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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. За умов прискореного розвитку інформаційного 
суспільства вітчизняна ІТ-сфера, в якій зайнято понад 160 тис. фахівців, забезпечує 
4% ВВП України, генеруючи щороку зростаючі обсяги валютних надходжень.  
При цьому лише один із десяти фахівців ІТ-сфери працює на підприємствах, які 
створюють програмне забезпечення для виробництва високотехнологічної 
продукції, тоді як усі інші надають інформаційні послуги за аутсорсинговою 
моделлю для іноземних замовників у проектах з низькою доданою вартістю.  

Задля переорієнтації з аутсорсингової на продуктову модель бізнесу 
українським IT-підприємствам необхідно розвивати серед своїх фахівців лідерські 
форми поведінки, які характеризуються ініціативністю, розширенням масштабів 
відповідальності, продуктовим баченням. Відтак нагальним є переорієнтування 
домінуючої управлінської практики зовнішнього задоволення кадрових потреб на 
виявлення власних високопотенційних неформальних лідерів і розвиток їх 
лідерських компетентностей. Це потребує розробки відповідного методичного 
забезпечення оцінювання рівнів сформованості лідерських компетентностей 
фахівців та менеджерів ІТ-підприємств, а також урізноманітнення  прикладного 
інструментарію їх розвитку. 

Феномен лідерства висвітлено у працях зарубіжних дослідників, зокрема 
Б. Аволіо, Дж. Бернса, К. Бланшара, Р. Болдена, Дж. Грайєна, Д. МакГрегора, 
Х. Мескона, П. Нортхауза, Р. Стогділла, М. Уль-Бійєн, Ф. Фідлера, П. Херсі. 
Український доробок проблематики лідерства презентують праці Ю. Бєлікової, 
Д. Волківської, О. Дяків, С. Прохоровської, І. Чистякової. Теоретичні та прикладні 
аспекти розвитку компетентностей персоналу розкрито в дослідженнях Р. Бояциса, 
Д. Гоулмана, Р. Грінліфа, Ю. Д’яченко, Р. Ейчінгера, Д. Кірпатрика, М. Ломбардо, 
М. МакКола, Д. Сєрікова, Д. Ульрайха. Особливості управління персоналом у 
наукоємних видах економічної діяльності розкрили Дж. Берзін, О. Вартанова, 
О. Герасименко, К. Давенпорт, П. Друкер, М. Кастельс, А. Колот, І. Нонака, 
Дж. Сазерленд, П. Сенге, Х. Такеучі, К. Швабер, Д. Черваньов. Актуальність 
використання компетентнісної моделі в управлінні персоналом доведено у роботах 
О. Арапової, Д. Бартрама, Т. Білорус, О. Бондаренко, А. Зленко, М. Кампіона, 
К. Клецової, К. Ковальської, Д. МакКлеланда, О. Немашкало, Г. Михайляк, 
В. Приймака, С. Спенсер і Л. Спенсера, К. Столярської, С. Холіфорда та ін. 

Водночас наукові і прикладні результати українських та іноземних 
дослідників збагатили сучасну теорію і практику управління персоналом та 
управління людськими ресурсами здебільшого на індивідуальному рівні, без 
урахування проектно-командного типу діяльності сучасних ІТ-підприємств та 
проблематики кадрового менеджменту в ІТ-сфері щодо виявлення і розвитку 
внутрішніх лідерів за поведінковими компетентностями. Це актуалізує 
проблематику наукового обґрунтування критеріїв оцінювання неформальних 
лідерів українських ІТ-підприємств щодо сформованості професійних і лідерських 
компетентностей претендента на управлінську посаду у контексті реалізації ним 
стратегічного бачення компанії та її цінностей, а також розробку прикладного 
інструментарію розвитку лідерських компетентностей персонаду ІТ-підприємств. 
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Означене зумовило вибір об’єкта і теми дисертаційної роботи, визначення її 
мети, предмета і завдань наукового дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з планом наукових досліджень Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка щодо реалізації Комплексної наукової 
програми “Модернізація суспільного розвитку в умовах світових процесів 
глобалізації” у межах міжфакультетської бюджетної теми “Організаційно-
економічне забезпечення трансферу технологій і формування підприємницького 
клімату у дослідницьких університетах України” (ДР 0118U001124), де автором 
розроблено мультирівневу піраміду розвитку лідерських компетентностей 
фахівців, використання якої уможливлює побудову індивідуальної кар’єрограми 
працівника в організаціях різних видів економічної діяльності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
систематизація теоретичних і методичних положень сучасних концепцій 
лідерства з позицій компетентнісного підходу та вдосконалення інструментарію 
оцінювання і розвитку лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств 
для підвищення ефективності їх проектної діяльності.  

Для досягнення поставленої мети у роботі визначено такі наукові завдання: 
– розкрити сутнісні характеристики лідерських компетентностей 

персоналу IT-підприємств; 
– здійснити порівняльний аналіз теорій лідерства у контексті 

компетентнісного підходу та визначити концептуальні основи командно-
орієнтованого розвитку лідерства в ІТ-сфері;  

– удосконалити сучасні світові управлінські практики розвитку 
лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств;   

– виявити практичні особливості побудови моделі та профілів лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств;  

– здійснити оцінювання лідерських компетентностей персоналу 
українських IT-підприємств та охарактеризувати рівні їх сформованості;  

– обґрунтувати критерії вибору прикладних інструментів розвитку 
поведінкових компетентностей неформальних лідерів в ІТ-сфері; 

– запропонувати мультирівневу програму розвитку лідерства для IT-
підприємств та інформаційно-аналітичне забезпечення її реалізації; 

– сформулювати пропозиції щодо використання організаційного 
мережевого аналізу як інструмента розвитку лідерства на IT-підприємствах.  

