  

Зазначений підхід надає можливість не лише визначити місце оцінювання 
чиновників у системі УЛР, а й проаналізувати його зв’язок з рештою елементів 
цієї системи.  

Відносини суб’єктної пари “оцінювач – оцінюваний” - це відносини, що 
здійснюються усередині організації і визначають якісні та кількісні 
характеристики людських ресурсів, регулюючи їхню діяльність в організації 
відповідно до її потреб. Саме у межах організації, внаслідок об’єктивного та 
адекватного реагування на результати щорічного оцінювання, відбувається їхня 
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професійна реалізація та самореалізація (чи й дереалізація), їхнє особистісно-
професійне удосконалення й розвиток (чи й стагнація та регрес). 

 
ІІ-й підхід: погляд на оцінювання крізь призму реалізації управлінських 

функцій та досягнення цілей кадрової політики.  
Зрозуміло, що першочергового значення при цьому набуває проблема 

якісного складу управлінських кадрів, від кваліфікації, компетентності та 
професіоналізму яких залежить результативність як щорічного оцінювання 
кожного службовця, так і діяльності організації в цілому. Якщо керівник у 
процесі оцінювання ставиться до оцінюваного підлеглого як до “головного 
ресурсу”, “ключа до успіху” у функціонуванні організації й очолюваного ним 
колективу, то це свідчить про розуміння ним особливостей сучасної філософії 
ОЛР в системі державної служби, що доцільно визначити як “оцінювання, 
орієнтоване на співробітника”. Головна його суть полягає в оцінюванні 
кожного службовця з урахуванням не лише цілей та завдань організації, а й, і це 
дуже важливо для сучасного етапу функціонування Української держави, його 
професійно-професіонально-особистісних цілей і творчих можливостей.  

Будучи специфічним способом мислення, орієнтоване на співробітника 
оцінювання вимагає від керівника особливого, сучасного, розуміння процесу 
управлінської діяльності в очолюваному ним колективі підлеглих. За такого 
розуміння повага до особистості та здібностей оцінюваного службовця 
виступає необхідним елементом оцінювального процесу в цілому та 
оцінювальної процедури зокрема. Саме за такого підходу підлеглі державні 
службовці, за влучним порівнянням Х.Плайнтера, визнаються резервуаром 
багатьох потенційних навичок та задатків, а завдання процесу оцінювання і 
полягає у якнайкращому їх розкритті й використанні на державній службі. 

Параметрами об’єктивного і критичного аналізу наявності/відсутності у 
керівника зорієнтованості на підлеглих держслужбовців у процесі управління 
ними та їхнього професійного оцінювання є: 

- повага керівника до кожного підлеглого службовця; 
- висловлювана ним довіра до співробітників; 
- види та способи організованої ним міжособистісної взаємодії та 

професійного співробітництва з метою активізації оцінюваних службовців у 
справах очолюваного ним колективу та підрозділу в цілому; 

- прозорість, неупередженість, об’єктивність процесу оцінювання; 
- наступальність у реалізації результатів щорічного оцінювання; 
- інтенсивність підтримки, надаваної керівником кожному оцінюваному 

чиновнику як у підготовчий і післяоцінювальний періоди, так і в процесі 
управлінського спілкування під час оцінювальної процедури. 

Очевидно, що для досягнення максимально реального ефекту від 
застосування оцінювальної процедури, керівник обов’язково повинен 
користуватися повагою оцінюваних державних службовців. Як зазначає 
М.Е.Гай, існують об’єктивні критичні умови для того, щоб підлеглі чиновники 
почували щиру повагу до свого керівника. Основними з-поміж них науковець 
слушно виділяє такі: професіоналізм, який характеризує керівника як вмілого 
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спеціаліста; контактність, яка свідчить про те, що керівник з повагою і довірою 
спілкується з підлеглими; уміння заслужити довіру, яке означає, що службовці 
із задоволенням довіряють керівнику. 

При такому підході до ОЛР стає очевидним, що орієнтоване на 
державного службовця оцінювання має автоматично означати:  

ü використання кооперативного стилю управління. Його проявом є 
ділове підтримуюче спілкування, що забезпечує підлеглим можливість вільно 
висловлювати свою думку і брати участь у прийнятті рішень щодо 
результативності звітного періоду своєї діяльності на державній службі;  

ü застосування партнерського типу управління, що дає службовцям 
змогу брати участь в організації своєї праці шляхом визначення конкретних 
цілей на наступний період діяльності;  

ü застосування ефективних та результативних технологій УЛР;  
ü збереження здатності організації до інновацій та забезпечення 

безперервної професійної освіти з питань методичної підготовки до процесу 
ОЛР як кожного оцінюваного службовця, так і кожного керівника-оцінювача; 

ü допомогу співробітникам в усвідомленні: сучасної сутності процесу 
ОЛР й теорії “спільної долі”.  

 
ІІІ-й підхід: визнання оцінюваного службовця активним елементом 

організації як соціальної мікросистеми.  
Цей підхід активізує необхідність не лише брати до уваги, а й 

враховувати у процесі ОЛР такі елементи, як: міжособистісні відносини; 
інтерактивну взаємодію; динамічні процеси у колективі; керівництво та 
лідерство; соціально-психологічний клімат; розвиток всього колективу і 
кожного співробітника зокрема. 

Лише такий триєдиний підхід дозволить:  
по-перше, усвідомити всю складність, багатоаспектність, комплексність, 

полівалентність процесу ОЛР на державній службі;  
по-друге, визнати кожного державного службовця творчою особистістю, 

і, отже, найголовнішим ефективним ресурсом з-поміж усіх наявних у колективі 
й підрозділі. 

 
За такого підходу основні складові трактуються таким чином: 
v Професіональне удосконалення – процес професіонального 

поліпшення професійних навичок, умінь, поведінки оцінюваного чиновника, 
пов’язаних з його діяльністю та досвідом діяльності на державній службі.  

v Особистісний розвиток – процес особистісного саморозвитку, 
самовдосконалення, самореалізації з максимальним залученням та реалізацією 
творчого потенціалу оцінюваного службовця в процесі професійної діяльності 
на державній службі.  

v Професійна освіта – процес трансформації та реалізації отриманих 
знань з метою професійного удосконалення та якісної зміни поведінки. Інакше 
кажучи, навчання є трансформацією особистості. При цьому “глибина” 
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трансформації визначається рівнем та якістю наявних у державного службовця 
знань, умінь, навичок.  

Особливого значення набуває проблема безперервного професіонально-
професійно-особистісного розвитку державних службовців. Саме тому до ОЛР 
в системі державної служби необхідно підходити крізь призму таких його 
складових елементів:  

•  формуюча роль колективу органу державної влади як соціальної 
мікросистеми, що здійснює на кожного оцінюваного чиновника повсякденний 
соціально-психологічний та професійний вплив;  

•  структура наскрізного – від вступу на службу до виходу на пенсію 
– професійного зростання кожного державного службовця відповідно до 
якісних показників діяльності;  

•  участь суспільної думки у формуванні оцінки за якість виконання 
посадових функцій та поведінку державних службовців; 

•  визнання ОЛР меритократичною6 кадровою технологією і 
процедурою, зорієнтованою на заохочення професійних реальних заслуг 
досягнень та ефективності кожного оцінюваного службовця. Це необхідно для 
переконаності результативного чиновника у передбачуваності довгочасної 
кар’єри на державній службі. А це стане можливим лише за умови його 
абсолютної впевненості у тому, що професійне просування ґрунтується на 
основі об’єктивного оцінювання його ділових результатів та заслуг, адекватно 
визнаних, вмотивованих, винагороджених керівництвом. 

Підхід до ОЛР на державній службі крізь призму особистісного розвитку 
кожного оцінюваного службовця дозволяє виокремити ще одну грань в 
оцінювальному процесі, яку умовно доцільно назвати “особистісна грань” (рис. 2): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. “Особистісна грань” оцінювального процесу 
 

На сучасному етапі здійснення ОРЛ на державній службі важливою 
проблемою виступає проблема формулювань остаточних оцінок, що 
виставляються оцінюваним чиновникам під час оцінювальної співбесіди-
зустрічі. Підтвердженням актуальності цієї проблеми є низка, на перший 
погляд суперечливих, однак, слушних аргументів, зокрема: 
                                                 

6 від французького слова “mérite” - заслуга 
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Реалізація  
запланованого 
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•  Оплата праці неможлива без об’єктивного оцінювання праці. 
•  Оцінка є засобом виявлення рівня ефективності й результативності 

професійної діяльності оцінюваного службовця.  
•  Оцінка – своєрідний “компас” перевірки правильності/хибності 

професійної “траєкторії” у кар’єрній площині оцінюваного чиновника.  
•  Формальна оцінка є недозволеним спрощенням процесу професійного 

оцінювання державних службовців, що призводить до негативних проявів 
людського фактору. 

•  Оцінка ґрунтується на досить суб’єктивних судженнях, тому вона 
може бути несправедливою чи й дискримінаційною. 

•  Оцінка підштовхує керівника-оцінювача до формальності та певної 
упередженості. Саме тому він, як правило, намагається виставити усереднену 
позитивну оцінку кожному оцінюваному . 

•  Сучасна практика виставлення оцінки перетворює те, що може і 
повинно бути відкритою, неупередженою, конструктивною інтерактивною 
взаємодією всередині суб’єктної пари “керівник-оцінювач – оцінюваний 
службовець”, у формальну, “для галочки”, процедуру. 

•  Виставлення формальної оцінки зводить нанівець позитивні 
розвиваючі аспекти оцінювання. 

•  “Навішування” оцінюваним співробітникам формальних “ярликів” у 
вигляді буквеної чи цифрової оцінки не тільки знижує їхню мотивацію, а й, і це 
найголовніше, принижує їх особисту гідність. 

• Виставлені традиційні оцінки – це ретроспективні судження-констатації 
щодо звітного періоду діяльності держслужбовця. 

•  Нинішні оцінки не закладають перспективної інформації про 
професіонально-особистісно-професійний розвиток оцінюваного у наступному 
звітному періоді. 

Посади державних службовців повинні займати особи, які з 
максимальною користю використовують результати щорічного оцінювання для 
власного професіонально-професійного вдосконалення та особистісного 
розвитку, без яких сучасний професіонал у сфері державного управління просто 
немислимий. З огляду на це, виставлені оцінки = характеристики змусять 
оцінювача-керівника: 

ü сконцентруватися на порівнянні показників праці оцінюваного 
службовця з його очікуваннями та відмові від формального підходу;  

ü відмовитися від виставлення традиційних заформалізованих оцінок; 
ü відмовитися від практики порівняння працівників між собою, що 

нівелює доцільність процесу ОЛР;  
ü передбачати й надавати простір для професіонального удосконалення 

кожного оцінюваного, особливо тоді, коли оцінюваний проявляє активну 
зацікавленість, готовність, здатність до подальшого саморозвитку та 
самореалізації; 

ü вбачати, розвивати й цінувати у кожному оцінюваному підлеглому 
його творчу особистість та індивідуальність; 
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ü не принижувати ні за яких обставин почуття власної гідності 
оцінюваного службовця, пам’ятаючи, що він є соціально і психологічно рівним 
партнером; 

ü запровадити партнерські відносини з підлеглими. 
Це особливо важливо, якщо брати до уваги тезу українських науковців 

Г.В.Задорожного та О.В.Ковриги про те, що в системі традиційних владних 
відносин особистість не може повністю розкритися і реалізувати себе. Умовою 
її самореалізації може бути лише статус рівності з іншими особистостями. У 
цьому плані рівність – це невлада, це консенсус, довіра, а відносини з іншими 
особистостями не можуть бути нічим іншим, як відносини партнерства.  

Для оцінюваного державного службовця сучасні оцінки-характеристики 
мають стати: по-перше, дієвим стимулом професіонального вдосконалення та 
особистісного розвитку; по-друге, можливістю подальшої реалізації творчого 
потенціалу. При цьому важливо, щоб ця реалізація була не лише помічена усіма 
членами колективу, а й оцінена та використана керівництвом з метою 
посилення ефективності діяльності як оцінюваного чиновника, так і колективу 
й підрозділу в цілому.  

Виходячи з того, що оцінювальна співбесіда-зустріч, ґрунтуючись на 
результатах оцінювання попереднього етапу в кар’єрі державного службовця, 
має спрямовуватися на перспективу та бути “відштовхувальною точкою” його 
подальшого творчого особистісного розвитку та професіонально-професійного 
зростання.  

