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Анотація 
У статті висвітлено теоретичний аспект формування іміджу керівника, обґрунтовано 

розвиток поняття «іміджу» та ін.; розкрито важливі функції, які виконує імідж; за рівнем 
сприйняття іміджу окремої людини висвітлено його види; розкриваючи важливість створення 
позитивного професійного іміджу керівника охарактеризовано його основні ознаки та 
компоненти. 
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Abstract 

Theoretical aspect of the formation of the leader’s image is revealed, development of the 
notion «image» was grounded; the important functions, that image performs by the level of 
perception of the individual’s image were presented.The importance of a positive, professional 
image of a leader had been revealed and its main features and components had been 
characterized. 
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Одне з нагальних питань сучасності − формування готовності 
установ та організацій соціальної сфери бути конкурентоспроможними 
на ринку нових соціальних послуг. Відкритість, здатність до змін та 
прогресивність закладу соціальної сфери залежить від наявності цих 
характеристик у керівних кадрів даної організації. 
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З огляду на це перед керівниками постає важливе завдання − 
створення власного образу та позитивного професійного іміджу, що дає 
змогу бути справжнім лідером, здатним оптимізувати власні ресурси 
діяльності та кадрові, методичні і фінансові ресурси установи 
(організації) соціальної сфери. 

Формування іміджу керівника – це тривалий процес, що передбачає 
постійну особисту роботу над удосконаленням своєї особистості, стилю 
управління, підходів до взаємодії з людьми. Це свідомий та професійний 
підхід до себе, оволодіння психологічними та соціальними механізмами 
управлінської діяльності з метою створення позитивного власного образу 
та іміджу установи, яку він представляє.  

Актуальність даної теми зумовила широкий спектр досліджень у 
зарубіжній та вітчизняній літературі. У працях зарубіжних авторів 
П. Берд, Л. Браун, М. Вудкок, Ф. Джефкінс, М. Спіллейн, Д. Френсіс, 
Дж. Ягер та ін. розглянуто проблеми створення іміджу та піару. У 
дослідженнях Д. Бєлухіна, С. Болсун, В. Шепель, Ф. Кузіна, Е. Соловйова, 
Т. Скрипаченко, М. О. Ховрич , М. Я. Ховрич та ін. розкрито основи 
формування професійного іміджу в керівників організацій різних галузей 
діяльності. 

Оскільки знання внутрішньої природи іміджу не тільки збагачують 
науку управлiння, але й дають можливість фахівцям, які займаються 
створенням іміджу, більш професійно підходити до даного питання, а 
також допомагають майбутнім керівникам значно розширити свої 
уявлення про процес керування та механізми взаємодії з людьми. 

Сучасний етап розвитку наук про людину характеризується 
підвищенням інтересу до проблеми формування іміджу фахівців різного 
профілю. До неї звертаються філософи, психологи, соціологи, фахівці з 
етики, естетики, паблік рілейшнз, іміджології тощо. 

Логіка дослідження спонукає звернутися, передусім, до аналізу 
поняття «імідж», оскільки саме воно є ключовим у досліджуваній нами 
проблемі. 

Сьогодні термін «імідж» є досить популярним, хоча й містить деяку 
сформовану, не без впливу засобів масової інформації, поверховість, що 
звужує це поняття до шляхів оформлення зовнішності. Перша згадка про 
імідж у рекламній діяльності датується 1960 р. і пов’язана з ім’ям 
Д. Огієві, який обґрунтував «Теорію іміджу» в умовах насичення ринку 
товарами та потреб його збуту. Її основний зміст виражає постулат: для 
успішної реалізації необхідною є не стільки інформація щодо 
специфічних функціональних якостей товару, скільки щодо оснащення 
його привабливим для цільової аудиторії ореолом чи позитивним 
іміджем [1, с. 128]. 

Ми розділяємо думку Ю. Палехи про те, що термін «імідж» не 
вживався у мовній практиці вітчизняних науковців до 1992 року, що 
призвело до спрощеного сприйняття даного поняття, яке обумовлене 
невизначеністю наукового апарату, відсутністю теоретичного та практичного 
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обґрунтування категоріальних ознак терміну «імідж» [6, с. 19]. 
Аналіз наукової літератури показав, що «імідж» – це досить складне 

і багатогранне поняття, нерозривно пов’язане з такими базовими 
соціопсихологічними категоріями, як особистість, самосвідомість, образ, 
міжособистісні стосунки, рольова поведінка тощо. 