Об’єкт дослідження – процеси розвитку лідерства в організаціях ІТ-сфери.   
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні засади 

розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств.  
Методи дослідження. У дисертації використані загальнонаукові методи, а 

саме: наукового абстрагування – при уточненні категоріального апарату та 
розкритті сутнісних характеристик лідерства і лідерських компетентностей 
персоналу; логічного узагальнення – для виявлення тенденцій розвитку лідерства в 
українській IT-сфері; аналізу і синтезу – для здійснення порівняльного аналізу 
теорій лідерства й формулювання концептуальних основ командно-орієнтованого 
розвитку працівників ІТ-сфери; для побудови цілісної моделі лідерських 
компетентностей персоналу ІТ-підприємств; морфологічного аналізу – при 
створенні мультирівневої матриці розвитку лідерства в IT-сфері. Серед 
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спеціальних методів досліджень, за результатами використання яких сформовано 
висновки до другого і третього розділів дисертації, були застосовані: поведінкове 
інтерв’ю та метод критичних інцидентів щодо ідентифікації рівнів 
сформованості лідерських компетентностей ІТ-працівників; анкетування, яке 
проводилося для збору первинних даних щодо існуючої практики розвитку 
лідерських компетентностей в українських ІТ-організаціях; SWOT-аналіз – для 
порівняння переваг і недоліків активних і пасивних методів збору інформації 
щодо розвитку організаційних мереж; кореляційний метод – для виявлення 
ступеня впливу сформованих лідерських компетентностей учасників IT-проектів 
на показники їх результативності; організаційний мережевий аналіз – для 
ідентифікації неформальних лідерів IT-підприємств, встановлення кількості 
зв’язків між членами команд при реалізації IT-проектів та оцінки щільності 
комунікаційних мереж в IT-організаціях. Розрахунки проведено з використанням 
прикладних програм Microsoft Excel та IBMM SPSS STATISTICS. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 
акти України, дані Державної служби статистики України, наукові праці 
іноземних та українських дослідників проблем розвитку лідерства і лідерських 
компетентностей персоналу, матеріали наукових і науково-практичних 
конференцій, звіти міжнародних консалтингових компаній, результати 
анкетування та опитування персоналу українських IT-підприємств, а також 
результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні  
теоретичних положень лідерства в ІТ-сфері на компетентнісній основі, 
удосконаленні методичних  підходів оцінки лідерських компетентностей персоналу 
та розробці прикладного  інструментарію їх розвитку у практиці проектної 
діяльності українських IT-підприємств. Найбільш вагомими науковими 
результатами, які містять елементи наукової новизни, є такі: 

вперше: 
–  розроблено систему показників оцінювання розвитку лідерських 

компетентностей персоналу IT-підприємств на основі індикаторів загальної 
комунікаційної активності лідерів, центральності та щільності організаційних 
мереж у процесі реалізації ІТ-проектів, обсягів теоретичного й експериментального 
навчання, а також мікронавчання, що слугує інформаційно-аналітичним 
забезпеченням розробки програм розвитку лідерства на ІТ-підприємствах;  

удосконалено: 
–  організаційні підходи до структурування процесів розвитку командних 

компетентностей внутрішнім консультантом, що на відміну від існуючих 
ураховують особливості процесів групової динаміки, гнучких методологій 
розробки програмного забезпечення та рівень професійних компетентностей його 
розробників, а також процесів формування внутрішньо організаційних мереж; 

–  прикладний інструментарій розвитку лідерських компетентностей 
персоналу ІТ-підприємств у частині ідентифікації критеріїв, які комплексно 
враховують організаційно-галузеві особливості ІТ-сфери, та проведення 
багатокритеріального аналізу, що об’єктивізує прийняття управлінських рішень 
щодо відповідної форми розвитку лідерських компетентностей персоналу  
у  вітчизняних  ІТ-організаціях;  
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–  функціонально-рольове структурування персоналу IT-підприємств у 
частині побудови двовимірної матриці лідерських ролей, які ідентифіковані за 
відповідністю ключовим функціям розвитку лідерських компетентностей та видам 
організаційних мереж, що уможливлює практичне втілення концепції командного 
лідерства в IT-сфері та підвищує ефективність проектної діяльності; 

набули подальшого розвитку: 
–  категоріальний апарат у сфері управління персоналом підприємств, що 

дало змогу визначити лідерську компетентність як рольовий конструкт поведінки 
члена команди, який базується на баченні розроблюваного продукту та мотивації 
до здійснення змін чи розвитку команди задля досягнення спільної мети, а також 
ввести поняття антикомпетенції і визначити їх як антипатерни поведінки з 
періодичним або постійним проявом, що призводять до складнощів у відносинах із 
колегами, клієнтами або негативно впливають на результативність проектної 
діяльності; 

–  модель лідерських компетентностей та профілі компетентностей фахівців із 
розробки програмного забезпечення та менеджерів IT-підприємств, які на відміну 
від існуючих дають змогу оцінити лідерську поведінку за чотирма рівнями 
розвитку кожної компетентності за допомогою таких критеріїв лідерської 
поведінки, як: рівень впливу, масштаб відповідальності, пріоритетність командних 
цілей, рівень ініціативи, якість виконання проектних завдань;  

–  управлінські технології розвитку лідерських компетентностей персоналу  
ІТ-підприємств через побудову матриці розвитку лідерських компетентностей 
IT-фахівців, що дає можливість індивідуалізувати вибір прикладних інструментів 
розвитку лідерських компетентностей та базується на вдосконаленій процедурі 
моделювання лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств з одночасним 
використанням декількох методів моделювання, врахуванням різноманіття 
критеріальної бази ідентифікації рівня сформованості лідерських компетентностей 
неформальних лідерів та прикладного інструментарію їх розвитку.  