Нині доцільним видається запровадження незадовільної оцінки, що 
викликана, по-перше, складністю цілей та завдань вітчизняної сфери 
державного управління у ХХІ ст.; по-друге, сучасними вимогами до 
державного службовця, які висуває перед ним державна служба як професійна 
діяльність. 

Розуміння об’єктивного, неупередженого, незаформалізованого підходу 
до ОЛР сфери державного управління як підсистеми соціального управління 
дало змогу виокремити низку характеристик його соціальної цінності, а саме:  

v Притаманність інтеграційно-стимулюючих властивостей. Вони 
ґрунтуються на таких об’єктивних та суб’єктивних факторах: реальних 
потребах кожного оцінюваного державного службовця; узгодженні інтересах; 
взаєморозумінні; взаємоповазі; співробітництві; значущості стимулів; 
спільності устремлінь; партнерстві; ідеалах та цінностях організаційної 
культури. Саме тому, під час професійного оцінювання через управлінський 
вплив відбувається актуалізація інтелектуальних, особистісних, матеріальних та 
інших ресурсів. 

v  Основною метою ОЛР є підвищення ділової результативності та 
соціальної=персональної ефективності державних службовців. Будучи 
реалізацією системи управлінських впливів, оцінювання має надихати, 
заохочувати, об’єктивно стимулювати діяльність як кожного оцінюваного, так і 
керівника-оцінювача. Фактично, йдеться про синергетичну складову діяльності 
обох учасників суб’єктної пари, яка безпосередньо впливає на участь в 
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оцінювальному процесі як оцінювача-керівника, так і оцінюваного державного 
службовця. 

v За умови об’єктивного, неупередженого, не заформалізованого 
підходу до ОЛР здійснюється свідоме, раціональне, цілеспрямоване 
упорядкування та динамічне розгортання професійної кар’єри кожного 
оцінюваного службовця. Це пояснюється тим, що оцінювання завжди 
пов’язується, по-перше, з розумом, знаннями, досвідом, бажаннями, 
уявленнями, власною думкою обох учасників оцінювання; по-друге, з 
організацією, регулюванням конкретних справ, взаємодій, відносин та процесів.  

До того ж, завдяки оцінюванню відбувається перехід ідеального, 
мисленого, логічного, суб’єктивного (але не суб’єктивістського!) в реальне, 
матеріальне, що проявляється в неупередженому оцінюванні і, як результат, 
об’єктивній оцінці та конкретних рішеннях щодо подальшого 
професіонального і професійного зростання кожного оцінюваного державного 
службовця. Результатом такого переходу є залежність подальшої 
ефективності/неефективності не лише індивідуальних зусиль кожного 
оцінюваного службовця, але й всієї організації від якості оцінювального 
процесу. 

v Оцінювання здійснює психологічний вплив. Психологічна 
компонента в жодному разі не може бути проігнорована, перш за все, 
оцінювачем, оскільки поведінка оцінюваних службовців здебільшого 
визначається не тільки матеріальними та соціальними потребами, але й 
психологічними моментами, установками, мотивами, настроями тощо. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про актуалізацію 
процесором ОЛР проблеми психологічних управлінських впливів як набір чи 
потенційне неспівпадіння потреб, інтересів, поглядів, у даному контексті, в 
суб’єктній системі: “керівник-оцінювач – оцінюваний службовець”; об’єктивну 
необхідність вирішити взаємоприйнятним чином ситуацію, якою є оцінювальна 
процедура; наявність конкретного взаємного інтересу суб’єктів оцінювального 
процесу як основи взаємовідносин. 

Керівнику необхідно володіти науково обґрунтованими засобами і 
способами впливу на своїх підлеглих та знати закономірності їх ефективності. 
Щоб найкращим чином використати могутній важіль впливу на трудову 
діяльність підлеглих, керівникам не можна покладатися лише на один здоровий 
глузд, а потрібно володіти науковими прийомами і способами управлінських 
впливі на трудовий колектив. 

У зв’язку з цим доцільно визначати потенціал процесу ОЛР у сфері 
державного управління як фактор формування певного соціально-
психологічного клімату як між його учасниками: оцінювачем та оцінюваним, 
так і між співробітниками всередині всього колективу. Основою такого клімату 
обов’язково мають стати партнерсько-ділові взаємовідносини між керівником-
оцінювачем та оцінюваним службовцем. Такі відносини вселяють в оцінюваних 
підлеглих надію, породжують активність, ентузіазм, викликають 
зацікавленість, внутрішню мотивацію, підтримують у необхідних напрямах 
установки, бажання та наміри, стверджують певні смисли життя. Це тим більш 
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важливо, оскільки ОЛР є впливом, що: реально здійснюється на свідомість, 
поведінку, діяльність людей; проявляється безперервно; призводить до 
об’єктивних результатів, які фіксують досягнення оцінюваним службовцем 
раніше поставлених цілей. 

v Педагогічний аспект оцінювання. Як підсистема соціального 
управління, оцінювальний процес пов’язується з державними службовцями та 
їх інтерактивними взаємовідносинами, стимулює та активізує навчання, 
виховання, вольове загартування, розвиток різноманітних людських рис обох 
суб’єктів оцінювальної процедури. Це пояснюється тим, що у дорослої людини 
критична думка працює постійно, і людина, відповідно, постійно змінюється, 
пристосовується, набуває нових знань, умінь та навичок, по-новому оцінюючи 
життєві процеси, які відбуваються навколо неї. 

Врахування соціальної цінності оцінювання людських ресурсів є 
обов’язковим не лише в процесі організації і проведення оцінювального 
процесу, а й для управління людськими ресурсами. 

Застосування критеріїв оцінювання доцільно вважати діагностуванням 
рівня професіоналізму та компетентності оцінюваного службовця крізь призму 
його професіонально-професійно-особистісного “розгортання” у звітному 
періоді. Причому критеріями сучасного об’єктивного оцінювання кожного 
державного службовця - незалежно від посади та рангу! - мають стати:  

• Ділова результативність – критерій досягнення державним 
службовцем соціально значущих показників у професійній діяльності;  

• Професійна продуктивність – критерій професійної діяльності 
оцінюваного службовця за звітний період; 

• Персональна ефективність – критерій визначення рівня досягнення 
оцінюваним власних цілей особистісно-творчого самоутвердження, само-
розвитку, самовдосконалення у траєкторії кар’єрного розвитку. 

У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що традиційне зведення щорічного 
оцінювання до оцінки відповідності/невідповідності посаді оцінюваного 
службовця ставить під сумнів не лише доцільність, а й глибинну сутність 
процесу сучасного оцінювання людських ресурсів на державній службі. 

Не викликає жодних сумнівів той факт, що процес ОЛР в системі 
державної служби, процедурою якого є оцінювальна співбесіда-зустріч 
керівника-оцінювача й оцінюваного державного службовця, має полівалентний 
характер. Саме тому багатогранність людського фактора на державній службі 
дозволяє вести мову про багатогранність та полівалентний характер процесу 
щорічного оцінювання чиновників, реальною процедурою якого є проведення 
щорічної оцінювальної співбесіди-зустрічі керівника-оцінювача й оцінюваного 
державного службовця (рис. 3). 

Серед факторів, що безпосередньо впливають на виникнення в державних 
службовців позитивної чи негативної мотивації як результату оцінювання, 
негативна мотивація як намагання оцінюваного відійти від неуспіху, 
пов’язаного із застосуванням осуду та несхвалення, спричинює негативні 
наслідки, як правило, не лише з матеріального, а й психологічного погляду. 
Саме тому оцінювання державних службовців жодним чином не може бути 
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замовчувальним, оскільки воно завжди виконує мотиваційно-стимулюючу 
функцію. Ось чому у разі незадовільної результативності діяльності 
оцінюваного воно обов’язково має бути конструктивно-осудливим. Якщо 
результати діяльності оцінюваного службовця є позитивними, оцінювання має 
бути заохочувальним, обов’язково супроводжуючись при цьому системою 
позитивного як матеріального, так і морального стимулювання.  
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Рис. 3. Полівалентність процесу щорічного оцінювання службовців 
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керує своєю діяльністю” (homo regens) і “людини, яка керує собою” (homo 
villicus).  

Дослідження якісних характеристик оцінювальної співбесіди-зустрічі як 
головної процедури оцінювального процесу дозволяють визначити її 
обов’язкові етапи, що слугуватимуть перетворенню оцінюваного службовця на 
активного суб’єкта оцінювального процесу в контексті застосування прийомів 
інтерактивного менеджменту у процесі ОЛР:  

І. Підготовчий. 
ІІ. Безпосередньо-зустрічний.  
ІІІ. Наслідковий.  
В умовах реформування посилюється увага до проблеми вдосконалення 

внутрішньо організаційних відносин на основі кардинальної трансформації 
поглядів теоретиків-науковців та практиків управління на сучасну організацію 
як на активну систему, здатну протистояти викликам часу. Головною причиною 
кардинальної зміни поглядів стало констатування того, що статична організація 
все менше проявляє здатність адекватно реагувати на реалії сучасного 
державного управління. Причому вчені особливо наголошують на такій 
суттєвій властивості цієї системи, якою є здатність людини пред’являти системі 
управління ту модель своєї поведінки, яка найбільше відповідає її інтересам. 

З огляду на це, що головною проблемою є проблема узгодження інтересів 
управляючої системи і об’єкта управління у процесі ОЛР. Ця проблема є 
надзвичайно важливою у сьогоднішніх умовах функціонування сфери 
державного управління, оскільки в разі розбіжності інтересів сторін “людина 
керована” може пред’являти управляючій системі одну, “видиму” модель 
поведінки, а фактично діяти за правилами іншої. Виявлена розбіжність 
інтересів сторін є суттєвим людським фактором, який характеризує не просто 
об’єкт управління як елемент системи, а й взаємодію між її учасниками: 
оцінювачем та оцінюваним. Очевидно, що першочергового значення у зв’язку з 
цим набуває проблема нейтралізації негативного впливу людського фактора 
саме в процесі щорічного оцінювання на державній службі. 

Концепція нового типу організації гармонійно узгоджується із все більш 
популярною на Заході сучасною теорією організаційного гуманізму, в основу 
якої покладено положення про необхідність створення умов для змістовної 
творчої професійної праці, яка займає в житті і системі цінностей службовця 
центральне місце. Підхід до організації як до активної системи обов’язково 
сприятиме об’єктивації соціально значущих якісних змін у міжособистісній 
взаємодії двох активних елементів ОЛР на державній службі, а саме: керівника-
оцінювача та оцінюваного підлеглого службовця. Загальна формула 
оцінювальної взаємодії набуває такого вигляду: “суб’єкт – оцінювач = суб’єкт 
активний” і “суб’єкт оцінюваний = суб’єкт активний”. 

На думку вітчизняних науковців, владний імпульс, спрямований від 
суб’єкта до об’єкта управління, дає змогу підпорядкувати волю і діяльність 
останнього волі першого. Аналіз чинників ОЛР, якими є організаційна та 
управлінська культури, дає підстави стверджувати, що ідентифікація 
державного службовця з організацією та її цілями можлива лише за таких умов: 
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рівноправного зацікавленого співробітництва керівника-оцінювача та 
оцінюваного службовця; обов’язкової взаємодії організаційних і особистих 
цінностей та цілей кожного співробітника-державного службовця; організації 
дієвого діалогу у форматі “оцінювач – оцінюваний” у процесі оцінювальної 
співбесіди-зустрічі; професійної підготовки керівників до здійснення 
оцінювання підлеглих державних службовців, основною складовою якої має 
стати людинознавство як комплекс дисциплін про “людину адміністративну” та 
її психологічну діяльність. 

Пріоритетами в удосконаленні ОЛР на державній службі мають стати: 
гармонізація управлінських відносин у форматі “керівник-оцінювач – 
оцінюваний службовець”; професійна підготовка членів суб’єктної взаємодії до 
участі в процесі професійного оцінювання; використання зарубіжного досвіду 
оцінювання службовців. 

