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АДАПТИВНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО 

ПРОГРЕСУ 

 

Лідерство являє собою цікавий феномен, надзвичайно важливий 

для забезпечення нормального функціонування і розвитку будь-якої 
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соціальної групи аж до соціуму включно. З часом і подальшим суспі-

льним розвитком його роль і значення тільки посилюється. Ця обста-

вина привертає пильну увагу багатьох вчених – філософів і психологів, 

педагогів і соціологів, дослідників проблем менеджменту. Сьогодні 

існує безліч літератури з проблем лідерства. Як приклад, можна посла-

тися на роботи В. Бабаєва, Ю. Базарова, О. Бандурки, І. Головньової, 

Т. Гури, В. Карасьова, М. Ланських, О. Пономарьова, В. Розанової, 

О. Романовського, Д. Хенни, Е. Шейна,  В. Шейнова та інших. В них 

розглядаються різні види лідерства, різні підходи до дослідження цьо-

го феномену. Так,У. Беннис і Б. Нанус наводять свою класифікацію й 

розглядають різні типи лідерів [1].  

М. А. Резниченко, М. В. Ланських, О. С. Пономарев та 

С. М. Пазиніч здійснюють порівняльний філософсько-психологічний 

аналіз понять керівництва і лідерства [2]. Серед множини різновидів 

лідерства найбільш поширеним цілком справедливо вважається хариз-

матичне лідерство. Його досліджують В. Врум, Д. Гоулман, Р. Дафт, С. 

Калашнікова, Дж. Максвелл та інші. Цікавим і відносно новим 

напрямком досліджень стало так зване парадоксальне лідерство. Його 

започаткувалиР. Фарсон та Р. Кейєс [3]. 

Цей напрям плідно розвивають О. Романовський та О. Поно-

марьов. Вони, зокрема, вказують, що «один з проявів харизматичного 

лідерства полягає у свідомому і глибоко осмисленому виборі лідером 

індивідуальної життєвої траєкторії, в концептуальній відмінності про-

грами і системи його  ідей життя. Характерним проявом при цьому 

слід вважати і наявність у нього своєї особливої, «місіонерської» про-

грами життя, яка завжди відрізняє його від програм інших людей, в 

тому числі інших визнаних і впливових лідерів» [4, с. 52]. 

Саме ці якості і парадокси харизматичного лідера допомагають 

йому практично безпомилково обирати характер впливу на ту чи іншу 

людину, що робить цей вплив, а отже і саме лідерство адаптивним. 

Одним з його проявів стає такий розподіл функцій і завдань, який ви-

ходить із здатностей і можливостей працівників. Як пишуть М. А. Рез-

ниченко та її співавтори, розглядаючи управлінські технології, «серед 

них однією з найбільш ефективних є делегування повноважень. Ця 

технологія являє собою ефективний управлінський прийом, сутність 

якого полягає у передачі частини функцій керівника іншим менедже-

рам чи працівникам для досягнення конкретних цілей організації» 

[2, с. 71].  
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Використання подібних технологій адаптивного управління ви-

ступає потужним засобом підвищення його загальної ефективності в 

умовах все більшого поширення суспільного поділу праці. Не можна 

не погодитися з О. С. Пономарьовим, що «постійна й неперервна ди-

ференціація та розгалуження змісту і форм людської діяльності й 

відповідне розширення спектру її видів посилюють необхідність 

міждисциплінарного підходу до дослідження самого феномену діяль-

ності та його логіки. Це зумовлено тим, що ефективне забезпечення і 

суспільних, і індивідуальних потреб як у практично-перетворювальній, 

так і в духовно-культурній сферах життя вимагає при організації 

діяльності та її здійсненні виходити саме з норм і принципів цієї 

логіки». Вчений впевнений при цьому, що «і навпаки, будь-яке пору-

шення вимог логіки діяльності завжди спричиняє зниження и навіть 

втрату очікуваної її ефективності» [5, с. 10]. Вважаємо за необхідне 

підкреслити, що та ідея, з якої ми виходимо при визначенні адаптивно-

го лідерства, саме й ґрунтується на логіці лідерської діяльності.  

Цікаво, що інші люди далеко не завжди виявляються здатними 

збагнути цю логіку. Саме через це О. Г. Романовський вважає лідер-

ство парадоксальним. На його переконання, «для парадоксів харизма-

тичного лідерства характерним є те, що вони обумовлені складною і 

суперечливою природою феномену харизми. Воно певною мірою є 

парадоксальним явищем, оскільки, з одного боку, харизма в більшості 

випадків властива тій и іншій людині від природи, являє собою 

своєрідний дар. Але з іншого боку, її розвиток і реалізація можуть 

істотно залежати від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, від 

зовнішнього середовища, в першу чергу, від характеру соціокультур-

ного простору, в координатах якого і відбувається життя і діяльність 

лідера» [4, с.52]. Отже, складна й суперечлива природа харизми пев-

ною мірою ускладнює й прояв лідерського впливу на людей. Але вод-

ночас вона стає одним з важливих джерел необхідності адаптувати цей 

вплив залежно від особливостей того, на кого він спрямований, залеж-

но від цілей і завдань, які лідер на нього покладає, та від результатів, 

які він очікує. 

Адаптивне лідерство і є найбільш ефективним через урахування 

всіх особливостей обставин і ситуацій, в яких воно здійснюється.   
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