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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  КОМПЕТЕНТНОСТІ КОМУНІКА-

ТИВНОГО ЛІДЕРА 

 

У статті розкрито теоретичні основи формування компетентності кому-

нікативного лідера. Проаналізовано поняття «комунікація», «комунікативне лідер-

ство», розглянуто п’ять основних принципів комунікації, простежено історичні пе-

редумови виникнення сучасних тенденцій розвитку процесів комунікації, запропоно-

вано  і проаналізовано основні концепції комунікативного лідерства. 

Ключові слова: компетентність, комунікативне лідерство, комунікація, про-

цес комунікації, концепції комунікативного лідерства. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. В умовах стрімкого розвитку су-

часного суспільства важливого значення набуває гармонійний розвиток лідерських 

якостей конкурентноздатної творчої особистості. Цілком доречно та закономірно, що 

перед дослідниками та науковцями постає завдання добору ефективних прийомів, 

методів та засобів вдосконалення управлінських якостей шляхом покращення й оп-

тимізації їх комунікативної компетентності – важливої та невід’ємної характерис-

тики успішного керівника-лідера. Адже саме керівники-лідери є безпосередніми уча-

сниками різноманітних комунікативних процесів як вертикальних (ієрархія управ-

ління організацією), так і горизонтальних (робота в команді, спілкування та встанов-

лення міжособистісних взаємин).  

Комунікативна компетентність є невід’ємною характеристикою успішного лі-

дера. Сучасні науковці все частіше звертаються до поняття «комунікативне лідерс-

тво» (communicative leadership) – інтегративна характеристика особистості, якісним 
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показником якої є високий рівень сформованості усіх складових комунікативної ком-

петентності, що підтверджує актуальність обраної тематики дослідження. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Перші теорії комунікатив-

ного лідерства, що ґрунтуються на поняттях організаційного дискурсу, фреймінгу, 

смислового управління, з’являються  у 1970-1980-их роках у працях В.Реддінга, 

Г.Моргана, а також у відомому виданні L.Putnam, K.Roberts & L.Porter. Handbook of 

organizational communication (Sage, 1987).  Комунікативне лідерство починає викла-

датися як навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах, під керівництвом 

Дж. Коуена працює Центр комунікативного лідерства в Південній Каліфорнії. В Єв-

ропі безперечним лідером у розвитку важливої сфери досліджень є Швеція ( 

С. Хамрефорс, К. Йохансон). Широкого поширення тема комунікативного лідерства 

набуває й в Україні ( Калашнікова С., Кизилова В., Нестуля О.,Пашко Л.). Форму-

вання універсального лідера виходить на якісно новий рівень практичних та теорети-

чних досліджень. 

 Мета статті полягає в розкритті теоретичних основ формування компетентно-

сті комунікативного лідера. 

 Виклад основного матеріалу. Слово «комунікація» походить від латинського 

«communis» (спільний) і означає прагнення до поєднання (спільноти) з іншим. Під 

комунікацією ми маємо на увазі процес обміну значеннями, смислами, даними, інфо-

рмацією, емоціями та ін. як за допомогою вербальних засобів, так і невербальних си-

гналів. У більш загальному значенні поняття «комунікація» окреслюють як взаємо-

дію двох чи декількох суб’єктів, у результаті якої між ними відбувається обмін тією 

чи іншою інформацією. Це визначає багатогранність процесу комунікації у всіх со-

ціальних взаємодіях, у тому числі між людьми як суб’єктами організаційних проце-

сів.  

Ден Бернланд виділяє 5 головних принципів комунікацій:  

 1. Комунікація – не річ, це процес динамічний і завжди змінний;  

 2.  Комунікація – не лінійний, а циклічний процес; 

 3. Комунікація – це комплекс: у процесі спілкування між двома людьми, участь 

насправді беруть 6 особистостей: ти сам; співрозмовник; ким є людина (на твою ду-

мку), яка спілкується з тобою; ким є ти для співрозмовника; хто є співрозмовник для 

себе; як співрозмовник думає, як ти його сприймаєш; 

4. Процес комунікації є незворотним; 

5. Комунікація є особистісно-орієнтованою [9]. 