На думку професора В. Королько, поняття «імідж» походить від 
латинського imago, що пов’язане з латинським словом imitari, тобто 
«імітувати». «Відповідно до тлумачного словника Вебстера iмідж – це 
штучна імітація або подання зовнішньої форми будь-якого об’єкта, 
особливо особи. Імідж – мислене уявлення про людину, товар чи 
інститут, яке цілеспрямовано формується в масовій свідомості за 
допомогою паблісіті, реклами чи пропаганди» [8, с. 222].  

Враховуючи, що слово «імідж» є словом іншомовного походження, 
деякі науковці, звертаючись до словників, вказують на використання 
прямого перекладу слова «імідж» з англійської мови: «Образ, 
зображення, відображення, подоба» [5]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за 
редакцією В. Бусла: «Імідж – рекламний, представницький образ кого-
небудь (напр., громадського діяча), що створюється для населення» [4]. 

Професор Г. Почепцов зазначає, що: «Iмідж – це знакові 
характеристики, що містять форму і зміст, зовнішні ознаки, які 
відсилають нас до змістових характеристик даного іміджу» [7, с. 23]. 

У своїх дослідженнях вітчизняний науковець Л. М. Синєльникова 
зазначає, що: «Імідж – це цілеспрямований образ, зовнішній вигляд кого-
небудь чи чого-небудь, знак суспільної особистості, який повинен 
сприяти її ефективній діяльності і вигідно відрізняти від інших. Спираючись 
на роботу О. Іссерс, вона доповнює, що: «Сучасне розуміння іміджу 
припускає динаміку у співвідношенні реальних якостей особистості і 
змодельованих, обумовлених рольовою настановою» [9, с. 28]. 

Ми погоджуємося з думкою В.М. Шепеля, що: «Iмідж – сукупне 
поняття. Це – вигляд, тобто та форма життєпроявів людини, завдяки якій 
«на люди» виставляються найсильніші особистісно-ділові якості. Серед 
пріоритетних слід визнати вихованість, ерудицію, професіоналізм»  
[12, с. 194]. 

Отже, імідж як загальнонаукова категорія характеризує той образ, 
що виникає у сприйнятті інших людей, причому не тільки візуальний, а й 
образ мислення, дій, вчинків, тобто уявлення про людину в цілому. 

Зазначене вище дає підстави вважати, що ключовою категорійною 
ознакою поняття іншомовного походження «імідж» є українське слово 
«образ». Вони, як наслідок, можуть вживатися і вживаються у різних 
галузях наукових знань у синонімічному значенні. Такий висновок є 
підґрунтям для проведення аналізу поняття «імідж» через поняття 
«образ». 

Найчастіше «образ» вживається у джерелах, що характеризують 
професійну діяльність фахівців різних галузей знань, у значенні «облік», 
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«вид» (саме тому і у С. І. Ожегова це значення стоїть на першому місці). 
Цей факт, на нашу думку, є причиною найбільш частого вживання слова 
«імідж» саме у значенні «зовнішній вигляд людини». 

Факт трансформації образу в імідж переводить проблему образу в 
площину визначення його семіотичної природи, визначення форм 
існування і способів його формування. Одночасно виникає питання про 
те, що відбувається з образом, коли він когнітивно освоєний і стає 
комунікаційним (операбельним) об’єктом у руках Homo Sapiens. У такому 
випадку, йдеться не тільки про образ оточуючої реальності, але й про Я-
образ індивідуума. Масова свідомість, комутуючи світ з індивідуумом і 
колективом, вимушена формувати образи у припустимому для 
використання вигляді, формуючи своєрідну типову модель (матрицю) чи 
бібліотеку типажів [11]. Так народжуються образний стереотип і 
образний специфікат, тобто такий образ, який в силу своєї 
оригінальності і самобутності, не піддається класифікації – вирізняється 
із загальної типажності.  

У ролі власника іміджу може виступати будь-який об’єкт оточуючої 
дійсності. Імідж соціально обумовлений і виконує ряд важливих функцій, 
що виражені в наступному: 
– імідж виявляє своє існування тільки в умовах суспільства; 
– суб’єктом іміджу виступає людина як продукт суспільства – людина 

соціальна; 
– загальні характеристики іміджу того чи іншого об’єкта (його 

валентність, сила, визначеність) залежать не тільки від самого 
об’єкта, але й від особливостей конкретного суспільства, в якому цей 
імідж формується – від його цінностей, норм, традицій, установок і 
т.п. 
Дані твердження є важливими у контексті нашого дослідження. 

Адже, особливої уваги заслуговує проблема формування іміджу 
керівника взагалі та установи соціальної сфери зокрема. 

Слід підкреслити, що проблема формування іміджу керівника є 
однією з актуальних проблем теорії управлiння. На думку 
Скрипаченко Т. В. розробка проблеми формування уявлень про імідж 
керівника в нашій країні відбувалось у 2 етапи [10, с. 191−192]. Істотною 
ознакою першого етапу формування уявлень про імідж керівників є те, 
що поняття «імідж» фактично не вживалося. 