Дослідження взаємовідносин керівника-оцінювача з оцінюваними 
державними службовцями як особливої сфери управлінських відносин, що 
визначається не лише об’єктивними, а й суб’єктивними факторами, переконує у 
тому, що на державній службі актуальності має набути офіційно визнана 
проблема активізації творчих сил кожної особистості державного службовця з 
метою максимального використання людського фактора як головного ресурсу в 
державному управлінні. Це – актуальна проблема сьогодення, від успішності 
вирішення якої залежить конкурентоспроможність та ефективність 
реформування вітчизняної сфери державного управління та інституту 
державної служби.  

Більшість науковців глибинним недоліком у діяльності державних 
службовців вважає саме відсутність у них здатності та готовності до постійного 
саморозвитку і самовдосконалення. Це надзвичайно важливо сьогодні, оскільки 
невміння службовця усувати власні недоліки і працювати над своїм 
професійно-особистісним зростанням перетворює його ділове життя в рутину. 
Особливого значення набуває у зв’язку з цим вивчення державного службовця - 
суб’єкта управління - як особистості з властивими їй характерними рисами: 
вільного саморозвитку та самореалізації особистісного потенціалу. 

Очевидно, що особистісний підхід до чиновника надасть необхідної 
“випереджальності” усій вітчизняній сфері державного управління, суть якої 
полягає у сучасній переорієнтації підходу до державного службовця, що 
унеможливить будь-яке приниження гідності останнього як особистості; 
чіткіше окреслить його людські можливості з погляду їх використання задля 
досягнення цілей організації та особистісного зростання; актуалізує 
необхідність урахування розмаїття особистісно-творчих проявів людини 
адміністративної в соціальному вимірі її перебування на державній службі.  

Сьогодення державної служби та державного управління потребує 
постановки на національному рівні питання про необхідність розробки нової 
парадигми управлінської теорії, підґрунтям якої має стати пріоритетне 
врахування в її змісті: по-перше, службовця як головного суб’єкта сфери 
державного управління і як неповторної творчої особистості з величезним 
потенціалом саморозвитку та самореалізації; по-друге, професіоналізму 
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державного службовця як професіонально-професійно-особистісного 
“розгортання” його кар’єрної “траєкторії” в процесі професійної діяльності на 
державній службі. 

Аналіз сучасних тенденцій удосконалення управлінських відносин у 
форматі “керівник-оцінювач - оцінюваний службовець” дозволяє вести мову 
про необхідність переходу від управління персоналом до управління 
людськими ресурсами на державній службі з метою запровадження на 
державній службі гнучкої та ефективної системи стратегічного кадрового 
менеджменту. 

Для закріплення інноваційного духу у професійній підготовці керівників 
до організації і проведення процесу оцінювання державних службовців 
необхідно, передусім, виділивши з усього розмаїття людських знань, 
систематизувати сучасні, інноваційні, дієві управлінські знання для організації 
та проведення системної і безперервної професійно-методичної підготовки 
керівників усіх рівнів та підлеглих службовців до участі у процесі щорічного 
оцінювання.  

Така підготовка має здійснюватися з урахуванням як глобальних 
тенденцій суспільного розвитку, так і сучасних підходів до викладання й 
оцінювання професійних знань та умінь керівників. До того ж для підтримки 
молодих управлінців на державній службі необхідною є розробка детальної та 
чіткої Національної програми “Майбутні менеджери державного управління”, 
обов’язковими ланками якої мають стати: школа – вищий навчальний заклад – 
орган державного управління. 

Очевидно, що ефективність оцінювального процесу безпосередньо 
залежить від рівня професійно-методичної підготовленості до цієї процедури як 
керівника-оцінювача, так і оцінюваного державного службовця. У зв’язку з 
цим, доцільно запровадити серію друкованих видань, об’єднаних рубрикою 
“Оцінювання державних службовців” з метою:  

- надання практичної допомоги обом учасникам оцінювального процесу 
для їх належної підготовки до участі в оцінюванні;  

- відображання результатів соціологічних опитувань щодо проблем, 
пов’язаних із оцінюванням людських ресурсів;  

- методичної підготовки як оцінюваних службовців, так і керівників-
оцінювачів до сприймання сучасної сутнісної реальності процесу оцінювання;  

- активізації позиції оцінюваного чиновника як в процесі оцінювання, так 
і в процесі самовдосконалення, самореалізації у професійній діяльності. 

Оцінювання людських ресурсів має стати основною складовою УЛР на 
державній службі, безпосередньо впливаючи на зацікавленість, мотивацію 
досягнень, професіонально-професійно-особистісний саморозвиток само-
вдосконалення, самореалізацію, рівень професійної освіти, зарплату 
оцінюваного службовця.  

Будучи поєднанням стимулів та мотивації, ОЛР має виконувати функцію 
об’єктивного стимулювання оцінюваного службовця відповідно до отриманих 
якісних показників діяльності. Саме тому воно має супроводжуватися сучасною 



27 

системою позитивної належної, а тому й дієвої, винагороди оцінюваних 
державних службовців. 

Недооцінка сучасним керівником ролі і значення мотивації та 
стимулювання для оцінювального процесу має, на нашу думку, розцінюватися 
як його професійна непридатність до здійснення управлінської функції 
оцінювання підлеглих зокрема та керівництва ними в цілому. 

У сучасному процесі ОЛР на державній службі має обов’язково 
актуалізуватися управлінська компонента. Це пояснюється передусім 
підвищеною відповідальністю оцінювача-керівника не лише за результати, а й 
за наслідки оцінювальної співбесіди-зустрічі, зокрема, та процесу оцінювання, 
в цілому. Причому уміння керівника організовувати та проводити оцінювання 
підлеглих має стати одним з основних критеріїв оцінювання рівня професійної 
майстерності його управлінської діяльності.  

Оцінювальна співбесіда-зустріч керівника-оцінювача з оцінюваним 
службовцем має стати основною кадровою технологією всієї системи ОЛР на 
державній службі. При цьому осучаснені механізми оцінювання державних 
службовців мають обов’язково узгоджуватися з критеріями модернізації як 
сфери державного управління, так і державної служби. Необхідна гнучкість 
управління кар’єрним розвитком оцінюваного державного службовця зумовлює 
неминучо-об’єктивну диференціацію процесу оцінювання людських ресурсів.  

В основу ОЛР на державній службі має бути покладено принцип 
активізації відповідальності та результативності людського фактора, від якості 
якого залежить ефективність та результативність не лише оцінювального 
процесу, а й діяльності кожного керівника-оцінювача, кожного підлеглого 
оцінюваного чиновника та державної служби в цілому.  

Запровадження на усіх ієрархічних рівнях об’єктивного, неупередженого, 
незаформалізованого комплексного підходу до оцінювання людських ресурсів 
дозволить визнати його процесом:  

- систематичного безперервного, послідовного професіонального удоско-
налення, професійної освіти та особистісного розвитку кожного оцінюваного 
службовця;  

- ретроспективно-перспективного професійно-особистісного “розгортання” 
оцінюваного службовця крізь призму результатів діяльності за звітний період;  

- безперервної взаємодії та взаємовпливів двох, притаманних кожному 
державному службовцю, неподільних соціально-особистісних складових:  

ü професійності-професіональності, проявами яких є ділова 
результативність та професійна продуктивність;  

ü творчого потенціалу і професійної успішності, вимірюваних за 
допомогою критерію персональної ефективності.  

Метою осучасненого бачення ОЛР на державній службі має стати його 
одночасне перетворення на дієвий засіб: стратегічного управління людськими 
ресурсами; поліпшення якості управлінської діяльності керівника; підвищення 
ефективності державного управління та державної служби в цілому; постійного 
ділового підтримуючого спілкування та зворотного зв’язку в організації; 
коригування кар’єрної “траєкторії” оцінюваного чиновника.  
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• Суттєве переосмислення щорічного оцінювання людських ресурсів у 
сфері державного управління. Пріоритетною має бути визнана філософія, 
спрямована на обов’язковий перехід від логіки винесення формального 
судження про відповідність оцінюваного службовця займаній ним посаді до 
сучасної логіки діагностування рівня його професіоналізму й реалізації 
творчого потенціалу з об’єктивним впливом на подальше кар’єрно-особистісне 
зростання. Саме тому надзвичайної актуальності набуває проблема 
напрацювання нових підходів до вирішення практичних завдань оцінювання 
людських ресурсів у сфері державного управління з метою активізації процесу 
осучаснення оцінювальної процедури. Причому акмеологічний підхід до 
оцінювання людських ресурсів має стати стрижнем оцінювальних технологій та 
процедур.  
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3. ПРАКТИКУМ “САМООЦІНЮВАННЯ –  
ОСНОВА ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА” 
 
Особистість – цілеспрямована людина з визначеною системою життєвих 
цінностей та поглядів, обраним життєвим шляхом та неповторним (унікальним) 
внутрішнім світом.  
Типи підходів до управління в організації  

І. Системоцентричний: примат Системи над Людиною, коли: 
- у Системи - права, а в Людини – лише обов’язки,  
- Людина для Системи – лише засіб, а не ціль. 

ІІ. Людиноцентричний: Людина – найвища цінність та мета для Системи, 
коли: 

- Система служить Людині, 
- Система створює сприятливі умови для існування та розвитку 

Людини. 
 
Групи відносин у форматі “Система – Людина” 

Ø Ідентифікація – ототожнення цілей Людини та Системи. 
Ø Розмежування – цілі Людини та Системи дещо не співпадають. 
Ø Конфлікт – протистояння цілей Людини та Системи як ворожих, 

протилежних. 
Взаємні очікування у форматі “Система–Людина”  

Взаємодія - Дезінтеграція. 
Міжособистісна суб’єкт-об’єктна взаємодія 

Партнерська - Маніпулятивна - Конфліктна 
Структура міжособистісних відносин 

Міжособистісне сприйняття – Взаємооцінювання – Взаємоочікування – 
Прийняття взаєморішень – Взаємовплив. 

Ключові компетенції лідерства 
Аналітичне мислення – Управління людськими ресурсами – 

Ефективна поведінка та комунікація – Досягнення результатів – орієнтація на 
результат. 
Командна діяльність суб’єкта управління 

- Колектив: група людей, команда однодумців, кліка. 
Соціально-психологічна структура колективу 

- Самосвідомість 
- Потреби  
- Цінності  
- Місія та цілі підрозділу та колективу 
- Навички колективних дій 
- Міжособистісні та між групові відносини 
- Соціально-психологічні явища 
- Умови життєдіяльності колективу як соціальної мікросистеми 
- Піраміда ідентичності команди 
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“Барометр” коллективу. 
 Проаналізуйте “погоду” у вашому колективі, взявши за основу нижчеподані 
характеристики. Яка “погода” переважає, чому? 

Штормить, буря – Похмуро - Іноді сонячно, іноді похмуро – Сонячно - 
Недружелюбно та незатишно - Інше.  
Співробітники. 
Охарактеризуйте ваших підлеглих співробітників, використавши оці 
характеристики 

 Партнери – Конкуренти – Виконавці – Однодумці – Послідовники – 
Союзники – Інше.  

 
 Сутнісні складові особистості 

- Генетичні біологічні особливості: на 15% Л. формується відповідно 
до факторів спадковості  

- Соціальні властивості: на 85% Л. формується згідно зі своїм 
оточенням (погляди, потреби, інтереси, мотиви, морально-етичні переконання). 

- Я-Концепція: Я-реальне, - ідеальне, - конструктивне, прагматичне 
 Я- фізичне, - розумове, - емоційне, - соціальне  
- “Вікно Джогаррі”: особистість - сукупність 4 зон внутрішнього світу 
Людини (Л.) 

1. Відкрита зона: усім видна і 
добре відома самій Л. частина 
внутрішнього світу Л. 
(імідж, репутація) 

2. “Сліпа” зона: закрита для Л., 
але відкрита оточуючим 
(голос у запису, фото, відгук про 
Л., її почерк) 

3. Прихована зона: добре відома 
самій Л., але закрита для інших 
(усі “+” та “–” Л. 

4. Невідома зона: світ 
підсвідомого, інстинктивного 

 
 Почуття власної гідності особистості 
Чи завжди вдається вам зберегти почуття власної гідності? Чи притаманне 
це почуття вашим підлеглим в очолюваному вами колективі? 

Формула визначення почуття власної гідності особистості 
(ПВГО): ПВГ= У, Д, Р / ПЗЗ,  
У – успіх, Д – досягнення, Р – результат, ПЗЗ – попередньо затрачені 
зусилля. 

