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Розвиток особистості менеджера освіти, 
зокрема стилю управління, є важливою умо-
вою ефективності управлінської діяльності 
в освітній організації. У статті проведено 
аналіз наукових підходів до трактування сут-
ності та структурних компонентів стилю 
управління менеджерів освітніх організацій. 
Висвітлено зміст поняття «стиль керів-
ництва» різними науковцями та зроблено 
висновок про те, що стиль керівництва мене-
джера освітньої організації – це система осо-
бистих засобів і способів його управлінської 
діяльності з метою досягнення поставлених 
цілей закладу та організації загалом. Теоре-
тично обґрунтовано співвідношення понять 
«стиль управління» і «стиль керівництва» 
з розглянутих вихідних положень про спів-
відношення управління та керівництва. Під-
креслено, що поняття «стиль керівництва» 
є вужчим, ніж поняття «стиль управлінської 
діяльності», яке відображає найхарактернішу 
для керівника систему методів, прийомів, 
способів здійснення управлінської діяльності 
в цілому. Розкрито структурні компоненти 
стилів управління менеджерів освітніх орга-
нізацій, що зумовлені цілями і завданнями, які 
здійснюються в процесі управління, а саме 
індивідуальний, конативний, когнітивний, 
мотиваційно-ціннісний та емоційний.
Виділено основні риси стилів управління: 
цілеспрямованість; гнучкість; адекватність 
ситуації; суб’єктивність; об’єктивність; 
актуальність; динамічність; ґрунтується 
на характері особистості керівника; фор-
мується в процесі діяльності і змінюється, 
його можна коригувати та розвивати; 
зумовлений культурними цінностями, тра-
диціями організації тощо. Зроблено висно-
вок про те, що стиль управління менеджера 
освітньої організації є суто індивідуальним 
явищем, яке визначається специфічними 
характеристиками конкретної особи-
стості, відображає особливості роботи з 
людьми та технологію прийняття рішень 
саме цією особистістю.
Ключові слова: управління, керівництво, 
стиль, стиль управління, менеджер освіт-
ньої організації.

The development of the personality of 
the education manager, in particular, the 
management style, is an important condition for 
the effectiveness of management activities in the 
educational organization. The article analyzes 
the scientific approaches to the interpretation 
of the essence and structural components 
of the management style of managers of 
educational organizations. The content of the 
concept of “leadership style” is highlighted by 
various scholars and it is concluded that the 
leadership style of the manager of an educational 
organization is a system of personal tools and 
methods of its management in order to achieve 
the goals of the institution and organization as a 
whole. The relationship between the concepts 
of “management style” and “leadership style” is 
theoretically substantiated from the considered 
initial provisions on the relationship between 
management and leadership. It is emphasized 
that the concept of “leadership style” is narrower 
than the concept of “management style”, which 
reflects the most characteristic of the leader’s 
system of methods, techniques, methods 
of management in general. The structural 
components of management styles of managers 
of educational organizations are revealed, which 
are conditioned by the goals and tasks carried out 
in the management process, namely, individual, 
conative, cognitive, motivational-value and 
emotional. The main features of management 
styles are highlighted: purposefulness; flexibility; 
adequacy of the situation; subjectivity; objectivity; 
topicality; dynamism; based on the personality of 
the leader; formed in the process of activity and 
changes, it can be adjusted and developed; due 
to cultural values, traditions of the organization, 
etc. It is concluded that the management style 
of the manager of the educational organization 
is a purely individual phenomenon, which is 
determined by the specific characteristics of a 
particular individual, reflects the peculiarities 
of working with people and the technology of 
decision-making by this individual.
Key words: management, leadership, style, 
management style, manager of an educational 
organization.