Однак у зв’язку з нинішніми науковими та суспільними уявленнями 
про імідж можна сказати, що на першому часовому етапі це поняття 
підмінювалося елементами, які частково входять у його структуру 
сьогодні (але мають самостійну значущість). Так, наприклад, особистісні 
якості та зовнішність керівника характеризують його особистість і є тими 
суттєвими критеріями, що визначають його імідж. Дослідники досить 
плідно вивчали особистість керівника, що безсумнівно об’єднує їх з 
ученими 80-х років. Імідж керівника, як такий, неможливо відокремити від 
самої особистості керівника, тому його вивчення − це завжди вивчення 
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керівника, його міжособистісних відносин, ділових якостей тощо. 
Дослідження науковців, які ми за часовою ознакою віднесли до першого 
часового етапу формування уявлень про імідж підготували шлях для 
наступного етапу. Адже перед тим, як говорити про імідж, слід вивчити 
особливості та різні характеристики керівника. Дослідження, які 
здійснили В. I Лебедєв, О. О. Бодальов, І. В. Бізюкова, Т.В. Скипаченко 
та багато інших вчених є важливими передумовами початку 
використання поняття «імідж керівника», його поширення в усіх сферах 
суспільного життя.  

Як зазначає Скрипаченко Т. В., з 1989–1992 років на рівні суспільних 
уявлень поняття «імідж» почало використовуватися менш 
консервативними керівниками і представниками інших сфер 
громадського життя. Це поняття було поверхневим і не мало чіткого 
осмислення в свідомості людей. Однак «користувачі» цього поняття 
забували про його внутрішнiй зміст − в залежності від особистості, у 
даному випадку від особистості керівника [10, с. 193].  

В нашій країні є чимало цікавих досліджень соціально-психологічних 
проблем управління. Ним присвячені роботи таких вчених, як 
Б.Ф. Ломов, І. П. Марченко, Т. В. Скрипаченко та інших. Дослідження цих 
проблем ведеться у різних ракурсах − економічному, управлінському, 
психологічному.  

За рівнем сприйняття іміджу окремої людини розглядають такі його 
види: самоімідж – це сприйняття людиною власного «Я», що базується 
на досвіді і відповідних самооцінках. Поданий імідж – це думка людини 
про те, як її сприймають оточуючі. Чим ближче він до самоіміджу, тим 
більш впевнено почуває себе ця людина. Прийнятий імідж – це 
враження оточуючих про те, як вони насправді бачать людину. Якщо 
прийнятий імідж відрізняється від поданого, це означає, що людина 
неправильно себе подає  

Реалізація іміджу в соціумі відбувається на декількох рівнях, 
наприклад, ідеальний, до якого необхідно прагнути, і реальний імідж 
(наявний насправді). Суміщенням цих двох позицій займаються 
спеціалісти з іміджмейкінгу – іміджмейкери. 

«Іміджмейкінг – управління іміджем як каналом комунікації» [7, с. 32]. 
«Іміджмейкер – фахівець із питань створення іміджу державного діяча, 
політика, громадського діяча тощо» [5]. Іміджмейкер – фахівець, що 
розробляє стратегію і тактику ефективного формування іміджу. 
Досвідчені професіонали розробляють для свого замовника повний 
імідж-комплекс – не тільки габітарний імідж (зачіску, стиль в одязі), але й 
певну поведінку (манеру триматися, гасла, мову). Акцент у роботі вони 
ставлять на вихідні дані, на особистість конкретної людини. За 
допомогою іміджмейкерів ключові якості особистості приводяться у 
відповідність з їх зовнішнім вираженням, а тому стають видимими і 
зрозумілими. 

У нових соціально-економічних умовах розвитку України особливий 
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інтерес викликають ще недостатньо досліджені проблеми формування і 
розвитку спеціаліста, які власне і мають визначати імідж фахівця нової 
формації.  

На думку Скрипаченко Т. В., соціально-психологічний імідж керівника 
об’єднує в собі не тільки соціальний статус, соціальні зв’язки цього 
керівника, але і його психологічні особливості та якості [10]. 

Дослідниця Болсун С. А. розкриваючи важливість створення 
позитивного професійного іміджу керівника охарактеризовує його основні 
ознаки та компоненти [2, с. 53]: 

1. Загальні ознаки професійного іміджу керівника: образ керівника 
має бути правдоподібним і вірогідним. Доречні стримані висловлювання, 
інформація без гіперболізації, нав’язливості та зайвої емоційності, 
демонстрування успіхів, щира зацікавленість, вагома аргументація тощо; 
образ має бути яскравим і конкретним; образ має бути доступним для 
розуміння навіть неспеціалістів із певної галузі. Завдяки цьому 
інформацію про об’єкт легко та просто засвоїти та швидко запам’ятати. В 
результаті вдається уникнути небажаних наслідків; образ має бути 
цікавим для соціуму. 