 
 “Формула виживання” 
Чи актуальною є ця формула для ваших підлеглих співробітників?  
“Формула виживання”: В= Т(рек.) + Т(рел.) + Т(катарс.) : Т(доб.) – Т(сон), де 
Рекреація (лат. “recreatio” – “відновлення”) – заходи для відновлення фізичної 
активності 
Релаксація (лат. “relaxation” – “послаблення”) – стан психічного 

переключення свідомості на думки, здатні викликати позитивні емоції 
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Катарсис (лат. “catharsis” – “очищення”) – моральний контроль та 
порівняння своїх думок, почуттів, вчинків, слів з моральними ідеалами, 
духовне прагнення та устремління до піднесеного, прекрасного 

 
 Складові самовдосконалення особистості 
Чи враховуєте ви нижчеподані складові для власного самовдосконалення та 
самовдосконалення своїх підлеглих? 

- Постійний об’єктивний самоаналіз 
- Цілеспрямоване порівняння поведінки 
- Самооцінка адекватності цілям та можливостям вчинків, думок, слів 
- Створення власної системи цінностей на основі загальнолюдської моралі. 
 

 Методи самовдосконалення особистості 
Нискільки ефективними є ці методи для вас та ваших підлеглих? Які з методів 
найлегше, а які найважче застосоувати? Чому? Обґрунтуйте вашу відповідь  

- Позитивне підкріплення 
- Розумний самопримус 
- Самоспостереження  
- Самоаналіз 
- Захисні блокування психіки. 
 

 Формула досягнення успіху професіональним керівником-лідером 
Чи ваша кар’єра і кар’єра ваших підлеглих є свідченням дієвості цієї формули?  

Самоусвідомлюваність → Самопізнання → Самовладання → 
Самоконтроль → Самовираження. 

 
 Комплімент – ефективний психологічний прийом формування 
позитивної атракції = “Золоті слова” 
Який ефект ви отримуєте від висловлювання компліментів вашим підлеглим? 
Чи легко це вам вдається і чи дотримуєтеся ви внижчеподаних вимог до їх 
формулювання? 

• Один смисл: відображення лише позитивних рис Л.  
(Слухаючи вас, дивуюся, як ви уміло уникаєте складних питань). 

• Без гіпербол: не перебільшувати позитивну оцінку рис Л. 
 (Мене завжди вражає ваша пунктуальність). 

• Без “приправ”: недоцільність критичних зауважень, які знищують сам 
комплімент.  

(У вас – золоті руки, а язик ваш...). 
• Висока думка: врахування власної думки Л. про рівень розвитку у неї 

відображених у компліменті рис  
(Ви працюєте не гірше Х.). 

• Без дидактики: констатація – ствердження наявності певної риси Л., а 
не рекомендації щодо її розвитку в характері Л.  

(Непохитність переконань прикрашає, умій відстоювати свої переконання). 
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• Комплімент на тлі антикомпліменту собі: найсильніший за силою впливу.  
(Можна позаздрити вашому вмінню переконувати людей! У мене так не 
виходить!). 

 
 Методи комунікативного впливу 
Які із запропонованих методів ви використовуєте найчастіше, найрідше, 
ніколи? Обґрунтуйте вашу відповідь та наведіть переконливі приклади 
Ø Метод Сократа: уміння змусити опонента погодитися з кожним 
аргументом на будь-якому етапі діалогу. 

Ø Метод Аристотеля: мовець формулює тези й аргументує докази. 
Ø Метод 3-х раундів:  

o І-й раунд: виклад суті проблеми. 
o ІІ-й раунд: альтернативні варіанти вирішення проблеми. 
o ІІІ-й раунд: погодження з опонентом.  

Ø Метод Штирліца: згадати про свою ідею й “забути” про неї. 
Ø Метод “жаба в сметані”: відстоювання своєї позиції та думки. 
Ø Метод “S”: встановлення атракції між людьми різної статі. 
 
 

 Заповіді ефективного слухання 
Чи легко вдається вам дотримуватися нижчеподаних заповідей? 
ü Пам'ятайте, що слухати і говорити одночасно неможливо. 
ü Прислухайтеся до основних ідей співрозмовника. 
ü Чутливо реагуйте на свої емоційні „точки глухоти". 
ü Боріться з відволікаючими факторами. 
ü Постарайтеся не злитися. 
ü Не довіряйте своїй пам'яті щодо запам'ятовування певної, можливо 

важливої, інформації. 
ü Дайте співрозмовникам виговоритися. 
ü Співпереживайте вашим співробітникам. 
ü Утримуйтесь від суджень. 
ü Реагуйте на послання, а не на людину. 
ü Намагайтеся сприймати швидше почуття, що стоять за словами мовця 

(інтонаційні та візуальні знаки), аніж пряме значення слів. 
ü Використовуйте “зворотній зв’язок". 
ü Слухайте вибірково. 
ü Розслабтеся. 
ü Намагайтеся не критикувати, подумки чи вголос, точку зору 

співрозмовника, навіть якщо вона відрізняється від вашої. 
ü Слухайте уважно. 
ü Намагайтеся, наскільки це у ваших силах, створювати позитивну 

обстановку для спілкування. 
ü Задавайте запитання. 
ü Майте мотивацію для слухання. 
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 Гуманізація внутрішньо-організаційних відносин 
Наскільки актуальними ждля вас та очолюваного вами колективу є 
запропоновані складові? Які з них є найважливішими та найменш важливими 
для вашого колективу? Чому? 

- створення позитивних цінностей в управлінні 
- УК та ОК на основі взаємоповаги, коректності, етичної поведінки 
- захист прав співробітників від бюрократичного свавілля 
- створення умов для розвитку самоуправління та команд у колективі 
- створення безпечного й комфортного середовища праці, постійне 

удосконалення умов праці 
- створення системи дієвих матеріальних та моральних стимулів праці 
- прояв уваги до потреб і проблем кожного співробітника 
- управління талантами у колективі. 
 

 Індивідуальний стиль керівництва (ІСК) – індивідуальний підхід до 
підлеглих співробітників, який є основою мистецтва управління і залежить від 
особистості керівника та від якісних характеристик очолюваного ним 
колективу. Наскільки складові вашого стилю керівництва співпадають із 
нижчеподаними?  
 
Складові ІСК: 

1. Розподіл повноважень. 
2. Переважаючі методи керівництва. 
3. Якісні характеристики процесу прийняття управлінських рішень. 
4. Характер контактів з підлеглими співробітниками. 
5. Комунікативна компетентність керівника. 
6. Продуктивність колективу за тимчасової відсутності керівника. 
7. Ставлення керівника до порад, заперечень, точок зору підлеглих. 
8. Контроль за діяльністю (власною, кожного співробітника, колективу в 
цілому). 

9. Збалансованість виробничих та соціально-психологічних завдань. 
10.  Реакція керівника на критику. 
11.  Здатність керівника до самокритики. 
12.  Поведінка керівника у випадку недостатнього рівня наявності у нього 
знань (загальних, професійних). 

13.  Відповідальність керівника. 
14.  Психологічний такт керівника. 
15.  Найближче оточення керівника. 
16.  Ставлення керівника до дисципліни та самодисципліни. 
17.  Рівень співробітництва та партнерства у колективі. 
18.  Самостійність підлеглих співробітників. 
19.  Активність та ініціативність керівника й підлеглих. 
20.  Характеристика вимогливості керівника. 
21.  Ставлення керівника до інновацій. 
22.  Ставлення керівника до самого себе. 
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23.  Характер лідерства керівника (формальне лідерство – соціальне 
лідерство). 

24.  Емоційне лідерство керівника. 
 

 Cамоусвідомлюваність 
Дайте відповідь, вибираючи із запропонованих варіантів: 1- повністю згодний, 
2 – згодний, 3 – важко сказати, 4 – незгодний, 5 – категорично незгодний 

1. Я усвідомлюю свої сильні та слабкі сторони. 
2. У мене є план самовдосконалення та розвитку нових навичок. 
3. Я регулярно проводжу само оцінювання. 
4. Я розумію, чим керуюся при прийнятті рішень і що мною рухає. 
5. Я знаю, які мої головні цінності і як вони впливають на мої рішення. 
6. Я задоволений якістю моїх відносин із співробітниками. 
7. У складних ситуаціях мені вдається стримувати свої емоції. 
8. Я реалістично оцінюю свої головні достоїнства та недоліки. 
9. Я задоволений способом моєї взаємодії із співробітниками. 
10.  Я розумію, яким чином я найкраще засвоюю інформацію. 
11.  Перед тим, як прийняти остаточне рішення, я детально аналізую свої 

можливості. 
12.  Я успішно працюю в команді. 
13.  Я добре почуваюся у великих групах. 
14.  Я розумію свої сильні та слабкі сторони. 
15.  Я знаю, інтроверт я чи екстраверт, і як ця обставина впливає на мою 

здатність взаємодіяти та працювати з іншими співробітниками. 
16.  Співробітники вважають мене приємним співрозмовником. 
17.  Співробітники вважають мене добросовісною, відповідальною 

людиною. 
18.  Я відкритий до нового досвіду та прагну його. 
19.  Я вмію відслідковувати власну поведінку, вмію дивитися на себе очима 

співробітників і беру до уваги їхні думки, але не покладаюся цілковито на них. 
20.  Я свідомо працюю над собою для того, щоб справити хороше враження 

на співробітників і поліпшити їхнє ставлення до мене. 
21.  Я перевіряю свої здогади, спілкуючись із співробітниками. 
22.  Я умію переборювати стереотипи у сприйнятті інших людей. 
23.  Я звертаю увагу не лише на те, що являє для мене безпосередній 

інтерес. 
24.  Я регулюю рівень своєї відкритості із співробітниками: знаю межі, до 

яких ділюся з ними своїми поглядами та цінностями. 
25.  У нових ситуаціях та з новими людьми я уникаю упереджених 

очікувань. 
26.  У мене є реалістичне уявлення про те, як мене сприймають 

співробітники. 
27.  Я легко ділюся своїми думками та почуттями із співробітниками. 
28.  Мені подобається спілкуватися з людьми, думка яких відрізняється від 

моєї, і вчитися у них. 
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29.  Під час ділового та особистісного спілкування я тримаю свої емоції під 
контролем. 

30.  Я намагаюся надати допомогу і підтримати співробітників. 
Оцінювання та інтерпретація результатів: Додайте усі відповіді на 
запитання, кожне з яких – це фактор, що стосується самоусвідомлюваності. 
Числові значення відповідей зворотно пропорційні ступеню Вашої згоди з 
ними: чим нижчим є сумарний бал, тим краще у Вас проявляються навички 
самоаналізу. Чим він є вищим, тим більше Вам потрібно докласти зусиль, щоб 
навчитися розуміти самого себе. Отже, якщо Ви набрали 90 балів чи більше, 
Вам необхідно розробити план удосконалення навичок самоаналізу. 
 
Модель якостей “Уміння управляти собою” 
Проаналізуйте ваші уміння управляти собою. Які висновки ви жля себе 
можете зробити? 
 