Практичне значення одержаних результатів. Головні положення, 
висновки та рекомендації дисертації з актуальних проблем розвитку лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств були апробовані та впроваджені  
у навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а саме: у методичних матеріалах навчальної дисципліни “Cучасні 
концепції лідерства”, що є складовою магістерської підготовки за ОНП 
“Менеджмент організацій і адміністрування”; у методичних матеріалах 
навчальної дисципліни “Організація командної роботи”, що є складовою 
бакалаврської підготовки за ОПП  “Менеджмент організацій” (довідка №18/013 
від 20 лютого 2019 р.). У практиці ІТ-підприємств знайшли застосуванні такі 
наукові результати: розроблену на основі емпіричного дослідження, опитування 
та інтерв’ювання ІТ-фахівців програму розвитку лідерських компетентностей 
IT-фахівців, що містить модулі теоретичного навчання та розвитку через 
проектну діяльність, автоматизовану систему управління самоорганізованими 
командами,  впроваджено ТОВ “Гоу Айті” (довідка №12/06-2017 від 12.06.2017); 
методи розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств, 
сформовані у підсистему надання зворотного зв’язку та коучингу працівників, 
впроваджено ТОВ “8АЛЛОКЕЙТ”, що підвищило якість використання гнучких 
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методологій і самоорганізацію команд (довідка №41/08-2018 від 23.08.2018); 
запропоновані групові форми розвитку лідерських компетентностей персоналу 
використано ТОВ “СМАРТ КЛАУД Солюшнс”, у результаті чого зросла 
ефективність команд із розробки програмного забезпечення у середньо- та 
довгостроковому періодах (довідка №8/11-2017 від 01.11.2017).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаною 
науковою працею. Усі наукові положення, висновки і пропозиції, що викладено в 
дисертації та винесено на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї і положення, 
які є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення дисертації та їх 
практичне застосування обговорювалися й отримали позитивну оцінку  
на засіданнях кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, під час  
13 міжнародних і всеукраїнських конференціях, а саме: науково-практичній 
конференції “Економіко-правові виклики 2015-го року” (Львів, 2015); XIV і  
XV Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів  
та молодих вчених “Шевченківська весна: Економіка” (Київ, 2016, 2017);  
ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Управління 
ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору 
економіки” (Полтава, 2017); ІV і V Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених “Об’єднані наукою: 
перспективи міждисциплінарних досліджень” (Київ, 2017, 2018); Міжнародній 
науково-практичній конференції “Соціальне підприємництво: теорія, практика та 
міжнародний досвід” (Київ, 2018); I і II Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях “Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку 
економіки” (Тернопіль, 2018, 2019); ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції “Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики”  (Полтава, 2018); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічна стратегія та політика 
реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики 
та протиріччя” (Київ, 2018); Міжнародній науково-практичній конференції 
“Цифрова трасформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, 
науці, і освітніх процесах” (Буковель–Київ, 2019); Міжнародному форумі ЕФВМ 
2019 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління: глобальні економічні виклики та 
можливості у цифрову епоху” (Київ, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць загальним 
обсягом 7,82 д. а. (з них 6,71 д. а. належать особисто автору), а саме: дев’ять 
наукових статей (6,6 д. а., з них 5,6 д. а. належать автору) у т.ч. п’ять – в 
українських та іноземних  виданнях, які входять до МНБД Index Copernicus, десять 
публікацій за матеріалами доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,  
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Текст основної 
частини викладено на 219 сторінках, 21 рисунок вміщено на 21 сторінці,  
58 таблиць розташовано на 58 сторінках, 7 додатків – на 48 сторінках. Список 
використаних джерел налічує 279 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її мету, 
завдання, предмет, об’єкт та методи дослідження, окреслено наукову новизну, 
висвітлено практичне значення одержаних наукових результатів та їх апробацію.  

У першому розділі “Теоретико-концептуальні основи розвитку лідерських 
компетентностей персоналу в ІТ-сфері” проведено порівняльний аналіз теорій 
лідерства у контексті компетентнісного підходу, уточнено категоріальний апарат у 
сфері розвитку лідерських компетентностей персоналу підприємств, описано 
прикладний інструментарій та управлінські технології розвитку лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств.  

Діяльність персоналу IT-підприємств вирізняє інтелектуальний характер, 
високий ступінь автономності IT-фахівців у розробці інформаційних продуктів  
за умов невизначеності, а також командоцентрованість у межах ІТ-проектів з 
різноманіттям функціональних ролей – від розробника до менеджера. На сучасному 
етапі прискореного прогресу ІТ-сфери проблематика лідерства набуває особливої 
актуальності з огляду на те, що розвиток персоналу забезпечує стійкі конкурентні 
переваги ІТ-підприємств, як це засвідчує досвід компаній – лідерів галузі.  

У результаті дослідження теоретико-концептуальних основ розвитку 
лідерських компетентностей персоналу уточнено категоріальний апарат у сфері 
розвитку персоналу IT-підприємств. Зокрема, визначено поняття “лідерська 
компетентність” як рольовий конструкт поведінки члена команди, який базується 
на баченні розроблюваного продукту та мотивації до здійснення змін чи розвитку 
команди задля досягнення спільної мети. Обґрунтовано авторське трактування 
лідерства з позицій поведінкового підходу як здатності створювати контекст,  
в якому інші фахівці можуть розкрити власний потенціал для реалізації місії  
IT-підприємства. Виявлено існування антикомпетентностей лідерства як 
антипатернів поведінки лідерів з періодичним або постійним проявом, що 
зумовлюють ускладнення відносин із колегами, клієнтами або негативно 
впливають на результативність проектної діяльності.  

Для моделювання лідерських компетентностей персоналу розроблено 
багатокроковий алгоритм, який на відміну від існуючих (С. Спенсер, М. Кампіон) 
описує необхідні для впровадження на IT-підприємствах організаційні заходи, а 
також дає змогу застосувати одночасно декілька методів моделювання на різних 
його етапах, створити універсальну мову (lingva franka) для об’єднання ключових 
процесів розвитку лідерства в ІТ-сфері в єдину систему. Використання 
розробленого алгоритму уможливить для українських IT-підприємств створення 
валідних моделей лідерських компетентностей персоналу задля ідентифікації, 
оцінювання, просування та розвитку неформальних лідерів з кола 
високопотенційних IT-фахівців і менеджерів. 

Порівняльний аналіз теорій лідерства дав змогу виділити три групи: теорії, 
орієнтовані на лідерів; теорії, орієнтовані на відносини між лідерами та 
послідовниками; теорії, орієнтовані на послідовників. На рисунку 1 
систематизовано означені групи теорій лідерства.  
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1. Теорія великої людини.  
2. Теорія особистих якостей.  
3. Поведінковий підхід.  
4. Інтегровані моделі лідерських 
якостей, поведінки та ефективності.  
5. Психодинамічний підхід.  
6. Ситуаційний підхід.  
7. Біологічні підходи до лідерства.  
12. Нео-харизматичні теорії.  

8. Трансакційне та 
трансформаційне лідерство.  
9. Теорія діадних зв’язків. 
10. Теорія обміну між 
лідерами та послідовниками. 
11. Теорія лідерства через 
відносини. 

13. Cпільне лідерство.  
14. Лідерство-служіння.  
15. Командне лідерство.  
16. Розподілене лідерство.  
17. Латеральне лідерство.  
18. Розпорошене лідерство. 