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ 
МЕНЕДЖЕРА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ESSENCE AND STRUCTURAL COMPONENTS OF THE MANAGEMENT STYLE 
OF THE MANAGER OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

Постановка проблеми. Соціально-еконо-
мічні зміни в українському суспільстві створю-
ють умови для появи принципово нових підхо-
дів до організації управління в системі освіти 
та вимагають її істотних перетворень. Важли-
вою умовою підвищення ефективності управ-
лінської діяльності в освітній організації є роз-
виток особистості менеджера освіти, навколо 
якого формуються, розвиваються й успішно 
розв’язуються проблеми освітньої організації. 
Це зумовлює необхідність творчого підходу 

до реалізації управлінських функцій та пере-
осмислення стилю управління. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування стилю діяльно-
сті знайшли своє відображення в науковому 
доробку Б. Андрушківа [1], О. Бондарчук [2], 
В. Бочелюка [3], Л. Боярин [4], Є. Ільїна [7], 
О. Кузьміна [11], М. Туленкова [18].

Психологічний аспект, зокрема фактори, які 
впливають на стиль, що обирає керівник для 
реалізації управлінської діяльності, описували 
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у своїх працях А. Журавльов [6], Л. Карамушка 
[8], В. Лозниця [12], Р. Шакуров [20], Г. Шре-
дер [22] та інші.

Водночас в умовах трансформаційних змін 
освітньої галузі питання сутності стилів управ-
ління менеджерів освітніх організацій та їх 
структурних компонентів потребує поглибле-
ного вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті 
є дослідження сутності та структурні компо-
ненти стилю управління менеджера освітньої 
організації.

Виклад основного матеріалу. В останнє 
десятиліття вивчення стилю управління стало 
важливим напрямом у процесі оптимізації 
діяльності менеджера освітньої організації. 
Стиль управління значною мірою визначає 
результати діяльності освітньої організації. 
Правильно обраний стиль управління доз-
воляє усвідомити менеджеру освіти при-
чини і закономірності своєї поведінки. Стиль 
управління, який використовує у своїй роботі 
менеджер освіти, є головною характеристи-
кою ефективності його діяльності. Вивчення 
стилю управління здійснюється психологами 
вже більше ніж півстоліття, й до теперішнього 
часу дослідники накопичили чималий матеріал 
із цієї теми. 

Уперше категорію «стиль» обґрунтували 
давньогрецькі філософи. Їм належить ідея 
про відповідність змісту та форми, дії і мис-
лення. Аристотель дослідив особливості вияву 
стилю залежно від соціального статусу та ролі 
людини в соціумі. Поняття стилю асоціюється 
й є сполучною ланкою між психікою людини 
та зовнішнім світом, між індивідом і середо-
вищем. Як зазначають довідники, цей термін 
походить від латинського stуlus – знаряддя для 
письма у давнину, і визначається як відносно 
стійка сукупність характерних і повторюваль-
них рис людини, які виявляються в її мисленні, 
поведінці, спілкування [14, с. 328], тобто це 
сукупність індивідуальних засобів і методів, 
що використовує керівник у своїй діяльності.

Загалом, окреслюючи теоретичні основи 
управлінської діяльності, а особливо в ракурсі 
діяльності менеджерів освітніх організацій, 
висвітлимо зміст поняття «стиль керівництва».

Зокрема, О.Л. Журавльов зазначає, що 
стиль керівництва – це індивідуально-типові 
особливості цілісної, відносно стійкої системи 
способів, методів, прийомів впливу керівника 
на колектив з метою ефективного і якісного 
виконання управлінських функцій [6]. 

Своєю чергою Р.Х. Шакуров дивиться на це 
питання під дещо іншим кутом зору, тракту-
ючи стиль керівництва як цілісну специфічною 
систему стабільно повторюваних особливос-
тей діяльності керівника (мотивів і цілей, змі-
сту, способів), яка характеризується внутріш-
ньою гармонією і вироблена для ефективного 

здійснення функцій управління в певних умо-
вах [20, с. 164–165].