Групи якостей 

(І рівень) 
Зміст  

критеріїв 
Первинні якості 

(ІІ рівень) 
 Здатність 
правильно 
формулювати 
життєві цілі 

Оптимальна 
спрямованість та 
мобілізація власних 
здібностей і життєвих 
ресурсів 

1. Здатність пізнати самого себе 
2. Уміння формулювати свої життєві 
цілі 

3. Уміння приймати рішення 
4. Уміння планувати кар’єру 
 

Особиста 
організова-ність 

Здатність жити й 
працювати по системі 

1. Прихильність до системного 
підходу 

2. Уміння цінувати та ефективно 
використовувати час 

3. Уміння зосередитися на головному 
4. Уміння все робити по порядку 
5. Уміння не ігнорувати дрібниці 
6. Уміння враховувати й аналізувати 
затрати часу 

 
Самодисципліна Уміння управляти своєю 

поведінкою: “тримати 
себе в руках” 

1. Обов’язковість, здатність тримати 
слово 

2. Пунктуальність, точність 
виконання 

3. Зібраність, уміння не 
розпорошуватися 

4. Наявність почуття відповідальності 
5. Уміння відмовлятися від 
задоволень заради головного 

 
Знання техніки 
особистої 
роботи  

Знання правил і прийомів 
організації особистої 
роботи та уміння ними 
користуватися 

1. Уміння організовувати робоче 
місце 

2. Уміння користуватися оргтехнікою 
3. Уміння працювати з інформацією  
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4. Уміння готувати документи 
5. Уміння розмовляти по телефону 
6. Уміння слухати  
7. Уміння планувати свої справи 
8. Знання методів раціоналізації 
особистої праці 

9. Уміння користуватися записничком 
10. Уміння змінювати види діяльності 
11. Знання технологій комунікативної 

діяльності 
 

Самоорга-
нізація 
особистого 
здоров’я  

Належний стан здоров’я, 
гігієна розумової праці 

1. Фізичні навантаження 
2. Правильне харчування 
3. Сон 
4. Дихання 
5. Водні процедури 
6. Боротьба з шумом 
7. Тренованість нервової системи 
8. Уміння розслабитися 
9. Відмова від згубних звичок 

10.  Режими праці та відпочинку 
 

Емоційно-
вольовий 
потенціал 

Здатність управляти 
своєю волею, виховувати 
оптимізм та 
життєрадісність 

1. Воля 
2. Працелюбність 
3. Наполегливість у роботі 
4. Цілеспрямованість 
5. Рішучість 
6. Уміння зацікавити, мотивувати 
себе 

7. Оптимізм та життєрадісність 
8. Захопленість роботою 
9. Відданість роботі й колективу 

10. Сімейний добробут та 
благополуччя 

11. Впевненість у самому собі 
12. Психологічна підготовка до роботи 

 
Само-контроль 
особистої 
життє-
діяльності 

Здатність постійно 
контролювати процеси 
своєї діяльності та її 
результати 

1. Знання функцій самоконтролю 
2. Контроль процесів 
3. Контроль часу 
4. Контроль результатів 
5. Самоконтроль дня 
6. Уміння створювати й 
контролювати власні емоції, імідж, 
настрій тощо 
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Виявлення факторів, що спричинюють непродуктивні затрати часу 
Відмітьте – від найсуттєвішої до найнесуттєвішої - причини втрати 
робочого часу, які суттєво впливають на вашу роботу 

Причини втрати робочого часу Від найсуттєвішої 
до найнесуттєвішої 

Нечітка постановка цілей керівником  
Невміння керівника встановлювати реальні терміни   
Відсутність звички встановлювати пріоритети у справах  
Спроба зробити за один раз занадто багато (кілька справ)  
Відсутність чіткого уявлення про завдання і шляхи їх 
вирішення  

 

Нераціональне планування робочого дня  
Особиста неорганізованість  
Відсутність знань та навичок для чіткого планування своєї 
роботи 

 

Низька самодисципліна  
Неефективна система збереження інформації, постійні втрати 
часу на пошуки № телефонів, документів, записів, адрес тощо 

 

Багато зовнішніх відволікань (дзвінки, відвідувачі, інше)  
Багато відволікань на сторонні справи через погану 
посидючість та погану здатність концентрації уваги на 
головному 

 

Занадто багато часу йде на контроль та перевірку роботи 
підлеглих 

 

Надмірні узгодження питань із суміжними підрозділами  
Невміння відмовити, приходиться робити не свою роботу  
Низька зацікавленість в кінцевих результатах  
Невміння делегувати відповідальність  
Поганий розподіл роботи між підлеглими  
Затягнуті у часі, погано організовані наради  
Термінові, незаплановані завдання, доручення керівництва  
Погана чи недостатня підготовка до виконання наміченої 
роботи 

 

Неповна, помилкова чи запізніла інформація, необхідна для 
роботи 

 

Довге очікування прийому в керівництва  
Розмови на особисті (неробочі) теми, неформальне 
спілкування зі співробітниками 

 

Роз’їзди   
Відкладання справ на потім, розкачування  
Прагнення зібрати якомога більш повну інформацію, 
загрузання в деталях 

 

Занадто багато паперової роботи  
Відсутність чіткої системи роботи з документами  
Перекури, перерви на каву, чай   
Інше (вкажіть конкретно, що саме)  
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 Широта спектру ваших емоцій 
1. Що вас бентежить? Згадайте останній випадок, коли ви були розгнівані. Як 
ви справилися з ситуацією. Чи могли б ви зробити це по-іншому, краще? 

2. Що вас засмучує? Чи могли б ви описати кілька випадків, коли вам було 
сумно? Як ви впоралися з цими ситуаціями? 

3. Від чого ви відчуваєте почуття сорому? Опишіть кілька ситуацій, в яких вам 
було соромно. 

4. Що вас радує? Чи можете ви описати кілька випадків радості та ваші 
відчуття? 

 Результати: запишіть відповіді та подумайте над ними. Вони повинні 
розказати вам про те, наскільки ви чутливі до власних емоцій, та допоможуть 
вам краще зрозуміти ваше емоційне життя. 
 
 Шкала веселощів та радощів на роботі  
Уявіть шкалу веселощів та радощів на роботі та оцініть їх по 10-ти бальній 
шкалі: від 1-го балу-найменшого до 10-ти балів-найбільший бал. 
 Результати: Сума балів відображає емоційний стан у колективі. 
 
 Визначення Вашого “максимуму лідерства” 
ü Опишіть час, коли ви почували себе успішним у лідерстві.  
ü Які обставини кидали вам виклик? 
ü Що ви зробили, щоб цей момент став вирішальним? 
ü Які якості ефективного лідера ви проявили? 
ü Що ви винесли з цього досвіду: для себе та для своїх підлеглих? 
ü Чи працюєте ви над удосконаленням вашого лідерства? 
ü  

 Ви – лідер чи менеджер? 
Дайте відповідь на нижчеподані твердження: 
 
В управлінні підрозділом 
я: А В 
зосереджений на  теперішньому майбутньому 
більше думаю про стабільність зміни 
будую плани короткотермінові довготермінові 
щоб зробити свою роботу я 
використовую 

натхнення інструкції 

мої цілі ґрунтуються на насущних потребах внутрішніх потребах 
завжди питаю Як? Чому? 
моє положення у колективі 
ґрунтується на 

владі харизмі 

в роботі з іншими контролюю доручаю 
моє спілкування 
характеризується 

складністю простотою 

при прийнятті рішень 
звертаюсь до 

логіки інтуїції 

головні питання організаційні соціальні та організаційні 
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Результати: якщо більше відповідей А, ви – менеджер; якщо більше відповідей 
В, ви – лідер. Якщо вагалися між двома варіантами, ви – одночасно і лідер, і 
менеджер.  
 
 Що цінується у вашому колективі найбільше?  
Оцініть запропоновані складові від 1-го балу (найменша оцінка) до 10-ти балів 
(найвища оцінка). 

- Командний дух 
- Щирість 
- Повага до співробітників 
- Чіткий розподіл повноважень 
- Увага до споживачів послуг 
- Змагальність  
- Бажання перемогти 
- Швидкість та оперативність 
- Оптимізм  
- Підзвітність  
- Постійний професіонально-особистісно-професійний розвиток 
-  Відкритість до змін 
- Чесність  
- Довіра  
- Прямота  

 Оцінювання та інтерпретація: Чим більше балів, тим успішнішою є ваш 
колектив як команда однодумців. 
 
 Рівень вашої інтелігентності 

Кожна з виділених якостей оцінюється за дев’ятибальною шкалою:  
1— дуже низький рівень, 2 — низький, 3 — нижче середнього, 4 — трохи 

нижче середнього, 5 — середній рівень, 6 — трохи вище середнього, 7 — вище 
середнього, 8 — високий рівень, 9 — дуже високий. 

За основу запропонованої методики використано метод незалежних 
характеристик. Для цього наведені у таблиці якості особи, що характеризують її 
інтелігентність, оцінюються незалежно одна від одної три рази:  

а) самою особою; б) найближчим товаришем; в) людиною, яка критично 
відноситься до оцінюваної особи.  

Після цього ці три незалежно поставлені оцінки по кожній якості необхідно 
додати і розділити на три: вийде найбільш об'єктивна середня оцінка.  

Можна підрахувати середню оцінку по усіх оцінюваних якостях і визначити 
середній, тобто загальний рівень інтелігентності особи (за дев’ятибальною 
шкалою). 
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Шкала оцінки якостей особи, що характеризують її інтелігентність 
Якості особи, що характеризують її 
інтелігентність 

Дев’ятибальна шкала оцінки 
відповідних якостей особи 

Громадянські якості 
1. Соціальна активність 
2. Цивільна мужність 
3. Правдолюбство  
4. Демократизм 
5. Інтернаціоналізм 
6. Незалежність 
7. Принциповість 
8. Подвижництво 
9. Прогресивність поглядів 
 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

Етичні якості 
10. Тактовність 
11. Сумлінність 
12. Скромність 
13. Чесність 
14. Душевність 
15. Шанобливість 
16. Чуйність 
17. Обов'язковість 
18. Доброзичливість 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Інтелектуальні якості 
19. Здатність зрозуміти іншого 
20. Терпимість до інакомислення 
21. Творча активність 
22. Критичність мислення 
23. Здібність до самоаналізу 
24. Здібність до самоосвіти 
25. Здібність до самовиховання 
26. Самокритичність 
27. Ерудованість 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3 4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 

Загальна культура 
28.  Культура спілкування, поведінки 
29. Культура розумової праці 
30.  Естетична і художня культура 
31. Фізична культура 
32. Професійна культура 
33. Екологічна культура 
34. Економічна культура 
35. Правова культура 
36. Політична культура 
 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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NB!!! Орієнтовний тест-анкета цінний перш за все тим, що по його результатах 
вдається проаналізувати свої найсильніші і найслабші якості і, таким чином, 
скласти програму саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.  

Якщо такі якості, як душевність або, наприклад, прогресивність поглядів, не 
вимагають роз'яснень, то блок якостей, який у наведеній таблиці названий 
“Загальна культура”, при їх експертній оцінці викликає деякі утруднення і 
різночитання.  

Тому до вищого рівня — 9 балів, наприклад, по політичній культурі, можна 
віднести як “еталон” академіка А. Д. Сахарова.  

Рівень 8 балів відповідає активному творчому застосуванню відповідної 
якості у нестандартних ситуаціях,  

6-7 балів — це вище середнього, оскільки відповідна якість активно 
виявляється і часто застосовується в різних ситуаціях, але не завжди ефективно і 
творчо,  

5 балів — це середній рівень ефективності і розвиненості,  
3-4 бали — нижче середнього,  
2 бали — низький рівень розвитку й ефективності,  
1 бал — дуже низький рівень розвитку відповідної якості, що характеризує 

лише початкову стадію його застосування. 
Самооцінка і самоаналіз рівня інтелігентності особи сприяють, по-перше, 

отриманню глибшої інформації про свої громадські, етичні, інтелектуальні, 
загальнокультурні якості. А це вже немало; по-друге, продуктивно використавши 
цю інформацію, отримати можливість порівняти ступінь адекватності 
самооцінки своїх особових якостей з тим, як вас оцінюють оточуючі вас 
співробітники. Головна мета запропонованої методики оцінки рівня 
інтелігентності особи — поглибити уявлення про свої найбільш сильні і слабкі 
сторони для подальшого саморозвитку. 

 
Конфліктна особа 
Якості характеру, особливості поведінки, характерні для конфліктної особи: 

♦  прагнення будь-що домінувати, бути першим, там, де це можливо і 
неможливо, сказати своє останнє слово; 

♦  бажання бути настільки “принциповим”, що це підштовхує до ворожих дій і 
вчинків; 

♦  надмірна прямолінійність у висловлюваннях і думках, що, як відомо, також 
не всім подобається; 

♦  критика, особливо критика необґрунтована, недостатньо аргументована, не 
тільки дратує, але часто просто породжує конфлікт; 

♦  поганий настрій, якщо він до того ж періодично повторюється, часто буває 
благодатним ґрунтом для конфлікту; 

♦  консерватизм мислення, поглядів, переконань, небажання подолати 
застарілі традиції в житті колективу, які стали гальмом в його розвитку, і 
неминуче призводять до конфлікту; 

♦  прагнення сказати правду в очі. Іноді безцеремонне втручання в особисте 
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життя також створює складну, деколи драматичну, ситуацію; 
♦  прагнення до незалежності — хороша якість, але до певних меж. Якщо 

прагнення до незалежності переростає у прагнення робити “все, що хочу” і 
суперечить бажаннями і думками інших, то це загрожує неминучим конфліктом; 

♦  бути наполегливим, як відомо, особливо в умовах конкуренції, дуже 
важливо, але якщо наполегливість межує з нав'язливістю, це вже дратує; 

♦  несправедлива оцінка вчинків і дій підлеглих та применшення ролі й 
значущості іншого співробітника викликають, як правило, негативну реакцію; 

♦  ініціатива, особливо творча, це добре, але коли людина проявляє ініціативу 
там, де її, як кажуть, не просять, це створює напружену і навіть конфліктну 
ситуацію. 
 