Рис. 1. Групування теорій лідерства  
Джерело: розроблено автором  

 

Обґрунтовано, що з позицій компетентнісного підходу розвиток лідерства в 
IT-сфері найбільш повно відображають теорії, орієнтовані на послідовників. Відтак 
сформовано узагальнений перелік лідерських компетентностей, які можуть 
використовуватися IT-підприємствами у створенні власних моделей лідерських 
компетентностей їх персоналу. Визначено поняття “розвиток лідерських 
компетентностей персоналу” як позитивну стійку зміну рівня лідерської поведінки 
працівників IT-підприємства за допомогою оцінки компетентностей, надання 
підтримки та можливостей виклику у виконанні проектних завдань.  

Охарактеризовано управлінські технології розвитку лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств, що охоплюють реалізацію функцій 
оцінювання рівня сформованості лідерських компетентностей працівника, надання 
підтримки для їх нарощування через різноманітні інструменти розвитку, їх 
практичного втілення через виклик шляхом самостійної реалізації працівником 
нових лідерських ролей, що показано рисунку 2. На відміну від етапу становлення  
ІТ-сфери з домінуванням інструментарію індивідуального розвитку через 
традиційні аудиторні тренінгові програми, нині пріоритетним є інструментарій 
командного розвитку через взаємонавчання ІТ-фахівців на робочих місцях та під 
час командних зустрічей. Обґрунтовано необхідність переходу до інструментарію 
командного розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств із 
використанням організаційного дизайну, який базується  побудові ефективних 
каналів електронних комунікацій.  

 10 

Рольові теорії 
лідерства 

Теорії, орієнтовані 
на відносини 

Теорії, орієнтовані на 
послідовників Теорії, орієнтовані на лідерів 
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Рис. 2. Управлінські технології розвитку лідерських компетентностей  

персоналу IT-підприємств 
Джерело: розроблено автором  
 
Доведено необхідність переорієнтування українських IT-підприємств з 

індивідуалізованого на прокомандний підхід створення продуктів  програмного 
забезпечення, за якого в ІТ-проектах лідерство і прийняття рішень розподілені 
між усіма членами колективу, що об’єктивізує необхідність розвитку лідерських 
компетентностей усіх членів команд. Ефективне поєднання інструментарію 
індивідуального і командного розвитку лідерських компетентностей персоналу 
та інструментів організаційного дизайну у практиці українських ІТ-підприємств 
дасть змогу акумулювати й нарощувати їх людський, соціальний і системний 
капітали та уможливить їх перехід до продуктової моделі бізнесу. 

У другому розділі “Інструментарій оцінювання та розвитку лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств” розглянуто практичні аспекти 
застосування алгоритму моделювання лідерських компетентностей; проведено 
оцінювання сформованості рівнів розвитку лідерських компетентностей 
персоналу вітчизняних IT-підприємств та розвинуто методичне обґрунтування 
вибору прикладного інструментарію їх розвитку. 

Практичне застосування розробленого алгоритму моделювання лідерських 
компетентностей в IT-сфері базувалося на результатах анкетування різних 
категорій персоналу IT-підприємств, для чого було опитано 1376 осіб. Це дало 
змогу запропонувати універсальну модель лідерських компетентностей 
персоналу вітчизняних IT-підприємств, яка містить п’ять компетентностей: 
бачення продукту; пізнавальна гнучкість; орієнтація на створення цінності; 
робота в умовах невизначеності; саморозвиток.  

Управлінський вплив  
через реалізацію функцій: 
О – оцінювання 
П – підтримки 
В – виклику 

 

О, П, В 

Організаційний дизайн 

О, П, В 

– теоретичне навчання 
– зворотній зв’язок 
– розвиток на  

 робочому місці 

Менеджер з 
персоналу 

Індивідуальний 
розвиток 

Лідерські 
компетентності 
персоналу ІТ-
підприємства 

О, П, В 

Командний 
розвиток 

–  побудова каналів е-зв’язку (чати, соціальні мережі) 
–  платформа формального розвитку (web-додатки, LMS) 
–  розвиток комунікаційних мереж в організації 

Внутрішній 
консультант 

Скрам Майстер 

–  взаємонавчання 
–  командна динаміка 

(командні зустрічі) 
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Також були сформовані профілі лідерських компетентностей для таких 
посад в IT-cфері, як фахівець з розробки програмного забезпечення, Скрам 
Майстер, менеджер команди, менеджер організації, що систематизовано у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати анкетування працівників українських IT-підприємств  

щодо наявності лідерських компетентностей 
 

Модель лідерських 
компетентностей 

Компетентності 
Скрам Майстрів 

Компетентності 
менеджерів команд 

Компетентності 
менеджменту 
організацій 

Бачення продукту  
(463) 

Служіння іншим  
(376) 

Впровадження технічних 
інновацій (312) 

Індивідуалізований 
вплив (280) 

Орієнтація на створення 
цінності (421) 

Розвиток інших  
(257) 

Побудова відносин 
довіри (278) 

Саморозвиток (454) 
Робота в умовах 

невизначеності (406) 
Пізнавальна гнучкість 

(395) 
Співчуття  

(196) 
Ігривість, гумор  

(151) 
Перспективність 
мислення (203) 