Розвиток уявлень про процес комунікації доречно тісно розглядати із розвитком 

засобів комунікації взагалі. За античних часів було розроблено три головні види ора-

торських промов: дорадчі (політичні), судові й урочисті (епідейктичні), з’явилися 

ґрунтовні теоретичні праці з риторики («Риторика» Арістотеля, «Дванадцять книг 

риторичних повчань» Квінтіліана, «Про оратора» та «Оратор» Цицерона), особливо 
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гостро постало питання про розвиток мови, а комунікація стала предметом дослі-

дження двох дисциплін – логіки й лінгвістики. В епоху Середньовіччя надбання ан-

тичної риторики були перероблені переважно для створення проповідей. У цей пе-

ріод риторика була однією з головних навчальних дисциплін і належала до тривіуму 

– циклу з трьох наук (граматики, діалектики або логіки, риторики). В епоху Відро-

дження вагомим стало  книгодрукарство, роль  усного мовлення зменшилася. У XVIII 

- XIX стст. в Європі стрімко розвивалися суспільні й гуманітарні науки, але серед них 

не було досліджень, які б вивчали процеси комунікації. У XIX ст. в Європі відбува-

ється бурхливий розвиток книговидавничої справи, газетно-журнальної й бібліоте-

чно-бібліографічної, з’являються телеграф, телефон, радіо, кіно. Комунікаційні про-

цеси розвиваються швидкими темпами, проте їх дослідження вченими не проводи-

лися. Починаючи з XX ст. комунікаційна проблематика стає складовою частиною су-

спільних наук – соціології, психології, філософії, культурології, проблеми комуніка-

ції отримали широке дослідження в науках комунікаційного циклу: теорії масової 

комунікації, соціальній комунікації, а також у науках документознавчого циклу (до-

кументалістика, журналістика, теорія реклами та паблік рілейшенз.) Ґрунтовним до-

робком у вивченні комунікації стали дослідження масово-комунікативних процесів 

(У. Ліппланн, Г. Лассуел), кібернетична теорія комунікації Норберта Вінера, теорія 

політичних систем К. Дойча, Д. Істона, Г. Алмонда.  Поняття «зв’язки з громадські-

стю» (англ. «рublic relations», PR), вперше використане у 1908 році президентом 

США Томасом Джефферсоном, – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозу-

міння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на 

основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею; запла-

новані тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих стосун-

ків і взаєморозуміння між організацією та її громадськістю [1]; комунікація як «мовні 

сигнали, маніпулювання якими дає можливість впливати на людину» (Дж. Б. Уотсон) 

[3]; «єдиний спосіб справжнього спілкування – це єднання індивідів у бутті проти 

«абсурдного» світу» (Альберт Камю) [2]. 

В умовах постійних змін, що відбуваються в суспільстві, питання розвитку, ро-

зширення та стрімкого росту інформаційного поля в контексті глобалізації, комуні-

кація виступають в ролі ключової динаміки та розвитку соціуму загалом. Трансфор-

мація в інформаційно-комунікативне суспільство чітко окреслює позитивну дина-

міку проникнення комунікацій в усі сфери життєдіяльності. З огляду на це, цілком 

закономірно, що ефективна комунікація стає конструктивним підґрунтям для підви-

щення конкурентоздатності, а комунікативну компетентність доречно розглядати як 

частину професійної компетентності. Сидоренко Е.В. розглядає комунікативну ком-

петентність як багатокомпонентне явище, яке складається із сукупності знань, умінь 

і якостей, необхідних для міжособистісної, міжкультурної та ділової комунікації в 
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конкретних соціальних умовах, відповідно до культурних і соціальних норм комуні-

кативної поведінки й комунікації з масовим адресатом [5]. Варто закцентувати, що 

важливе місце у процесі комунікації посідає компетентність у емоційній сфері, у 

сфері сприйняття.  