Правила поведінки для подолання в собі негативних якостей характеру і 

поведінки. Правила поведінки для конфліктних людей 
1.  Не прагніть домінувати за будь-яку ціну. 
2.  Будьте принципові, але не боріться заради принципу. 
3.  Пам'ятаєте, що прямолінійність – це добре, але не завжди. 
4.  Критикуйте, але не критиканствуйте. 
5.  Частіше посміхайтеся. Усмішка коштує недорого, однак дорого цінується. 
6.  Традиції хороші, але до розумної межі. 
7.  Сказати правду теж треба уміти. 
8.  Будьте незалежні, але не самовпевнені. 
9.  Не перетворюйте наполегливість на настирливість. 

10.  Не чекайте справедливості до себе, якщо ви самі несправедливі до 
підлеглих. 
11.  Не переоцінюйте своїх здібності й можливості. 
12.  Не проявляйте ініціативи там, де її не потребують. 
 
 Ви – “вбивця розмови”? 
Дайте відповідь “так” або “ні”.  
1. Ви не слухаєте співрозмовника, оскільки думаєте про те, що сказати у 
наступний момент? 
2. Ви перебиваєте свого співрозмовника для висловлення власних ідей? 
3. Ви схильні викривляти думки того, хто говорить, щоб вони більше 
відповідали вашим уявленням? 
4. Чи трапляється вам демонструвати свою повну обізнаність, застосовуючи 
висловлювання типу: “Я це знаю”, “Це правильно”, “Так, так”? 
5. Коли співробітник про щось вас запитує, ви можете сказати дещо важливіше, 
ніж “Я знаю” або “Мені все рівно”? 
6. Ви відчуваєте міцний ґрунт під ногами лише тоді, коли говорите про себе? 
7. Чи можна сказати, що ви жваво цікавитеся різноманітними речами, 
проблемами, темами тощо? 
8. Свою незгоду із чужою думкою ви можете висловити без гніву та зверхності? 
9. Ви цілком вірите своїм словам, коли повідомляєте що-небудь про певні 
факти? 
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10. Ви абсолютно уважні, коли слухаєте свого співрозмовника? 
Результати: Поставте за кожну відповідь “ні” на запитання 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 
бал; за кожну відповідь “так” на запитання 7, 8, 9, 10 - 1 бал. 
8-10 балів: ви чудово володієте мистецтвом підтримувати розмову і 
співробітникам подобається спілкування з вами. 
4-7 балів: ви – звичайний “середній” співрозмовник, який не докладає зусиль, 
аби спонукати інших на конструктивну розмову.  
0-3 бали: ви – “вбивця розмови”. Якщо ви хоч трішки поважаєте своїх 
співробітників, негайно починайте позбавлятися своїх поганих звичок. 
 
 Ваше уміння контролювати себе 
Дайте відповідь “так” або “ні”.  
1. Мені важко наслідувати інших. 
2. Я б міг при нагоді клеїти дурня, щоб привернути до себе увагу чи потішити 
людей, що мене оточують. 
3. З мене міг би вийти непоганий актор. 
4. Іншим здається, що я більше переживаю, ніж це є насправді. 
5. Я рідко у центрі уваги, коли буваю в компанії. 
6. Я поводжуся зовсім по-різному у різних ситуаціях і спілкуючись з різними 
людьми.  
7. Я можу відстоювати лише те, у чому сам щиро переконаний. 
8. Щоб досягти успіхів у справах і у спілкуванні із співробітниками, намагаюся 
поводити себе відповідно до їхніх сподівань. 
9. Я можу бути дружелюбним з тими, кого не можу терпіти. 
10. Я завжди такий, яким видаюсь. 
 Результати: за кожну відповідь “ні” на запитання 1, 5, 7 – 1 бал; за кожну 
відповідь “так” на решту запитань – 1 бал. 
0-3 бали. У вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійка, і ви 
не вважаєте за потрібне змінювати її залежно від ситуації. Ви здатні до щирого 
саморозкриття у діалозі. Дехто вважає вас “не дуже зручним” у спілкуванні 
через вашу прямолінійність. 
4-6 балів. У вас середній комунікативний контроль. Ви щирі, але стримані у 
своїх емоціях. Варто більше прислухатися до ваших співрозмовників. 
7-10 балів. У вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите у будь-
яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації і навіть здатні передбачати 
враження, яке ви справляєте на оточуючих. 
 
 Конструктивність вашої критики 
Дайте відповідь “так” чи “ні” 
1. Ви схильні давати свої поради, коли занепокоєні чи втомлені? 
2. Бувають у ваших критичних зауваженнях нотки роздратування, суму або 
сарказму? 
3. Ви намагаєтеся зрозуміти співрозмовника і зважити на його фізичний або 
емоційний стан перед тим, як висловити свої зауваження? 
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4. Вам подобається залишати за собою останнє слово, вдаючись до 
висловлювань типу: “Я так і думав”, “Я ж саме так і казав”, “Ну що, виявилося, 
що я мав рацію, чи не так?”. 
5. Ви можете так само легко похвалити, як і вказувати на прорахунки? 
6. Ви відчуваєте свою неповноцінність або свою перевагу над підлеглими? 
7. Коли ви припускаєтеся помилок, чи властиво вам виправдовувати їх? 
8. Ви прислухаєтеся до пропозицій, критичних зауважень на вашу адресу і чи 
об’єктивно їх оцінюєте? 
9. Ви схильні зчиняти великий галас через дрібниці? 
10. Ви вмієте мовчки вислуховувати свого співрозмовника? 
11. Часто ваше обличчя виражає гнів, огиду або нетерпіння? 
12. Помітивши помилку, ви частіше відчуваєте роздратування, аніж бажання 
виправити її? 
Результати: Поставте 1 бал за кожну відповідь “так” на запитання 3, 5, 8, 
10 і за кожну відповідь “ні” на запитання 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12. 
11-12 балів: ви вмієте надзвичайно артистично давати співробітникам поради. 
8-10 балів: ви висловлюєте критику у такий спосіб, що її сприймають як 
допомогу, а не як докір. Ви пам’ятаєте, що головна мета критики – допомогти 
співробітнику стати кращим. 
4-7 балів: ваш підхід загалом негативний. Ви звертаєте увагу насамперед на 
протиріччя, а не прагнете досягти згоди. 
0-3 бали: вам властиво “робити” критичні зауваження, здобрені отрутою. 
Пам’ятайте, що така критика здатна “вбивати” найменшу свіжу конструктивну 
думку ваших співробітників. 
 
 Чи поважають вас співробітники? 
Дайте відповідь “так” або “ні”  

1. Ви повинні пам’ятати, що майже щохвилини продовж дня вас 
прискіпливо оцінюють ті, з ким вам приходиться спілкуватися. 

2. У людини почуття незалежності повинне бути достатньо розвинутим, 
щоб обговорювати з друзями своє хобі, незалежно від того поділяють вони це 
захоплення чи ні. 

3. Ні за яких обставин не можна втрачати свій авторитет в очах інших. 
4. Якщо людина помічає помилки у мовленні інших, вона повинна їх 

виправляти. 
5. Коли ви зустрічаєтеся з незнайомими людьми, ви повинні бути 

достатньо дотепними, комунікабельними і привабливими, щоб справити на них 
позитивне враження. 

6. Коли вас представляють іншій людині, і ви не розчули її ім’я, то повинні 
попросити повторити його. 

7. Ви вважаєте, що поважають людей, котрі ніколи не дозволяють 
кепкувати над собою. 

8. Ви намагаєтеся не задавати зайвих питань із побоювання видатися 
нерозумним. 
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9. Якщо ви спілкуєтеся з блискучою та кмітливою людиною, то волієте не 
встрявати з нею у дискусію, а віддати їй належне і якомога швидше ухилитися 
від мовного змагання. 

10. Людина завжди повинна намагатися, щоб її поведінка відповідала 
настрою колективу, в якому вона знаходиться. 

11. Ви вважаєте, що кожна людина може помилятися, але вона повинна 
відповідати за свої помилки. 

12. Ви намагаєтеся говорити і робити те, що вважаєте за потрібне, а не те, 
чого від вас очікують інші. 

13. Краще, якщо інші залежать від вас, ніж навпаки. 
14. Справжній друг – той, хто сприймає вас таким, яким ви є, з усіма 

вашими позитивними рисами та недоліками. 
15. Для підвищення свого авторитету, ви намагаєтеся уголос 

підкреслювати свої кращі риси й отримані досягнення. 
16. Якщо вам розповідають анекдот, який ви вже чули, ви зупиняєте 

оповідача чи виправляєте неточності в кінці його розповіді? 
17. Якщо під час обговорення думок ви зрозуміли, що не маєте рації, то, як 

правило, визнаєте це уголос. 
18. Ви можете спокійно і рішуче відмовити людині у її проханні, якщо вона 

намагається перекласти на вас свої проблеми. 
19. Якщо майже весь колектив поділяє іншу думку, ніж ваша, то ви 

скоріше за все залишите свою думку при собі. 
20. Люди не повинні вперто і наполегливо захищати свої переконання 

щоразу, коли будь-хто виказує протилежну думку. 
Результати: За кожну відповідь, яка збігається з правильною, поставте собі по 
5 балів. Правильні відповіді: "так" - 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20; "ні" – всі інші. 
85-100 – “відмінно”: ви заслужено користуєтеся повагою оточуючих, які 
цінують вашу розсудливість, справедливість і вміння контролювати свої емоції. 
вам властиві також самостійність суджень та розумна свобода вчинків, не скута 
загальноприйнятими помилковими стереотипами. Ви не дозволяєте іншим 
перекладати на вас їхні проблеми, вмієте спокійно і тверде відмовити в такому 
випадку, не ображаючи інших і не почуваючись винним. Все це робить вас 
погано керованим тими, хто намагається маніпулювати вами, використовувати 
вас у своїх інтересах. Очевидно, ці люди вважають вас незручною людиною, 
вони дратуються, коли їм не вдається маніпулювати вами, але все рівно вони 
поважають вас. 
75-84 – “добре”: вас поважають оточуючі і вважають вас приємною людиною 
за те, що ви, по-перше, самостійні і вільні у своїх судженнях та вчинках, а по-
друге, намагаєтеся догодити людям, отримати їхнє схвалення та підтримку. У 
цьому проявляється гнучкість вашої поведінки, прагнення враховувати 
особливості ситуації та людей. При цьому ви підпадаєте під вплив помилкових 
стереотипів мислення і поведінки, які існують в загальноприйнятих нормах. 
Саме тому ви дозволяєте маніпулювати вами, охоче звалюєте на себе чужі 
проблеми. Вам досить важко відмовити необґрунтованим проханням таких 
маніпуляторів через острах образити їх і відчувати себе винним. Бажаємо вам 
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бути більше вільним у своїх думках і вчинках, не дотримуватися сліпих 
загальноприйнятих поглядів, спокійно і рішуче відстоювати свої інтереси і 
вміти протидіяти маніпуляторам. 
65-74 – “задовільно”: вас поважають не настільки, наскільки хотілося б вам. Ви 
намагаєтеся догодити людям, говорити і робити те, що вони очікують від вас, 
щоб отримати їхнє схвалення та підтримку. Вам важко відмовити 
необґрунтованим проханням людей, які намагаються перекласти на вас свої 
проблеми, оскільки ви боїтеся образити їх та відчуватися винним. Така 
поведінка пояснюється тим, що піддаєтеся впливу деяких помилкових 
стереотипів мислення і поведінки, напрацьованих суспільством. Люди охоче 
використовують вас у своїх цілях тому, що ви часто наосліп керуєтеся 
загальноприйнятими правилами поведінки і недостатньо впевнені у собі, щоб 
мислити і діяти самостійно. Перегляньте, будь ласка, свої принципи і правила 
поведінки серед людей. Ви станете впевненішим у собі, і люди будуть більше 
поважати вас. 
0-64 – “погано”: поваги людей вам дійсно бракує. Ви намагаєтеся догоджати 
людям, говорити і робити те, що вони очікують від вас, щоб отримати їхню 
підтримку та схвалення. Бачачи це, люди охоче вас використовують у своїх 
цілях, перекладають на вас свої проблеми, граючи на ваших почуттях. Вам 
важко відмовити необґрунтованим вимогам людей через острах образити їх і 
почуватися винним. Така поведінка пояснюється тим, що ви надто підпадаєте 
під вплив деяких помилкових суспільних стереотипів мислення і поведінки, і не 
впевнені в собі, щоб мислити і діяти самостійно і незалежно. Бажаємо вам бути 
більш вільним від жорстких стереотипів у своїх поглядах та вчинках. 
 