Джерело: розроблено автором 
 
У результаті аналізу анкет і проведення поведінкових інтерв’ю з лідерами 

IT-проектів визначено рівні сформованості лідерських компетентностей та 
критерії їх диференціації. Встановлено, що диференціацію сформованості 
лідерських компетентностей працівника відображають такі критерії лідерської 
поведінки: рівень впливу на послідовників; якість виконання проектних завдань; 
пріоритетність командних цілей над індивідуальними цілями; масштаб 
відповідальності; рівень ініціативи. Водночас високий рівень сформованості 
лідерських компетентностей не гарантує лідерам досягнення високих показників 
ефективності реалізації ІТ-проектів. Демонстрація працівником ІТ-підприємства 
у своїй поведінці антикомпетентностей (стоперів лідерства) нівелює інші 
розвинені компетентності. Розроблено модель та профілі антикомпетентностей в 
ІТ-сфері. Виділено антикомпетентності, які проявляються у поведінці всіх 
працівників IT-підприємств, до них віднесено невміння відпочивати, блокування 
персонального розвитку, відсутність контролю емоцій. Ідентифіковано 
профільні антикомпетентності Скрам Майстра – домінування захисної реакції, 
відсутність віри у можливість успішної реалізації ІТ-проекту. Для менеджера 
команди антикомпетентності – це пихатість і зневага до командного прийняття 
рішень, для менеджера організації антикомпетентності – це зосередженість на 
мікроменеджменті та відсутність сприйняття зворотного зв’язку з колегами. Тоді 
як відносини в успішних командах характеризують компетентності командної 
поведінки, зокрема довіра, взаємна підтримка, можливість розробників впливати 
на прийняття рішень. Поведінка щодо виконання командних завдань 
характеризується сформованістю таких командних компетентностей, як спільне 
бачення, командна оцінка, зворотній зв'язок, визнання особистих досягнень.  
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За результатами багатокритеріального аналізу ефективності прикладного 
інструментарію розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств 
та з урахуванням експертного опитування менеджерів українських IT-
підприємств встановлено, що найефективнішим інструментом є взаємонавчання. 

Задля виявлення найбільш ефективних прикладних інструментів розвитку 
лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств проведено анкетування 
фахівців з розробки програмного забезпечення та неформальних лідерів IT-
проектів. За результатами анкетування, використовуючи програму IBM SPSS 
Statictics, розраховано лінійну регресійну модель залежності успішності IT-
проектів від застосування інструментів розвитку лідерських компетентностей 
персоналу з нестандартизованими коефіцієнтами (k1–k5):  

Y=1,141x1+0,160741x2+0,103201x3+0,325827x4+0,245036x5,             (1) 
де    Y – це показник успішності реалізації IT-проекту;  

x1 – комунікаційні інструменти розвитку (чати в соцмережах, відео-канали);  
x2 – традиційні інструменти розвитку через теоретичне навчання (тренінги, 

статті, вебінари, інструктаж, MOOCs, конференції, сертифікацію, квести);  
x3 – інструменти розвитку через наставництво (коучинг, менторінг);  
x4 – інструменти розвитку на робочому місці (ускладнюючі завдання, 

навчання дією, ротація, шедовінг, баддінг, секондмент);  
x5 – командні інструменти розвитку (взаємонавчання, командні зустрічі).  

Найбільшу значущість дістали коефіцієнти, що відповідають 
комунікаційним інструментам (k1 = 1,141) й інструментам розвитку на робочому 
місці (k4 = 0,326), командні інструменти розвитку отримали значення k5 = 0,245, 
традиційний інструментарій розвитку через теоретичне навчання дістав 
значення k2 = 0,161, найменшу значущість дістав коефіцієнт, що відповідає 
інструментам розвитку через наставництво (k3 = 0,103). Відтак аргументовано  
необхідність поєднання у практиці розвитку лідерства в українській ІТ-сфері 
різноманіття прикладного інструментарію розвитку лідерських компетентностей  
персоналу з домінуванням комунікаційних інструментів. 

У третьому розділі “Інформаційно-аналітичне забезпечення програм 
розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств” побудовано 
мультирівневу програму розвитку лідерства в IT-підприємствах; сформовано 
науково-методичні засади організаційного мережевого аналізу як інструмента 
розвитку лідерства в ІТ-сфері; запропоновано складові інформаційно-аналітичного 
забезпечення програм розвитку лідерства в IT-підприємствах.  

Актуалізовано необхідність першочергового забезпечення процесів 
підтримки розвитку лідерства персоналу IT-підприємств через внутрішнє 
організування, що здатні здійснювати Скрам Майстри, розподіляючи лідерство 
серед учасників IT-команд та координуючи процеси групової динаміки, Agile-
процес, особистий розвиток кожного з розробників, а також процеси побудови 
організаційних мереж. Це дає змогу сформувати у командах розробників такі 
командні компетентності, як спільне бачення, самоорганізація, 
взаємопідтримка, що показано на рисунку 3.  
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Рис. 3. Структурування процесів розвитку лідерства в IT-командах 
Джерело: розроблено автором  

- ідентифікувати системи 
взаємної підзвітності 
- підтримувати 
комунікації, зворотній 
зв’язок, афірмації 
 

- підтримка, наставництво та 
надання зворотного зв’язку 
для сприяння досягненню 
результатів у інших; 
святкування як 
індивідуальних, так і 
групових досягнень 
 

- фасилітувати командні 
та міжособистісні діалоги 
- окреслити та вирішити 
міжособистісні конфлікти 
 
 

- ініціювати та 
фасилітувати зустрічі 
для ознайомлення 
- встановити ключові 
цінності та принципи 

 

- затвердити інструменти оцінки та 
моніторингу  показників 
- творче вирішення проблем 
(залучити розробників) 
- створити підсистему взаємонавчання  
- підтвердити ролі та 
взаємозалежності у команді 
- проводити регулярні зустрічі 
 

- досягнення спільних 
цілей (фокусування 
розробників) 
- системи внесення та 
моніторингу інформації 
(адаптувати) 
- координація та 
нетворкінг 
 

- мета, цілі та робочі 
плани (нагадати та 
переглянути) 
- опис ролей, обов’язків 
та структурних відносин 
(уточнити) 
- консенсус (у процесі 
формування рішень) 
 

- спільне бачення 
майбутнього і цілей 
- визначення цілей і 
термінів 
- командні ролі та 
взаємозалежності  
- календар регулярного 
спілкування 
 

Функції підвищення продуктивності 

Формування Конфліктування Структурування Етап 
продуктивності 

Функції підтримки 

Щоденні 
зустрічі 

Координація зусиль 
втримання фокусу на 
кінцевому результаті 

Демонстрація 

Ні 

Так 

 

Аналіз процесів та 
взаємовідносини за 
минулу ітерацію 

Представлення 
результату ітерації 

- комунікація з кожним із 
членів команди 
- знаходження перешкод 
- вирішення операційних 
питань 
 

- презентація своєї 
частини зробленого 
функціоналу від 
кожного члена 
команди 
 

- перелік тих 
пунктів, які команда 
бажає робити інакше 
 

Продукт Ціль ітерації Команда, процеси, 
відносини Початок 

роботи 
команди 

Командне 
планування 
проекту 

Планування 
ітерації 

Футуроспектива 

 

Старт ітерації 

- спільне бачення 
продукту 
- орієнтація на створення 
цінності для споживачів 
- креативність 

- побудова відносин довіри 
- уточнення очікувань щодо 
загально прийнятих норм 
поведінки, цінностей, вимог 
до якості роботи 
 

- пріоритизація завдань 
- самостійне 
визначення часу на 
виконання задач та 
розподіл між колегами 

Кінець 
роботи 

команди? 