Одним із ключових чинників, що характеризують успішність діяльності, визна-

чається лідерство. Зауважимо, що лідерство необхідно розглядати не лише через ор-

ганізаційні якості у системі соціальної взаємодії, але й через комунікативну сферу 

діяльності індивіда. У 1978 році МакГрегор Бернз отримав Пулітцерівську премію за 

роботу «Лідерство», де однією з ключових тез було представлено лідерство як поту-

жна рушійна сила на шляху становлення демократичного врядування [10]. З огляду 

на динамічне зростання, конкуренцію, інтеграцію та глобалізацію, лідерство залиша-

ється домінуючим компонентом розвитку суспільства, складним соціокультурним 

феноменом ХХІ століття. Джон Коттер, якого журнал «Bloomberg Businessweek» в 

2001 году назвав одним із найбільш впливових вчених у дослідженнях з лідерства й 

особистого тайм-менеджменту, вважає, що організації  повинні опиратися на нові 

принципи діяльності, цінності та підходи, якщо вони прагнуть бути конкурентоздат-

ними, а лідерські якості, відповідно, мають стати ключовими на шляху становлення 

їх діяльності. Американський соціолог Еморі Стівен Богардус визначає лідерство як 

особливий комунікаційний процес, де лідер як суб’єкт впливає на людей, стимулює 

їх до діяльності. За твердженням С. Браун, процес лідерства неможливий без ураху-

вання потреб, інтересів та мети учасників організації, а виявити все це можна лише 

за умови якісної комунікації.  

Концепція комунікативного лідерства аналізує та розвиває комунікативну ком-

петентність лідера, що характеризується: 

1) мовною компетентністю – знання мовного коду, в рамках якого здійсню-

ється комунікація, володіння всіма рівнями мови, стилістикою і правилами мов-

ної трансформації;  

2) володінням відповідним тезаурусом – запасом слів, найбільш прийнятних 

для комунікації у певній соціально-комунікативній ситуації на певну тему, у ши-

ршому значенні – наявність відкритої і гнучкої системи значень, що зберігається 

в пам’яті індивіда; 

3) культурною компетентністю - орієнтуванням у базових елементах куль-

тури, ціннісних установках, фонових знаннях, звичаях, ритуалах, стереотипах, 

притаманних соціокультурному середовищу, в рамках якого ведеться комуніка-

ція; 

4) володінням навичками спільної (групової) професійної комунікативної дія-

льності –  усталеними в певному соціокультурному середовищі стратегіями і та-

ктиками комунікативної діяльності; 
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5) прагматичною компетентністю – умінням користуватись правилами, мак-

симами, конвенціями спілкування, законами рольової комунікації; когнітив-

ними та інструментальними прийомами, спрямованими на самовдосконалення 

індивідуальної комунікативної діяльності; умінням проектувати ситуації кому-

нікації та обирати ефективний інструментарій і стилістику спілкування, залежно 

від ситуації, та вирішувати конфліктні ситуації; 

6) предметною компетентністю – розумінням онтології зовнішнього і внутрі-

шнього світу та способів їх категоризації в рамках лінгвосоціокультурної ситу-

ації спілкування; 

7) стратегічною компетентністю – умінням обирати ефективну стратегію й та-

ктику комунікативних дій, залежно від мети й ситуації комунікації; 

8) технологіями комунікативного лідерства – моделями вербальної й неверба-

льної поведінки, спрямованими на переконання і спонукання до дій, викорис-

тання знаків соціальної інтеграції, умінням артикулювати ідеї та цінності, дета-

лізувати й узагальнювати їх; 

9) іллокутивною компетентністю – здатністю реалізовувати комунікативні на-

міри, використовуючи вербальні та невербальні комунікативні засоби; 

10) представницькою комунікативною компетентністю – володінням вербаль-

ними, невербальними, поведінковими та іншими технологіями, які дають змогу 

представляти певний орган державної влади у взаємодії з іншими організаціями, 

громадськістю, ЗМІ та у публічній сфері загалом [4]. Звертаємо увагу, що для 

ефективної комунікації лідеру необхідно володіти наступними навичками: 

− чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання; 

−  підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контак-

тів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху;  

− залежно від ситуації обирати найбільш доцільні інформаційні засоби та ка-

нали комунікації; 

− переконувати, аргументувати, вести результативні ділові бесіди; 

−  доводити інформацію до виконавців, тримати їх у курсі справ, зацікавлювати 

у вирішенні проблем; 

− ефективно використовувати невербальні засоби спілкування; 

−  протидіяти маніпуляції, долати бар’єри спілкування. 

