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В данной статье рассматриваются вопросы трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине. 

Проводится анализ норм действующего законодательства в сфере 

занятости населения. На основании проведенного анализа авторами 

внесены предложения по нормотворческим изменениям в трудовых 

отношениях. 
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ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

 

На даний момент людство переживає дуже непростий та 

водночас переломний період свого існування. Усі існуючі правила, 

до яких ми так звикли, залишились у вчорашньому дні. Для того, 
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аби говорити про успіх сьогодні, треба представляти з себе дійсно 

щось дуже значуще. Саме тому, розглянемо особисті якості 

сучасного фахівця та його ролі, котрі формують його, як 

затребувану особистість.  

По-перше, зазначимо, що лідерство – це набір особистих 

якостей людини, які підкреслюють його особливий керуючий 

соціальний статус в групі, але, крім цього, лідерство – це також і 

властивість характеру, котра стає в центрі поведінки та життєвих 

принципів людини.  

Термін лідер є багатозначним і перекладається як той, хто  

веде за собою, йде попереду, показує шлях. Його можна 

представити у таких ракурсах: 

• це член групи, за яким вона визнає право приймати 

рішення в значущих для неї ситуаціях; 

• це індивід, який має мету, здатний виконувати центральну 

роль в організації спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків 

у групі; 

• це авторитетна особа, яка уміє впливати на людей, сміливо 

бере на себе відповідальність і вірить в успіх; 

• це людина, яка навчилася управляти собою, контролювати 

свої думки, слова, емоції і вчинки та передавати їх іншим для 

наслідування; 

• це особистість, яка наділена визначеними якостями, 

вміннями, навичками та якій вірять, довіряють і яку люблять; 



ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

131 

 

• це яскравий харизматик, якого сприймають, оцінюють як 

обдаровану особливими внутрішніми та зовнішніми рисами 

індивідуальність, здатну утримувати на собі інтерес, захоплювати, 

ефективно впливати на інших. 

Всі люди у світі поділяються на лідерів і тих, хто слідує за 

лідером. І ті, й інші однаково важливі. Без підлеглих робота лідерів 

не мала б сенсу, а без лідера підлеглі не змогли б нічого зробити. Де 

двоє або троє зібрані разом – там має бути лідер. Мета лідерства – 

внести порядок і зуміти організувати. Мета лідерства визначає його 

відповідальність. Для того щоб нести відповідальність – відповідати 

за порядок і правильне керівництво – лідерам повинна бути надана 

влада [1, с. 23].  

Таким чином, стає зрозумілим те, що сучасний фахівець 

апріорі є лідером. Лідером не тільки для своєї команди, а і для себе. 

Сьогодні ринок потребує від організацій не просто задовільних 

результатів, роботу слід виконувати з величезною досконалістю, і 

тільки тоді є шанс досягти успіху та показати гідний результат. 

Лідер є домінуючим обличчям будь-якого суспільства, органі-

зованої групи, організації, колективу. Лідера вирізняють якості, що 

характеризують цей тип: виражені емоції, відкритість, багато 

енергії, сильна воля, компетентність, комунікативність, гнучкість, 

харизма – усе це спонукає людей йти за такою людиною і вірити в 

неї. Це людина, яка не лише уміє впливати на людей і 

підпорядковувати їх своїй волі, але й уміє організовувати роботу 
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колективу або групи людей і нести відповідальність за виконані 

вчинки. Справжній лідер уміє переконувати, мотивувати і 

направляти людей, він також робить усе можливе для того, щоб 

підвищити працездатність колективу. Він живе інтересами групи і 

залучає нових учасників, уміє приймати ефективні рішення і 

формує політику колективу з урахуванням усіх можливих чинників. 

Сьогодні без самостійності, без готовності швидко 

пристосовуватися до змін, переорієнтуватися, без уміння знайти 

підхід до вирішення проблеми або терміново розв’язати 

нестандартне завдання важко досягти професійного успіху. Ринок і 

конкуренція потребують фахівців-професіоналів із неординарним 

творчим мисленням. Крім того, слід підкреслити те, що кожен 

професіонал демонструє гармонічне поєднання в собі усіх тих 

ролей, які з’являються під час трудової діяльності.  Сучасний 

фахівець – це і гарний організатор робочого процесу, і досвідчений 

професіонал свого діла, і просто харизматична та «приємна» у 

спілкуванні людина.  

Організаційна роль фахівця проявляється, перш за все, в 

умінні грамотно розподіляти свій робочий час, простір та задачі. А 

також, доречно делегувати обов’язки, для досягнення високої якості 

кінцевого результату. Роздрукувати документи зможе і помічник 

або секретар… 

Професійну роль зазвичай завжди розміщують на перші 

сходинки, і не даремно. Саме досвідченість та глибинні знання 
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свого діла здатні забезпечити стійкий фундамент для досягнення 

професійного успіху. Сьогодні у світі розповсюджується тенденція 

того, що традиційна вища освіта не є першопричиною 

професіоналізму. Дуже багато молодих людей обирають онлайн 

курси, але на мою думку, професіоналів високого класу здатне 

зростити саме довготривале навчання у вищому навчальному 

закладі в колаборації з високим рівнем особистісної мотивації до 

досягнення успіху.  

Соціальні ролі фахівців поєднують у собі не тільки 

здатність людини до встановлення взаємовигідних професійних 

стосунків, але і загальне сімейне благополуччя та вміння 

використовувати емоційний інтелект кожного дня, спілкуючись як з 

колегами, так і з консультантом в магазині. Бути людиною з великої 

літери та нести позитивні світлі наміри – головна  соціальна задача 

сучасного фахівця.  

Отже, сучасний фахівець, вирішуючи велику кількість 

проблем та задач, постійно проявляє лідерські якості, це є 

запорукою успіху. Бути лідером сьогодні означає не 

задовольнятися досягнутими результатами. Лідери завжди в 

русі, вони змінюються, намагаються удосконалюватися все своє 

життя. Кожного дня сучасний фахівець відіграє велику кількість 

ролей, так тонко поєднуючи їх одна з одною, не залишаючи 

сумнівів, що можливо все. 
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ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

 

Дана стаття присвячена особливостям сформованості 

лідерських якостей сучасних фахівців. Ми розглянули актуальне 

бачення науковців на феномен лідерства. Сучасний фахівець – 

апріорі є лідером. Актуальні тенденції передбачають наявність у 

спеціалістів певних якостей, які забезпечують соціальну 

відповідальність та фінансовий успіх.  

 

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, сучасні 

спеціалісти, сучасне лідерство. 
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LEADERSHIP QUALITIES OF THE MODERN SPECIALIST 

 

This article is devoted to the peculiarities of the formation of 

leadership qualities of modern professionals. We considered the current 

vision of scientists on the phenomenon of leadership. The modern 
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specialist is a priori a leader. Current trends imply that specialists have 

certain qualities that ensure social responsibility and financial success. 

 

Key words: leadership, leadership qualities, modern specialists, 

modern leadership. 
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Данная статья посвящена особенностям сформированности 

лидерских свойств современных профессионалов. Мы 

рассмотрели актуальное видение ученых на феномен лидерства. 

Современный специалист – априори является лидером. 

Актуальные тенденции предполагают наличие у специалистов 

определенных качеств, обеспечивающих социальную 

ответственность и финансовый успех. 

 

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, 

современные специалисты, лидеры. 

 

 

 

 