Ретроспектива 

Ні 

Так Так 

Ні 
Кінець 

проекту? 

Кінець 
роботи 

команди 

Старт 
нового 

проекту 

 
 
 

Етапи  
реалізації  
ітерацій  

IT-
проектів 

Стадії 
групової 
динаміки 
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Доведено, що за сучасних умов функціонування українські IT-підприємства 
мають здійснити концептуальний перехід від виключно однорівневого розвитку 
лідерів як особистостей (індивідуалістичний підхід) до його поєднання з 
мультирівневим розвитком лідерства (командний підхід), де активізуються діадні 
(двосторонні) та мережеві (багатосторонні) відносини. 

На індивідуальному рівні розвитку лідерських компетенцій персоналу 
рекомендовано використовувати розроблену матрицю вибору форм розвитку. На 
рівні діад ключовим завданням IT-підприємств є розвиток IT-інфраструктури для 
вдосконалення комунікацій у діадах. На рівні гуртків з розвитку IT-підприємства 
мають розвивати їх спроможність ведення системних змін на всіх рівнях 
організації шляхом залучення ТОП-менеджменту. Тоді як командний рівень є 
ключовим у розвитку лідерства IT-підприємств через проектну діяльність 
розробників програмного забезпечення. 

З’ясовано,  що динамізм процесів лідерства у самокерованих командах 
базується на зміні лідерських ролей залежно від реалізації конкретного завдання: 
лідер в одній ситуації стає послідовником в іншій. За таких умов головні 
мотиватори до дій – це потреба в автономності власних рішень, сформованість 
компетентності та бажання бути належним до певного колективу. Лідером може 
стати кожен член команди для ефективної реалізації конкретного завдання 
командної роботи, не залежно від посад. Послідовники лідера не є пасивними 
спостерігачами, а можуть впливати на кінцеве рішення на однакових засадах.  

Показано розвиток лідерських компетентностей персоналу через 
управлінський вплив під час реалізації функцій їх оцінки, підтримки, виклику. За 
трьома ключовими функціями розвитку виділено дев’ять лідерських ролей для 
різних членів трьох видів організаційних мереж (завданнє-орієнтованої, кар’єро-
орієнтованої та соціальної): ментор, радник, рольовий приклад, тестувальник, 
інтерпретатор, брокер викликів, підсилювач, мотиватор, партнер. 

У результаті організаційного мережевого аналізу ТОВ “Гоу Айті Компанія” 
та ТОВ “8Аллокейт” встановлено, що вищі показники активності, центральності, 
близькості і статусності контактів допомагають неформальним лідерам розвивати 
їх лідерські компетентності для ефективного виконання лідерських ролей через 
участь у процесах ініціації, пріоритизації та підвищення якості виконуваних 
завдань, що активізує лідерство в організації. Показано, як за допомогою 
розрахунку центральності та встановленню статусності зв’язків можна 
передбачити посилення впливу окремих існуючих лідерських позицій або ж 
формування нових виконавців лідерських ролей, що позитивно впливає на 
розвиток лідерства без урахування формальних посад. 

Відзначено, що високі показники близькості та статусності допомагають 
лідерам будувати відносини довіри, розширюють можливості до навчання та 
розвитку. Запропоновано систему показників, за якими у реальному часі можна 
відслідковувати рівні розвитку лідерства у відповідному ІТ-підприємстві,  а саме: 
загальні показники охоплення програмою розвитку лідерства; показники рівня 
інфраструктури; показники рівня теоретичного навчання; показники рівня 
надання зворотного зв’язку; показники розвитку лідерських компетентностей на 
робочому місці; показники розвитку лідерських мереж (рис. 4). 
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Рис. 4. Система показників розвитку лідерства на IT-підприємствах 
Джерело: розроблено автором 
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Комплексне застосування показників індивідуального та командного 
розвитку лідерських компетентностей персоналу та проведення організаційного 
мережевого аналізу за допомогою автоматизованих аналітичних систем дасть 
змогу вітчизняним IT-підприємствам перейти від індивідуалізованого до 
командного, організаційного та інтегрованого лідерства.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення лідерства в  
ІТ-сфері на компетентнісних засадах, удосконалено методичні підходи оцінювання 
лідерських компетентностей персоналу та прикладний інструментарій їх розвитку 
у практиці українських IT-підприємств. Це дало змогу сформулювати такі 
висновки, що відображають вирішення основних завдань дисертації: 

1. Лідерство є багатогранним феноменом, сутнісні характеристики якого 
набувають особливого прояву у проектно-орієнтованій командоцентричній 
діяльності персоналу IT-підприємств з огляду на різноманіття функціональних 
ролей у межах ІТ-проектів – від розробника інформаційного продукту до 
менеджера. З позиції поведінкового підходу лідерську компетентність визначено як 
рольовий конструкт поведінки члена команди, що базується на баченні 
розроблюваного інформаційного продукту та мотивації до здійснення змін чи 
розвитку команди задля досягнення спільної мети. Відтак у реалізації ІТ-проектів 
лідерські компетентності мають демонструвати не лише менеджери, які зобов’язані 
створювати ефективну взаємодію всіх членів команди, але й кожен член команди, 
що відображається у збільшенні масштабів відповідальності, активізації 
ініціативності і продуктового бачення ІТ-фахівців. При цьому лідерські 
компетентності персоналу мають стати особливим об’єктом оцінювання з боку 
менеджменту ІТ-підприємств задля виявлення неформальних лідерів із кола  
ІТ-фахівців, подальшого розвитку і реалізації їх лідерських компетентностей. 

Під час розкриття сутнісних характеристик лідерства  виявлено існування 
його антикомпетентностей – це антипатерни поведінки лідерів з періодичним або 
постійним проявом, що зумовлюють ускладнення відносин із колегами, клієнтами 
або негативно впливають на результативність проектної діяльності.  