Основою конструктивної комунікації також є, і це доцільно зазначити, й процес 

активного слухання. Уміння слухати співрозмовника є основою його адекватного 

сприйняття і в цілому – пізнання, дозволяє розуміти сказане співрозмовником, а зна-

чить, спілкуватися з ним конструктивно. І. Лафатер, основоположник фізіономіки за-

значав: «Хочеш бути розумним - навчись розумно питати, уважно слухати, спокійно 
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відповідати й переставати говорити, коли нема чого більше сказати». Варто наголо-

сити, що саме активне слухання є ключовим вмінням, необхідним для ефективного 

процесу комунікації. 

Таким чином, комунікативна компетентність розвивається під впливом різнома-

нітних соціальних і психологічних чинників, серед яких: когнітивний, ціннісно-мо-

тиваційний, комунікативний, рефлексивний, прагматичний і технологічний чинники, 

а також соціальний статус,  комунікативна мода у сфері управління та ситуативні 

чинники спілкування, якій притаманна комунікативна емоційність та власний кому-

нікативний стиль [4]. 

Комунікативна компетентність лідера значною мірою залежить від рівня  його 

емоційного інтелекту. Зарубіжні дослідники визначають емоційний інтелект як групу 

ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню й розумінню власних емоцій та 

емоцій оточуючих (Д. Карузо, Дж. Майєр, П. Саловей), як сполучення когнітивних 

здібностей і особистісних характеристик (Д. Голмен). Вітчизняні автори трактують 

поняття емоційного інтелекту як «емоційну розумність» (Н. В. Коврига, Е. Л. Носе-

нко), як «емоційне самоусвідомлення» (О. І. Власова), як детермінанту внутрішньої 

свободи особистості та показника цілісного її розвитку (О. В. Філатова). Опираючись 

на наукову літературу, вважаємо, що емоційний інтелект входить до структури соці-

ально-перцептивної компетентності, котра належить до структури комунікативної 

компетентності ( А. М. Федосєєва).  

Термін «емоційний інтелект» (EQ) з'явився в 90-х роках XX століття завдяки 

американським психологам П. Саловею та Дж. Майеру. На їхню думку, «емоційний 

інтелект – це здатність усвідомлювати, досягати та генерувати емоції в такий спосіб, 

щоб сприяти мисленню, розпізнавати емоції та те, що вони означають та відповідно 

управляти ними таким чином, щоб сприяти своєму емоційному та інтелектуальному 

росту» [6].  Вагомий внесок у дослідження  емоційного інтелекту, як складової час-

тини комунікативної компетентності лідера, зробив Деніел Гоулман – відомий аме-

риканський психолог, науковий журналіст,  автор книг «Емоційний інтелект», «Со-

ціальний інтелект», двічі номінований на Пулітцерівську премію: «…ключовими ха-

рактеристиками комунікативного лідера є вміння переконувати та впливати, а також 

високий рівень емоційного інтелекту. Ви повинні розуміти, що має значення для лю-

дини, з якою ви розмовляєте — яка мотивація тих чи інших її вчинків. Окрім цього, 

вам знадобиться вміння проявляти емпатію, здатність помічати і правильно інтерп-

ретувати невербальні знаки, щоб розуміти, чи вплинули ваші слова на людину. Втім, 

окрім вміння переконувати, ви повинні знати, кого переконувати. Для цього також 

знадобиться емоційний інтелект, оскільки саме він допоможе знайти у групі справж-

ніх лідерів, які допоможуть донести ваші слова до кожного» [8]. 
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Науковці зазначають, що емоційний інтелект є важливим джерелом інформації, 

необхідної для успішної поведінки та досягнення високих результатів. Необхідно ви-

знавати та розуміти емоції (виявлення, сприйняття, визначення, впізнавання та опис 

їх розвитку, взаємозв’язку емоцій, їх найменших відмінностей), контролювати (регу-

лювати, стримувати та ін.) і використовувати – управляти своїми емоціями, викори-

стовуючи їх заради досягнення цілей, посилюючи сприйняття та зацікавленість.  Ке-

рування власними емоціями та увага до емоцій інших людей, їх розуміння дозволя-

ють ефективно та цілісно формувати комунікативну компетентність особистості. Ва-

жливим аспектом є те, що емоційний інтелект, як складова комунікативної компете-

нтності, сприяє вирішенню проблеми самореалізації особистості - невід’ємної час-

тини її інтелектуального перетворення.  