 Ваше уміння впливати на інших 
Відповідайте “так” чи “ні”. Оцініть відповіді відповідно до наведеної таблиці і 
підрахуйте набрану вами кількість балів. Визначите рівень вашого впливу 
відповідно до набраної вами суми балів 

1. Чи здатні ви представити себе у ролі актора або політичного діяча? 
2. Чи дратують вас люди, які одягаються й поводяться екстравагантно? 
3.  Чи здатні ви розповідати іншій людині про свої особистісні 
переживання? 

4.  Ви миттєво реагуєте, коли помічаєте найменші ознаки неповажного 
відношення до себе? 

5. Ваш настрій псується, коли хтось добивається успіху у тій сфері, яку ви 
вважаєте для себе найважливішою? 

6.  Чи любите ви робити щось дуже важке, щоб продемонструвати оточуючим 
свої неабиякі здібності? 

7.  Могли б ви пожертвувати усім задля досягнення у своїй професійній 
діяльності видатного результату? 

8.  Ви прагнете до того, щоб коло ваших друзів не змінювалося? 
9.  Ви любите розмірений спосіб життя із чітким розпорядком усіх справ і 
навіть розваг? 

10.  Ви любите міняти обстановку у себе удома або переставляти меблі? 
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11.  Ви любите використовувати нові способи для вирішення старих завдань? 
12.  Ви любите дратувати дуже самовпевнених і зарозумілих людей? 
13. Ви любите доводити, що ваш начальник або хтось вельми авторитетний 

у чомусь не має рації? 
Підсумуйте бали згідно з даними таблиці:  

Відп.     Бали за питання     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Так 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 
Ні 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

45-65 балів. Ви володієте прекрасними передумовами, щоб ефективно 
впливати на інших, змінювати моделі їхньої поведінки, учити, управляти, 
наставляти. У подібних ситуаціях ви зазвичай відчуваєте себе, як риба у воді. Ви 
переконані, що людина не повинна замикатися, уникати людей, триматися 
відособлено і думати тільки про себе. Вона повинна робити щось для інших, 
керувати ними, вказувати їм на допущені помилки, учити їх, щоб вони краще 
відчували себе у навколишній дійсності. Тих же, кому не подобається такий ідеал 
відносин, на вашу думку, не слід жаліти. Ви наділені даром переконувати у своїй 
правоті оточуючих. Проте вам треба бути дуже обережним, щоб ваша позиція не 
стала надмірно агресивною. У цьому випадку ви легко можете перетворитися на 
фанатика або тирана. 

31-44 бали. Передумови ефективно впливати на інших у вас вдало 
поєднуються з відчуттям міри, за якою вплив стає надмірно жорстким. 

30 балів і менше. На жаль, хоча ви часто буваєте мають рацію, переконати в 
цьому що оточують вам вдається далеко не завжди. Ви вважаєте, що ваше життя 
і життя оточуючих вас людей повинне бути підпорядковане чіткій дисципліні, 
здоровому глузду і хорошим манерам і його протікання має бути цілком 
передбачене. Ви не любите нічого робити над силу. При цьому ви часто буваєте 
дуже стримані, не досягаючи через це бажаної мети, а часто виявляєтесь 
неправильно зрозумілим. А шкода. 

 
 Ваш творчий потенціал 
На кожне питання виберіть один варіант відповіді 
1.  Ви вважаєте, що навколишній світ можна удосконалити: 
а)  так; б) ні; в) тільки де в чому. 
 

2.  Ви думаєте, що самі можете брати участь у змінах навколишнього світу: 
а)  так; б) ні; в) у деяких випадках. 
 

3.  Ви вважаєте, що деякі з ваших ідей принесли б прогрес у тій сфері діяльності, 
де ви працюєте: 
а)  так; б)  ні; в) лише в деякій мірі. 
 

4. Ви вважаєте, що у майбутньому відіграватимете таку важливу роль, що 
зможете щось принципово змінити: 
а)  напевно; б) малоймовірно; в) можливо. 
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5.  Коли ви вирішуєте зробити якусь дію, чи думаєте ви про її здійснення: 
а)  так; б)  ні; в)  іноді. 
 

6.  Ви відчуваєте бажання зайнятися справою, яку абсолютно не знаєте: 
а)  так; б)  невідоме вас не цікавить; в)  все залежить від характеру цієї 
справи. 
 

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Ви відчуваєте бажання 
досягти у ній досконалості: 
а)  так; б) задовольняєтеся тим, що встигли досягти; 
в)  так, але тільки якщо вам це подобається. 
 

8.  Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати про неї 
все: 
а)  так; 
б) ні, хочете навчитися тільки найосновнішому; 
в)  ні, хочете лише задовольнити свою цікавість. 
 

9.  Коли ви терпите невдачу, то: 
а)  певний час чините опір всупереч здоровому глузду; 
б)  махнете рукою на цю затію; 
в) продовжуєте робити справу, навіть коли очевидно, що перешкоди 
непереборні. 
 

10. Ви вибиратимете професію, виходячи з: 
а)  своїх можливостей, перспектив для себе; б) потрібності професії; в) 
переваг, які вона забезпечить. 
 

11. Подорожуючи, могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому вже 
пройшли: 
а)  так; б)  ні; в)  так, але тільки там, де місцевість вам сподобалася. 
 

12. Відразу після розмови чи можете ви пригадати все, про що йшла мова: 
а)  так, без зусиль; б) всього пригадати не можете;  
в)  запам'ятаєте тільки те, що вас цікавить. 
 

13. Коли ви чуєте слово на незнайомій мові, чи можете ви повторити його по 
складах без помилки, навіть не знаючи його значення: 
а) так, без ускладнень;  
б)  так, якщо це слово легко запам'ятовується;  
в)  повторите, але не зовсім правильно. 
 

14. У вільний час ви вважаєте за краще: 
а)  залишитися наодинці, розміркувати; 
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б) знаходитися в компанії; 
в)  бути одному або в компанії – вам байдуже. 
 

15. Ви вирішуєте припинити займатися певною справою, коли: 
а) справа закінчена і здається вам відмінно виконаною; 
б) ви більш менш задоволені; 
в) справа ще не закінчена. 
 

16. Коли ви один, ви: 
а)  любите мріяти про абстрактні речі; 
б) за будь-яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 
в)  іноді любите помріяти, але про речі, пов'язані з вашою роботою. 

 
17. Коли якась ідея захоплює вас, ви думаєте про неї: 
а)  незалежно від того, де і з ким знаходитеся; 
б)  коли знаходитеся наодинці; 
в)  тільки там, де не дуже гамірно. 
 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею: 
а)  можете відмовитися від неї, вислухавши переконливі аргументи опонентів; 
б) залишитеся при своїй думці незалежно від аргументів опонентів; 
в)  будете сумніватися в аргументах опонентів. 

Результати: За варіант відповіді “а” - 3 бали; “б” — 1 бал; “в” — 2 бали.  
Загальна сума набраних балів свідчить про рівень вашого творчого потенціалу. 
23 бали і менше — ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий, хоча, можливо, ви 
просто недооцінюєте себе. Повірте у свої сили і знання; 
24-48 балів — у вас непоганий творчий потенціал, але є і проблеми, які 
гальмують ваше просування вперед. Якщо ви побажаєте, успіх прийде; 
49 балів і більше — у вас великий творчий потенціал. Якщо ви на ділі зможете 
застосувати ваші здібності, то досягнете великих успіхів. 
 
 Психологічний клімат у вашому колективі 
Виберіть одну з відповідей: “Ні”, “Іноді”, “Так” 

1. У період невдач та збоїв у роботі у моєму колективі відбувається пошук 
винуватих. 

2. Цілі організації чи групи невідомі її членам. 
3. Інфоромацією про справи володіють лише керівники. 
4. У колективі є тенденція убезпечити себе доповідними записками, 

рапортами тощо. 
5. Чи сприймають підлеглі співробітники рішення керівника як “чужі” 

рішення? 
6. Чи часто відволікають співробітників від виконання “своєї” роботи? 
7. Конфлікти між співробітниками та керівництвом виникають найчастіше 

через дрібниці. 
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8. Чи “нагороджують” співробітники своїх керівників неприємними 
епітетами? 

9. Чи багато проводиться тривалих нарад колективу? 
10.  Колективне керівництво та творчість не практикуються. Діє наказ. 
11.  Чи чітко розподіляється колектив на “стариків” та “новачків”? 
12.  Оцінювання результатів роботи видається несправедливим та викликає 

невдоволення деяких співробітників. 
Результати: усі відповіді “Ні” – у вас ідеальний колектив, яких на практиці не 
буває; більше відповідей “Іноді” і особливо “Так” – висока небезпека 
конфліктних ситуацій та погіршення психологічного клімату у колективі. 
 
 Тест на визначення лідерських рис 
Визначте рівень вираженості у вас зазначених рис, умінь, здібностей 
відповідно до запропонованої шкали: 5 – ця риса (уміння) виражена повною 
мірою; 4 – досить чітко виражена; 3 – посередньо виражена; 2 – погано 
виражена; 1 – практично відсутня 

Уміння, риси, здібності Оцінка  
1. Ефективне доведення інформації до підлеглих  1 2 3 4 5 
2. Чітке і переконливе висловлювання своїх думок  1 2 3 4 5 
3. Уміння добре виступати перед великою аудиторією  1 2 3 4 5 
4. Здатність вислухати та зрозуміти співрозмовника  1 2 3 4 5 
5. Уміння зацікавити своїми думками, ідеями, пропозиціями  1 2 3 4 5 
6. Уміння завоювати та підтримувати свій авторитет  1 2 3 4 5 
7. Уміння зібрати інформацію від підлеглих  1 2 3 4 5 
8. Увага до проблем та потреб підлеглих  1 2 3 4 5 
9. Уміння гідно оцінить роботу підлеглих  1 2 3 4 5 
10. Уміння морально й емоційно підтримати підлеглих  1 2 3 4 5 
11. Уміння залучати людей на свій бік  1 2 3 4 5 
12. Бути у курсі тієї роботи, яку виконують підлеглі  1 2 3 4 5 
13. Забезпечення командної роботи для досягнення мети  1 2 3 4 5 
14. Чіткий розподіл меж повноважень та відповідальності 
виконавців у процесі постановки завдання 

 1 2 3 4 5 

15. Створення умов, за яких досягнення цілей підрозділу сприяє 
досягненню особистих цілей співробітників 

 1 2 3 4 5 

16. Висока вимогливість  1 2 3 4 5 
17. Уміння віддавати розпорядження й накази, позитивно сприйняті 
підлеглими 

 1 2 3 4 5 

18. Непохитність та рішучість у реалізації наміченого  1 2 3 4 5 
19. Уміння брати на себе відповідальність  1 2 3 4 5 
20. Уміння залучати співробітників до підготовки рішень  1 2 3 4 5 
21. Здатність чіткого обґрунтування рішень, що приймаються  1 2 3 4 5 
22. Уміння працювати з інформацією (збір, оцінювання, аналіз) у 
процесі підготовки та прийняття рішень 

 1 2 3 4 5 

23. Уміння визнати власну помилку чи прорахунок  1 2 3 4 5 
24. Уміння приймати ризиковані рішення (у тому числі правильно 
оцінити ступінь ризику) 

 1 2 3 4 5 
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25. Уміння виявляти та використовувати сильні сторони підлеглих 
співробітників 

 1 2 3 4 5 

26. Уміння стимулювати підлеглих до роботи з повною віддачею   1 2 3 4 5 
27. Уміння підтримати підлеглих, коли вони зустрічають труднощі у 
роботі  

 1 2 3 4 5 

28. Уміння надихнути, “запалити” підлеглих співробітників  1 2 3 4 5 
29. Уміння створити ділову атмосферу у колективі  1 2 3 4 5 
30. Здатність формувати у підлеглих почуття високої задоволеності 
від виконуваної роботи та гордості за досягнуті результати 

 1 2 3 4 5 

☺ Результати: Підрахуйте кількість набраних балів за такими розділами 
Розділ  Питання  Набрані бали 

Комунікативні здібності  1 – 6  
Увага до підлеглих 7 – 12  
Використання влади 13 – 18  
Прийняття рішень  19 – 24   
Мотивація підлеглих  25 – 30  
Результати: Менше 11 балів – слабка вираженість відповідної риси; 
12 – 21 – середня вираженість; 
більше 21 бала – високий ступінь вираженості. 
 