2.  У контексті застосування компетентнісного підходу у процесах 
управління IT-підприємствами проведено порівняльний аналіз та групування 
теорій лідерства, аргументовано виділення групи теорій, орієнтованих на лідера, 
теорій, орієнтованих на відносини з послідовниками, а також теорій, 
орієнтованих на послідовників. З’ясовано, що в IT-сфері менеджери 
високоефективних проектних команд зорієнтовані на реалізацію концептуальних 
засад розподіленого лідерства відповідно до принципів теорій лідерства, що 
орієнтовані на послідовників. Це дало змогу здійснити функціонально-рольове 
структурування персоналу ІТ-підприємств з побудовою двовимірної матриці 
лідерських ролей, які ідентифіковані за відповідністю ключовим функціям 
розвитку лідерських компетентностей (оцінювання, підтримка, актуалізація 
виклику) та видам організаційних мереж, що уможливлюють практичне втілення 
концепції розподіленого лідерства в ІТ-сфері.   
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3.  Встановлено особливості застосування управлінських технологій 
розвитку лідерських компетентностей персоналу в IT-сфері, які полягають у 
поєднанні прикладного інструментарію індивідуального розвитку (теоретичне 
навчання, зворотній зв’язок, розвиток на робочому місці), командного розвитку 
(взаємонавчання, командні зустрічі, групова динаміка) та інструментарію 
організаційного дизайну (розвиток комунікаційних мереж організації, побудова 
електронних каналів зв’язку та платформ для формального індивідуального і 
колективного розвитку). Доведено функціональне виокремлення у командних 
процесах реалізації проектів Cкрам Майстра – ІТ-фахівця, рольове призначення 
якого полягає у блокуванні проявів антикомпетентностей на всіх рівнях та  
усуненні перешкод ефективного застосування прикладного інструментарію як 
індивідуального розвитку всіх членів проектної команди, так і командного 
розвитку, а також експертного забезпечення у формуванні і функціонуванні 
організаційних мереж на підприємстві.  

4.  Управління розвитком персоналу ІТ-підприємств на засадах актуалізації 
лідерських компетентностей потребує відповідного інформаційно-аналітичного 
забезпечення, для чого запропоновано алгоритм моделювання диференціюючих 
лідерських компетентностей різних категорій персоналу. На основі проведеного 
анкетування персоналу українських IT-підприємств розроблено модель 
диференціюючих лідерських компетентностей персоналу і побудовано профілі 
лідерських компетентностей таких категорій персоналу, як ІТ-фахівці, Скрам 
Майстри, формальні лідери команд, менеджери підприємств. Доведено, що 
наявність у членів проектної команди лідерських компетентностей стійко 
корелює з загальною успішністю проекту у контексті дотримання часових меж 
його реалізації та обсягів його бюджету, демонстрування критеріїв якості 
інформаційного продукту, а також високих показників індексу щастя персоналу.  

Розроблено модель і профілі антикомпетентностей в ІТ-сфері, зокрема 
виділено такі, що проявляються у поведінці всіх працівників IT-підприємств 
(невміння відпочивати, блокування персонального розвитку, відсутність 
контролю емоцій). Ідентифіковано профільні антикомпетентності Скрам 
Майстра (домінування захисної реакції, відсутність віри у можливість успішної 
реалізації ІТ-проекту), менеджера команди (пихатість, зневага до командного 
прийняття рішень), менеджера організації (зосередженість на мікроменеджменті, 
відсутність сприйняття зворотного зв’язку з колегами).  

5.  Удосконалено методичні підходи оцінювання лідерських 
компетентностей працівників у частині розкриття рівнів розвитку лідерських 
компетентностей персоналу вітчизняних IT-підприємств, диференціацію яких 
доцільно визначати за п’ятьма критеріями лідерської поведінки, а саме: рівень 
впливу на послідовників, якість виконання роботи, пріоритетність командних 
цілей над власними, масштаб відповідальності, рівень ініціативи.  

6.  Задля прогнозування рівня успішності майбутніх ІТ-проектів, у реалізації 
яких братимуть участь виявлені неформальні лідери, за результатами анкетування 
ІТ-фахівців і неформальних лідерів ІТ-проектів розроблено лінійну регресійну 
модель, яка уможливила ідентифікацію найбільш ефективних прикладних 
інструментів розвитку лідерських компетентностей. На основі використання 
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методу багатокритеріального аналізу сформовано рейтинг ефективності п’яти 
груп прикладних інструментів розвитку лідерських компетентностей персоналу, а 
саме: комунікаційні інструменти, традиційні інструменти через теоретичне 
навчання, інструменти розвитку через наставництво, інструменти розвитку на 
робочому місці, а також командні інструменти розвитку. Аргументовано 
необхідність поєднання у практиці розвитку лідерства в українській ІТ-сфері 
всього різноманіття прикладного інструментарію розвитку лідерських 
компетентностей  персоналу з домінуванням комунікаційних інструментів. 

7.  Мультирівнева програма розвитку лідерства на українських  
IT-підприємствах на противагу від однорівневих програм розвитку 
індивідуальних компетентностей дає змогу нарощувати соціальний та системний 
капітали компаній через генерування синергетичного ефекту від сприяння 
менеджерів IT-підприємств щодо налагодження соціальних зв’язків між 
неформальними лідерами; від утворення діадних відносин серед розробників; від 
розвитку команд через  управління знаннями та груповою динамікою; від 
розгортання системних змін, ініційованих внутрішніми гуртками з розвитку; а 
також унаслідок  координації процесів ідентифікації неформальних лідерів через 
створення внутрішньої IT-інфраструктури. 

8.  Доведено необхідність використання організаційного мережевого аналізу 
для оцінки неформальних мереж задля упередження вигорання окремих лідерів, 
прогнозування ймовірності звільнення результативних фахівців і менеджерів, 
ідентифікації високопотенційних неформальних лідерів та сформованості їх 
лідерських компетентностей на трьох організаційних рівнях. Організаційний 
мережевий аналіз уможливлює вимірювання рівня впливу лідерів на мережі  
у режимі реального часу, масштаб їх відповідальності, кількість ініційованих 
активностей, якість виконання та пріоритетність проектних завдань.  