Н. Мала зазначає, що стиль керівництва 
визначається як характерна манера поведінки 
керівника, що переважає в його управлін-
ській діяльності та за допомогою якої керівник 
може впливати на підлеглих і стимулювати їх 
для досягнення цілей організації; стиль харак-
теризується індивідуальними особливос-
тями, зумовленими особистістю управлінця 
[13, c. 87]. Стиль може асоціюватися з розпо-
ділом між свідомими та позасвідомими діями 
в структурі поведінки, між внутрішньою готовні-
стю та зовнішньою зручністю умов, між суб’єк-
тивною можливістю й об’єктивною реальністю.

Дослідник В.А. Співак [17, с. 188] дає своє 
розуміння стилю керівництва – це сталі осо-
бливості реалізації керівником владо-розпо-
рядчих функцій, які відображають сприйняття 
ним підлеглих та рівень його особистої куль-
тури. Як своєрідний стереотип розумових 
проявів і реальних вчинків, що притаманні цій 
особистості, пояснює стиль роботи керівника 
В.М. Шепель [21, с. 143]. Стиль роботи керів-
ника є наочним проявом тих принципів, форм 
і методів реалізації управлінських завдань, 
завдяки яким наочно демонструються його 
особистісно-ділові якості та антропологічна 
підготовленість. 

На думку Н.Л. Коломінського [9, с. 148], 
стиль керівництва установою освіти – це 
система методів, прийомів, засобів, які пере-
важають в управлінській діяльності керівника, 
а також особливості їх застосування, зумов-
лені особистістю керівника. 

І. Чубова, аналізуючи наукові підходи до 
вивчення стилю управління сучасного керів-
ника, зазначає, що поєднання суб’єктивної 
можливості та об’єктивної реальності зумов-
лює двоякість стилю та створює можливість 
дослідження феномена стилю, вивчення інди-
відуальності людини або аналізу особливості 
діяльності. Обидва підходи були реалізовані, 
причому перший у західній, переважно амери-
канській, а другий – у вітчизняній психологічній 
науці [19, c. 167].

Л.М. Кравченко [10, с.24] розуміє стиль 
роботи менеджера освіти як гнучку поведінку 
керівника щодо співробітників та учнів, що 
базується на самоорганізації та самоуправ-
лінні і є орієнтовною на досягнення цілей 
навчально-виховного закладу та організації 
загалом.

Здійснений аналіз дає змогу дійти вис-
новку, що стиль керівництва менеджера 
освітньої організації – це система особистих 
засобів і способів його управлінської діяль-
ності з метою досягнення поставлених цілей 
закладу та організації загалом.

У сучасній психологічній літературі виділя-
ють різні стилі керівництва, які класифікуються 
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за найрізноманітнішими критеріями. Досить 
чітко відстежуються два підходи до розуміння 
сутності керівництва. Прихильники першого 
підходу поняття «керівництво» здебільшого 
використовують як синонім поняття «управ-
ління» [5, с. 360–369]. Прихильники другого 
підходу розглядають керівництво як один із 
центральних, «командних», найбільш «психо-
логічних» елементів управління [21, с. 24–36]. 
Такий підхід є підґрунтям для розуміння керів-
ництва як процесу налагодження міжособи-
стісних стосунків з підлеглими, особистісного 
впливу на них з метою досягнення управ-
лінських цілей. Отже, поняття «керівництво» 
у цьому разі за своїм змістом є вужчим від 
поняття «управління».

На думку Л.М. Карамушки, поняття «стиль 
керівництва» і «стиль управління» не є сино-
німічними [8]. Стиль управлінської діяльності 
виявляється під час розв’язання як організа-
ційно-управлінських, так і психологічних ситу-
ацій, а стиль керівництва – тільки під час вирі-
шення власне психологічних ситуацій, причому 
лише певного типу, пов’язаних зі здійсненням 
впливу на людей, з налагодженням міжособи-
стісних стосунків.