 Емоційне лідерство (емоційний інтелект, резонансне лідерство) 
Оцініть свої здібності відповідно до запропонованої шкали: 1 – відсутність 
здібності; 2 – слабка здібність; 3 – середня здібність; 4 – здібність вище 
середньої; 5 – чітко виражена здібність 

1. Я бачу зв’язок між фізіологічними проявами та певними емоціями. 
2. Я вмію розслаблятися у напруженій ситуації. 
3. Я умію зосередитися і налаштуватися на роботу. 
4. Я усвідомлюю вплив моєї поведінки на співробітників. 
5. Я ініціюю успішне вирішення конфліктів із співробітниками. 
6. Я вмію вгамувати свою злість. 
7. Я усвідомлюю, що я починаю злитись. 
8. Я швидко “відновлююся” після невдачі. 
9. Я розпізнаю стресовий стан у підлеглих співробітників. 
10.  Я умію досягати компромісу із співробітниками. 
11.  При спілкуванні враховую канали сприйняття, якими у даний момент 

користується співрозмовник. 
12.  Я користуюся “внутрішнім мовленням”, щоб змінити свій емоційний 

стан. 
13.  Приступаючи до нудної роботи, знаходжу мотивацію та спираюсь на неї. 
14.  Я допомагаю підлеглим співробітникам справлятися з емоціями. 
15.  Я намагаюсь, щоб у моїй присутності співробітникам було комфортно. 
16.  Я відслідковую зміни у своєму настрої. 
17.  Я зберігаю спокій, навіть якщо дехто злиться на мене. 
18.  Я умію позбавлятися поганих звичок. 
19.  Я проявляю емпатію до підлеглих співробітників. 
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20.  Я емоційно підтримую співробітників та допомагаю їм по можливості. 
21.  Я відмічаю свої захисні реакції. 
22.  Я відслідковую та відсікаю деструктивні думки. 
23.  Я намагаюсь, щоб мої слова не розходилися зі справами. 
24.  Я вмію вести особисті розмови. 
25.  Я показую співрозмовнику, що я розумію його почуття. 

Результати: Знайдіть суму набраних Вами балів відповідно до окремих шкал 
та занесіть результати у таблицю: 

Компонент Питання Сума 
балів 

Висок. 
Рівень 

Середн. 
рівень 

Низький 
рівень 

Загальний рівень 
емоційного інтелекту 

1 – 25  100+ 50 – 100 25 - 50 

Самоаналіз  1, 6, 11, 16, 21  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

Самоконтроль  2, 7, 12, 17, 22  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

Самомотивація  3, 8, 13, 18, 23  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

Співпереживання  4, 9, 14, 19, 24  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

Соціальні навички 5, 10, 15, 20, 25  20+ 10 – 20 Нижче 10 
 

 
Відповідно до результатів Ви маєте зробити висновки щодо рівня власного 
емоційного інтелекту. Керівнику це необхідно, оскільки уміння володіти своїми 
емоціями та розумітися на почуттях підлеглих співробітників сприяє 
досягненню кращих результатів у роботі та успіху очолюваного колективу. 
 
 Які складові лідерського потенціалу розвинуті у вас найслабше? 
Чим це у перспективі може загрожувати: 
- Вам? 
- Вашому підрозділу? 
-  
 Ваш стиль роботи в команді 
Виберіть найбільш підходящу відповідь: З - завжди, І - іноді, Р - рідко. 

1. Я досягаю згоди членів команди йти до спільної мети. 
2. Я надаю членам команди самим турбуватися про свої конкретні цілі. 
3. Я визначаю сферу відповідальності кожного виконавця, як 

індивідуальну, так і спільну. 
4. Я роблю ставку на великий успіх, а не на маленькі перемоги. 
5. Я тримаю усі мої проблеми та обмеження при собі. 
6. Я вникаю в усі ідеї, надавані виконавцями. 
7. Я надійний та чесний. 
8. Я набридаю співробітникам просьбами надати мені зворотний зв'язок 

щодо моєї роботи. 
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9. Я вношу пропозиції, спрямовані на удосконалення групової роботи. 
10.  Я надаю іншим членам команди зворотний зв'язок. 

Оцінювання та інтерпретація: Підсумуйте бали за відповіді: 
На запитання 1, 3, 6, 7, 9, 10: за відповідь “часто” – по 3 бали, за відповідь 
“іноді” - по 2 бали, за відповідь “рідко” - по 1 балу. 
На запитання 2, 4, 5, 8: за відповідь “рідко” - по 3 бали, за відповідь “іноді” – 
по 2 бали, за відповідь “часто” – по 1 балу. 
Загальний результат: 

- 27 і більше балів – хороші навички роботі в команді; 
- 22-26 балів – вам необхідно попрацювати над поліпшенням відповідних 
навичок; 

- 22 бали і менше - ваші навички роботи в команді потребують суттєвого 
удосконалення. 

 
 Тест “Ефективність керівництва” 
Інструкція: відповісти “так” чи “ні” на запитання 

1. Чи намагаєтеся ви використовувати сучасні досягнення у своїй 
професійній діяльності? 

2. Чи намагаєтеся ви співробітничати з підлеглими? 
3. Ви говорите із співробітниками коротко, чітко та ввічливо? 
4. Чи пояснюєте ви причини, що змусили вас прийняти те чи інше 

рішення? 
5. Чи довіряють вам підлеглі? 
6. Чи залучаєте ви усіх виконавців завдання до процесу обговорення цілей, 

термінів, методів, відповідальності тощо? 
7. Чи заохочуєте ви підлеглих співробітників проявляти ініціативу, 

вносити пропозиції та зауваження? 
8. Чи пам’ятаєте ви імена усіх людей, з якими ви спілкуєтеся? 
9. Чи надаєте ви свободу дій виконавцям для досягнення поставленої 

мети? 
10.  Чи контролюєте ви хід виконання завдання? 
11.  Чи допомагаєте ви підлеглим лише тоді, коли вони про це просять? 
12.  Чи висловлюєте ви свою вдячність підлеглому за кожну добре 

виконану роботу? 
13.  Чи намагаєтеся ви знайти в підлеглих кращі якості? 
14.  Чи знаєте ви, як ефективно можна використати можливості кожного 

підлеглого? 
15.  Чи знаєте ви інтереси та прагнення підлеглих? 
16.  Чи вмієте ви бути уважним слухачем? 
17.  Чи дякуєте ви співробітнику у присутності його колег по роботі? 
18.  Чи робите ви критичні зауваження своїм підлеглим віч-на-віч? 
19.  Чи відзначаєте ви хорошу роботу свого колективу у доповіді 

вищестоящому керівнику? 
20.  Ви довіряєте своїм підлеглим? 
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21.  Чи намагаєтеся ви дати співробітникам усю інформацію, яку отримуєте 
самі через адміністративні та управлінські канали? 

22.  Чи пояснюєте ви співробітнику значення результатів його праці у 
відповідності до цілей організації? 

23.  Чи залишаєте собі і підлеглим для планування робіт? 
24.  Чи є у вас план самовдосконалення щонайменше на один рік наперед? 
25.  Чи існує план підвищення кваліфікації персоналу згідно з вимогами 

часу? 
26.  Чи читаєте ви регулярно спеціальну літературу? 
27.  Чи маєте ви достатньо велику бібліотеку зі спеціальності? 
28.  Чи турбуєтеся ви про стан свого здоров’я та працездатності? 
29.  Чи любите ви виконувати складну, але цікаву роботу? 
30.  Чи ефективно ви проводите бесіди зі своїми підлеглими з питань 

удосконалення їхньої роботи? 
31.  Чи знаєте ви, які риси працівника мають бути основними для прийому 

на роботу нових співробітників? 
32.  Чи з готовністю ви займаєтеся проблемами, питаннями та скаргами 

своїх підлеглих? 
33.  Чи тримаєте ви певну дистанцію з підлеглими? 
34.  Чи ставитеся ви до співробітників з розумінням та повагою? 
35.  Ви впевнені в собі? 
36.  Чи добре ви знаєте свої сильні та слабкі сторони? 
37.  Чи часто ви застосовуєте оригінальний творчий підхід у процесі 

прийняття управлінських рішень? 
38.  Чи регулярно ви підвищуєте свою кваліфікацію на спеціальних курсах, 

семінарах? 
39.  Чи достатньо ви гнучкий у своїй поведінці, у відносинах з підлеглими? 
40.  Чи готові ви змінити свій стиль керівництва з метою підвищення його 

ефективності? 
Підведення підсумків: Підрахувати кількість відповідей “так” і “ні”. 
40 “так” – результат ідеального, найвищого управлінського потенціалу, 
оскільки усі 40 запитань є критеріями успішного керівництва і тому 
передбачають правильну відповідь “так”. Як будь-який ідеал, він практично 
недосяжний, якщо ви були щирими та не намагалися представити себе у більш 
вигідному світлі. Важливо зазначити, скільки негативних відповідей ви дали і 
на які саме запитання. У них – ваші слабкі місця. 
Оптимальність співвідношення “так”/“на”: це залежить від рівня ваших вимог 
до себе. 
Кількість відповідей більше 33 “так” характеризує хороший управлінський 
потенціал. 
 
 Тест “Неефективний керівник” 
Інструкція: відповідайте “так”/”ні 

1. Ви постійно зустрічаєтеся з непередбаченими труднощами? 
2. Ви більш компетентні за інших і тому намагаєтеся все робити самі? 
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3. Основна частина робочого часу йде на деталі, другорядні питання? 
4. Вам приходиться робити багато справ одночасно? 
5. Ваш стіл постійно завалений паперами без пріоритету важливості? 
6. Ви змушені працювати по 10-14 годин на добу? 
7. Чи часто вдома Ви займаєтеся виробничими справами? 
8. Чи віддаєте Ви перевагу відкласти вирішення питання, щоб з часом 

вирішити його остаточно? 
9. Чи намагаєтеся Ви прийняти найкраще рішення, а не саме реальне? 
10.  Чи намагаєтеся Ви, щоб Ваш авторитет не постраждав ні за яких 

обставин? 
11.  Ви постійно змушені йти на компроміси, поступки? 
12.  У випадку неуспіху справи шукаєте, хто з підлеглих винен? 
13.  Ви почуваєте себе знаряддям в руках інших людей? 
14.  Ви дієте за звичною схемою в різних виробничих та життєвих 

ситуаціях? 
15.  Ви вважаєте, що повна поінформованість підлеглих про хід справ в 

організації знижує ефективність їхньої праці? 
16.  В екстремальних ситуаціях Ви надаєте перевагу не брати на себе 

відповідальність за долю колективу, а разом вирішуєте, що робити? 
17.  Чи вважаєте Ви, що підлеглі не повинні обговорювати розпорядження 

керівника? 
18.  Ви вважаєте, що стаж практичної роботи завжди дає перевагу над 

спеціальною освітою, професійними здібностями? 
19.  Ви намагаєтеся не ризикувати, “не висовуватися”? 
20.  Ви працюєте у вузькій професійній сфері, все інше Вас мало 

стосується? 
Підведення підсумків: Підрахувати відповіді “так” і “ні”. 
Високий управлінський потенціал передбачає відповіді “ні” на всі запитання.  
Ваші слабкі місця - у відповідях “так”. 
Кількість відповідей не менше 15 “ні” характеризує достатньо ефективний 
управлінський потенціал. 
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