9.  Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення програм розвитку 
лідерських компетентностей фахівців та менеджерів IT-проектів. Показано, як 
рівень розвитку особистих лідерських компетентностей, характеристики команд 
та організацій відображаються у повсякденній проектній діяльності через 
індикатори розвитку особистих мереж лідерів, які засвідчують показники 
активності, центральності, близькості, статусності, показники командних мереж, 
що відображаються через симетричність і цілісність, показники організаційних 
мереж, ідентифікуючи розмір, силу зв’язків, щільність і транзитивність. 
Прикладне значення розробленого інформаційно-аналітичного забезпечення 
полягає у кількісному відображенні якісних змін у розвитку лідерства на 
командному та організаційному рівнях, засвідчуючи підвищення ефективності 
проектної діяльності IT-підприємств. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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АНОТАЦІЯ 

Чорний А. В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу IT-
підприємств. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації розроблено теоретико-методичні положення та практичні 
рекомендації щодо вдосконалення інструментарію оцінювання і розвитку 
лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств. Уточнено категоріальний 
апарат у сфері розвитку лідерських компетентностей персоналу, зокрема, введено 
поняття “антикомпетентності”. Розроблено алгоритм моделювання лідерських 
компетентностей персоналу IT-підприємств. Ураховуючи специфіку діяльності 
фахівців з розробки програмного забезпечення, охарактеризовано управлінські 
технології розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств. 
Унаслідок анкетування 1376 респондентів сформовано модель лідерських 
компетентностей персоналу та проведено оцінювання рівнів розвитку лідерських 
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компетентностей персоналу IT-підприємств. Розвинуто методичні підходи 
обґрунтування вибору прикладного інструментарію розвитку лідерських 
компетентностей персоналу ІТ-підприємств. Розроблено лінійну регресійну 
модель залежності рівня ефективності проектних IT-команд від застосування 
прикладного інструментарію розвитку лідерських компетентностей персоналу. 
Побудовано мультирівневу програму розвитку лідерства на IT-підприємствах. 
Розроблено рольову структуру колективного лідерства членів проектно-
орієнтованих IT-команд. Сформульовано пропозиції щодо використання 
організаційного мережевого аналізу як інструмента розвитку лідерства в IT-сфері.  

Ключові слова: лідерство, лідерські компетентності, компетентність, розвиток 
персоналу, ІТ-підприємство, мережевий організаційний аналіз, мікронавчання, 
модель лідерських компетентностей. 

 
АННОТАЦИЯ  

Черный А. В. Развитие лидерских компетентностей персонала ИT-
предприятий. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации разработано теоретико-методические положения и 
практические рекомендации по усовершенствованию инструментария оценки и 
развития лидерских компетентностей персонала ИT-предприятий. Уточнен 
категориальный аппарат в сфере развития лидерских компетентностей 
персонала, дано определение термину “лидерские компетентности” и введено 
понятие “антикомпетентности”. Проведен сравнительный ретроспективный 
анализ теорий лидерства в контексте компетентносного подхода. Учитывая 
специфику разработки программного обеспечения, охарактеризованы 
управленческие технологии развития лидерских компетентностей персонала ИT-
предприятий. В результате анкетирования 1376 респондентов сформировано 
модель лидерских компетентностей персонала и профили лидерских 
компетентностей отдельных должностей на отечественных ИT-предприятиях. 
Разработаны методические подходы выбора прикладного инструментария 
развития лидерских компетентностей персонала ИT-предприятий. Построено 
линейную регрессивную модель зависимости уровня эффективности проектных 
ИT-команд от использования ими прикладных инструментов развития лидерских 
компетентностей персонала. Построено мультиуровневую программу развития 
лидерства в ИT-предприятиях. Предложено ролевую структуру коллективного 
лидерства членов проектно-ориентированных команд. Сформулировано 
рекомендации по использованию организационного сетевого анализа как 
инструмента развития лидерства в ИT-сфере.   

Ключевые слова: лидерство, лидерская компетентность, компетентность, 
развитие персонала, ИТ-предприятие, сетевой организационный анализ, 
микрообучение, модель лидерских компетентностей. 
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SUMMARY 
Chornyi A. V. Development of Leadership Competencies of the Personnel of 

IT-Enterprises. – The manuscript. 
The thesis for attaining the Candidate Degree in economic science. Specialty 

08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by Type of Economic Activities). 
– Taras Schevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis deals with theoretical and methodological fundamentals and practical 
recommendations aimed at improving the toolkits for assessing and developing 
leadership competencies of IT-enterprises personnel. The study refines the categorical 
system of developing personnel leadership competencies and provides definitions of 
the term ‘leadership competencies’ and that of the concept of ‘leadership anti-
competencies’. The research offers an algorithm for modeling the leadership 
competencies of IT-enterprises personnel. A comparative retrospective analysis of 
leadership theories is conducted in the context of a competency-based approach, 
allowed systematizing 18 theories into three groups (considering leaders, relations 
between leaders and followers, and the followers). The study takes into account 
specifics of the software development personnel work in elaborating management 
technologies for developing leadership competencies of the IT-enterprises personnel. 
Questioning of 1376 respondents allowed building the model of leadership 
competencies and profiles of leadership competencies for personnel of domestic IT-
enterprises. Over two hundred informal leaders of domestic IT-enterprises were 
interviewed to build a tool for assessing development levels of leadership 
competencies of the personnel at domestic IT-enterprises. A methodological 
substantiation was undertaken to identify methods for developing leadership 
competencies of IT-enterprises personnel and a linear regression dependency model 
was created to measure effectiveness level of project-oriented IT-teams as a result of 
different methods and forms applied for developing their leadership competencies. A 
multi-level leadership development program in IT-enterprises is built. The study 
explores the role’s structure in the collective leadership of members of project-
oriented IT-teams. Scientific and methodological aspects of using organizational 
network analysis as a tool for leadership development are improved. Information and 
analytical support for leadership development programs in IT-enterprises are 
described. 

The multicriteria analysis allowed assessing efficiency rating of the five groups 
of the tools used in developing leadership competencies of the IT personnel namely: 
the communication tools, the traditional tools through theoretical training, the 
development tools through mentoring, the tools for development at the workplace, and 
the team development tools. There is a reasoned necessity to combine in the practice 
of leadership development in the Ukrainian IT field the entire variety of applied tools 
with the dominance of communication means to foster the development of leadership 
competencies of the IT-enterprises personnel. 

Key words: leadership, leadership competence, competence, development of 
personnel, IT-enterprise, organizational network analysis, micro-learning, model of 
leadership competence. 
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