Аналізуючи зміст поняття «стиль керівни-
цтва», необхідно підкреслити, що це поняття 
є вужчим, ніж поняття «стиль управлінської 
діяльності», що випливає з розглянутого вихід-
ного положення про співвідношення управ-
ління та керівництва. Стиль управлінської 
діяльності відображає найхарактернішу для 
керівника систему методів, прийомів, спосо-
бів здійснення управлінської діяльності зага-
лом (забезпечення планування, організації 
та контролю; прийняття управлінських рішень; 
здійснення комунікації; врахування мотива-
ції). І в цьому зв’язку виділяють різні стилі 
управління, які можуть бути класифіковані за 
різноманітними критеріями. Тому в контексті 
нашого дослідження ми будемо оперувати 
поняттям «стиль управління».

Стиль управління – це явище суто індиві-
дуальне, тому що він визначається специфіч-
ними характеристиками конкретної особисто-
сті, відображає особливості роботи з людьми 
та технологію прийняття рішень саме цією 
особистістю. Таким чином, стиль управління 
регламентується особистими рисами керів-
ника, менеджера. У процесі трудової діяльно-
сті формується винятково індивідуальний тип 
керівника, дії якого повторити в деталях прак-
тично неможливо.

За теорією Н. Ревенко, стилі управління 
є інтегративною характеристикою діяльності 
менеджера освіти, в якій виражаються його 
особисті якості, взаємини з підлеглими і осо-
бливості діяльності. Вважається, що мене-
джери використовують різні аспекти стилів 
управління залежно від їхніх особистих яко-

стей, ситуації, конкретного завдання, індиві-
дуальних особливостей підлеглих [15].

А. Журавльов називає три атрибути стилю 
управління: 1) цілісність: стиль являє собою 
єдність, внутрішній взаємозв’язок усіх взає-
модій менеджера з колективом; 2) стійкість: 
система включає найбільш характерні, від-
носно стійкі варіанти для конкретного мене-
джера освіти; 3) індивідуальність: система 
взаємодій характеризується своєю специфі-
кою в кожному конкретному разі [6]. Згідно 
з його теорією стиль є інтегральною характе-
ристикою, у якій проявляються особливості 
як суб’єкта керівництва, так і його об’єкта. 
Під стилем керівництва розуміються індиві-
дуально-типові особливості цілісної, відносно 
стійкої системи способів, методів, прийомів 
впливу керівника на колектив з метою ефек-
тивного виконання управлінських функцій. 

Втілюючи структурно-функціональний під-
хід, А. Русалінова вважає, що стиль управління 
менеджера можна визначити як стабільні про-
яви особливості взаємодії керівника з колек-
тивом, що формуються під впливом як об’єк-
тивних, так і суб’єктивних умов управління, 
індивідуальних особливостей менеджера. 
Стиль впливає на взаємини і вертикально, 
і горизонтально. Стиль управління не пов’яза-
ний жорстко з особистісними характеристи-
ками менеджера. Під час структурно-елемен-
тарного аналізу діяльності виділяються основні 
ситуації взаємодії менеджера з підлеглими: 
вибір завдань; прийняття рішень; організація 
групи; вибір методів спонукання; здійснення 
контролю; стимулювання активності; встанов-
лення взаємовідносин з підлеглими; встанов-
лення зворотного зв’язку з колективом; регу-
ляція інформаційних потоків [16].

Стиль управління як соціально-психологіч-
ний феномен має певну структуру, що склада-
ється з відповідних компонентів. Так, Л. Кара-
мушкою [8] виокремлено шість структурних 
елементів стилю управління:

1. Рівень значущості для керівника творчої 
співпраці з колективом.

2. Міра орієнтації керівника на нала-
годження міжособистісних стосунків у колек-
тиві, формування колективу.

3. Тип спілкування керівника з підлеглими.
4. Ступінь урахування у процесі управління 

індивідуально-психологічних особливостей 
працівників і соціально-психологічних харак-
теристик колективу.