2. Створення професійного іміджу має бути безперервним процесом. 
Якщо його послаблено, то можна швидко відчути байдужість і навіть 
втрату доброзичливого ставлення до керівника та, безумовно, зниження 
його позитивного іміджу. 

3. Демонстрування професійного іміджу має відповідати певним 
вимогам: воно має бути зрозумілим; воно має переконувати 
(недостатньо поінформувати, потрібно ще й переконати людей); воно 
має бути чесним, відвертим, щирим, без будь-яких спроб обдурити; воно 
має містити гумор (у невеликих дозах), оскільки він роззброює скептично 
налаштовану аудиторію. 

4. Професійний імідж має складатись із чотирьох компонентів: імідж 
змісту (якість, актуальність, грамотність, професіоналізм тощо); імідж 
соціальний (потрібність); імідж фінансовий (реальність); імідж суб’єктний 
(особистісно зорієнтований). 

Ці та ще низка інших ознак іміджу, зазначає дослідниця, роблять 
його ефективним. 

Отже, спираючись на результати проведеного аналізу наукової 
літератури вважаємо за необхідне окреслити робоче визначення 
ключового поняття нашого дослідження. Під іміджем керівника ми 
розуміємо образ менеджера, що формується й відтворюється у процесі 
управлінської діяльності та максимально забезпечує реалізацію основної 
місії навчальної установи. 

Слід відзначити, що в сучасній науково-педагогічній, психологічній чи 
популярній літературі та публікаціях недостатньо матеріалів стосовно 
етапів, методики формування професійного іміджу керівника установи 
(організації) соціальної сфери. Саме тому в подальшому будемо 
намагатися розкрити дану проблему. 



113 
 

Список використаних джерел 
1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика : Монографія / В. М. Бебик. – 2-ге вид., стереотип. – К.: 
МАУП, 2001. – 384 с.: іл. – Бібліогр. 

2. Болсун С. А. Професійний імідж керівника навчального 
закладу /С. А. Болсун // Управління школою. − 2013 (березень). − 
№ 7–9 (379–381). − С. 51−55.  

3. Великий англо-український словник / Уклад. Микола Зубков. − 
Харків: вид-во «Фоліо», 2003. – 790 с.  

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і 
голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.  

5. Данильчук Л. А. Имиджмейкер: Учеб. Пособие / Л. А. Данильчук. − 
Житомир : ИПСТ, 2002. – 136 с.  

6. Палеха Ю. І. Іміджологія : навч. посібник / За заг. ред. 
З. І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.  

7. Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер − 2-е изд., испр. и доп. / 
Г. Г. Почепцов. − К. : ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр». − 1998. 
− 256 с.  

8. Примак Т.О. Паблік рилейшнз в бізнесі / Т. О. Примак. − К. : КНЕУ, 
2006. − 176 с.  

9. Синельникова Л. Н., Богданович Г. Ю. Введение в лингвистическую 
гендерологию: Материалы к спецкурсу. – Симферополь, 2001. – 40 с.  

10. Скрипаченко Т. В. Взаємодія первісних факторів при формуванні 
іміджу / Т.В. Скипаченко // Наукові записки Ніжинського державного 
педагогічного університету ім. М. Гоголя. − Ніжин : НДПУ, 1999. − 
С. 191−195.  

11. Чигирнских А. В. Визуальный имидж – как инструмент продвижения 
компании на рынке /А.В. Чигиринских. – Режим доступу: http:// www.i-
institute.ru/seminar/seminar.doc.  

12. Шепель В. М. Имиджеология: секреты личного обаяния / 
В. М. Шепель. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 472, [1] с.: ил. – 
(Мастер-класс). 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ Г. С. КОСТЮКА 
 

Лівандовська І. А., викладач кафедри психології 
Харченко Н. А., викладач кафедри психології 

УДПУ ім. П. Тичини 
 

Анотація 
У статті розглянуті основні тенденції, які вплинули на формування наукових поглядів 

Г. Костюка. Акцентується увага на ранньому періоді наукового становлення вченого як 
передумови його подальших досліджень у галузі психології. Подається особистісна 
характеристика Г. Костюка як творця вітчизняної психологічної думки. 

Ключові слова 
Григорій Костюк, психологічна думка, становлення вченого. 

http://www.i-institute.ru/seminar/seminar.doc
http://www.i-institute.ru/seminar/seminar.doc