Майк Маят, один з авторів журналу Forbes, виділяє  10 секретів комунікації ве-

ликих лідерів: 

1. Не розмовляйте зверхньо. Ефективна комунікація можлива тільки у випа-

дку, якщо люди довіряють одне-одному. Якщо ж ви намагаєтесь проявити свою 

зверхність, ні про яку довіру не може бути навіть мови. 

2. Будьте більш персональними. Цікавтесь приватним життям свого співроз-

мовника. Класична бізнес-теорія навчає керівників триматися на віддалі від своїх 

підлеглих. Але, якщо ви хочете стати не просто формальним менеджером, а спра-

вжнім лідером, — вам потрібно ігнорувати це правило. 

3. Переходьте до суті. Навчіться говорити чітко й однозначно. Ваше основне 

завдання, щоб співрозмовник зрозумів, про що ви говорите. Але головне — вам 

потрібно навчитися переходити до суті так швидко, як це взагалі можливо. Ніколи 

не витрачайте свій час та час співрозмовника на неважливі й необов'язкові речі. 

4. Навчіться відкривати свою свідомість. Жорсткість «закритої» свідомості 

найчастіше виявляється основною перешкодою для нових можливостей. Замість 

того, щоб захищати свою власну точку зору, спробуйте прислухатися до ідей ін-

ших і проаналізувати їх. Дуже часто ви відкриєте для себе багато нових цінних 

речей. 

5. Фокусуйтеся на тому, що ви можете дати, а не на тому, що ви хочете 

отримати. Найкращі комунікатори вміють надихати співрозмовника своєю ві-

зією та ідеями. І ключ до такого натхнення полягає у вмінні по-справжньому зро-

зуміти того, з ким ви розмовляєте, і спробувати дати йому те, що йому потрібно. 

6. Мовчіть і слухайте. В той момент, коли ви зрозумієте, що комунікація, 

перш за все,  базується на вмінні слухати, а не на вмінні говорити — ви на крок 

наблизитеся до справжнього лідерства. 

7. Замініть його емпатією. Проявляйте щирий інтерес до своїх співрозмовни-

ків і не дозволяйте власному его заволодіти ситуацією. Тільки так ви зможете 

створити справжню довіру. 

http://www.management.com.ua/vision/visions.html
http://www.management.com.ua/vision/visions.html
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8. Помічайте те, що не було промовлено вголос. Великі лідери досягнули 

справжньої майстерності у вмінні помічати те, що не було промовлено вголос. 

Дуже часто ваші співрозмовники формулюють свою думку не словами, а жес-

тами, інтонацією та настроєм. І їхнє повідомлення може повністю відрізнятися 

від того, що вони говорять вголос. 

9. Завжди знайте, про що ви говорите. Вас це може здивувати, але дуже часто 

ваші співрозмовники виявляються набагато більш компетентними, ніж ви. Не ва-

рто намагатися вголос розмірковувати про речі, в яких ви не є експертом, тільки 

для того, щоб продемонструвати свою владу. 

10.  Звертайтеся до груп як до індивідів. Лідерам далеко не завжди вдається 

поговорити окремо з індивідами в ситуації, коли ніхто не може їм завадити. Але 

найкращі з них можуть звертатися до аудиторії будь-якого розміру (10 чи 10000 

людей), при цьому кожен з присутніх буде відчувати, що лідер звертається осо-

бисто до нього. 

Бонус: Будьте готові змінити своє повідомлення, якщо цього вимагатиме 

ситуація.  Ви не зобов'язані дотримуватися плану чи заздалегідь записаного на па-

пері повідомлення. Найкращі комунікатори миттєво адаптуються до ситуації, навіть 

якщо вона змінюється досить неочікувано [11]. 

Висновки. Комунікативна компетентність лідера – це складна динамічна сис-

тема, що розвивається під впливом різноманітних соціальних, психологічних чинни-

ків, трансформується з метою забезпечення потреб суспільства, а також характеризує 

особистість як конкурентоздатного  індивіда. В процесі динамічної перебудови су-

часного світу, саме комунікативному лідеру відведена головна роль бути рушієм 

інновативних та ціннісних перетворень.  
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