5. Основні методи впливу на працівників.
6. Особливості орієнтації керівника на 

самого себе.
З’ясовано, що до структурних компонентів 

стилів управління менеджерів освітніх організа-
цій належать індивідуальний, конативний, ког-
нітивний, мотиваційно-ціннісний та емоційний 
компоненти (А. Журавльов, Л. Карамушка) [6; 8]. 



ГАБІТУС

166 Випуск 17. 2020

Виявлено, що функціональні компоненти 
стилю управління менеджера освіти зумов-
лені цілями і завданнями, які здійснюються 
в процесі управління: гностичний компонент 
призначений для аналізу умов, форм і засо-
бів, за допомогою яких здійснюється про-
фесійна діяльність; проектувальний – гаран-
тує правильне уявлення про взаємозв’язок 
структурно-функціональних компонентів 
стилю управління менеджера; конструктив-
ний – забезпечує системність стилю управ-
ління менеджера на основі трансформу-
вання результатів, отриманих гностичним 
і проектувальним компонентами; комунікатив-
ний – реалізує дії, пов’язані з управлінською 
взаємодією і впливом на об’єкти управління; 
організаційний реалізує коригування розвитку 
стилю управління менеджера; соціально-пер-
цептивний дозволяє здійснювати діагностику 
вхідних потоків інформації як вербальної, так 
і невербальної; аутопсихологічний припускає 
свідоме оволодіння і вдосконалення системи 
знань, умінь і навичок; рефлексивний – спря-
мований на зменшення суб’єктивних і об’єк-
тивних протиріч між зовнішніми і внутрішніми 
факторами, що впливають на розвиток стилю 
управління менеджера освіти [7].

Отже, функціональними компонентами 
стилю управління менеджера освіти є: гнос-
тичний, проєктувальний, конструктивний, 
комунікативний, організаційний, соціаль-
но-перцептивний та рефлексивний, різні 
рівні сформованості яких визначають ком-
позиційний рівень професіоналізму суб’єкта 
управління в цьому процесі, що у поєднанні 
з соціально-психологічними особливостями 
зумовлює як стиль управління, так і шляхи 
його оптимізації.

Стилі управління впливають на показники 
діяльності освітньої організації, психологічний 
клімат в колективі, виконавчу дисципліну. 

На основі аналізу літературних джерел 
запропоновано виділити основні риси стилів 
управління: 

– цілеспрямованість (скерованість на 
досягнення конкретних виробничих цілей); 

– гнучкість (змінюється залежно від ситу-
ації); 

– адекватність ситуації (тобто застосову-
ється у певній ситуації); 

– суб’єктивність (пов’язаний з діями 
суб’єкта, тобто людини; відображає думки, 
переживання тільки цього суб’єкта; особи-
стий, індивідуальний);

– об’єктивність (існування поза людською 
свідомістю і незалежно від неї, незалежність 
від волі, бажань людини. Cтиль управління 
залежить від моральних норм, соціально-еко-
номічних та політичних чинників, сформованої 
системи відносин); 

– актуальність (важливий для цього часу); 

– динамічність (сучасне освітнє сере-
довище характеризується невизначеністю 
і динамікою, тому достатньо швидко можуть 
змінюватися завдання і пріоритети організа-
ції, при цьому, відповідно, змінюються в часі 
і стилі управління); 

– ґрунтуються на характері особистості 
керівника; 

– стиль не є вродженою якістю, а форму-
ється в процесі діяльності і змінюється, його 
можна коригувати та розвивати; 

– зумовлений культурними цінностями, 
традиціями організації тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
На основі проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що стиль управління мене-
джера освітньої організації є суто індивідуаль-
ним явищем, яке визначається специфічними 
характеристиками конкретної особистості, 
відображає особливості роботи з людьми 
та технологію прийняття рішень саме цією 
особистістю. Успішне вирішення управлін-
ських проблем потребує від менеджера освіти 
постійного удосконалення навичок та досвіду, 
що є найважливішим критерієм управління 
персоналом освітньої організації.
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