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АСЕРТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ  
МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УСПІШНІЙ 
КОМУНІКАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкрито особливу значущість асертивності як психологічної ресурсності, про-
фесійно значущої характеристики особистості менеджера. Здійснено аналіз психологічних 
праць, в яких досліджені різні аспекти виявлення та розвитку асертивності в рамках розви-
тку соціальної адаптації особистості, проблеми ствердження особистості у соціумі, фор-
мування професійно значущих рис особистості, успішної професійної самореалізації особис-
тості. Визначено складові асертивності й асертивної поведінки, особливості їх виявлення 
в комунікативно-управлінській діяльності менеджера соціокультурної сфери. Охарактери-
зовано асертивність як критерій і фактор успішної професійної самореалізації менеджера. 
На основі результатів емпіричного дослідження констатовано, що студентська молодь, 
майбутні менеджери, усвідомлюють важливість асертивних якостей (зокрема, рішучості, 
чесності, дружелюбності, адаптаційної мобільності, відповідальності, самоефективності) 
для успішної професійної самореалізації в актуальному середовищі. З огляду на складні умови 
соціокультурної діяльності, особливої значущості набуває проблема формування асертивної 
позиції і поведінки менеджера в умовах тиску соціального середовища, деструктивних форм 
впливу, що значно підвищує рівень адаптаційності до складних професійних умов, сприяє най-
більш конструктивному й екологічному способу міжособистісної взаємодії, успішній профе-
сійній самореалізації і самоактуалізації. Необхідними постають питання: вивчення специ-
фіки формування навичок асертивної поведінки; дослідження організаційно-психологічних 
чинників, умов сприятливого середовища, в якому відбувається формування та виявлення 
асертивних якостей, асертивної позиції і поведінки у менеджерів соціокультурної діяльності. 

Ключові слова: асертивність, асертивна поведінка, менеджер, комунікативно-управлін-
ська діяльність, психологічна ресурсність, психологічна готовність.

Постановка проблеми. В ускладнених умовах 
трансформації соціально-економічного та куль-
турного розвитку держави соціокультурні інду-
стрії потребують формування та реалізації про-
фесійності менеджерів нової генерації, здатних 
ефективно розв’язувати завдання із урахуванням 
часових, ресурсних і фінансових обмежень. Про-
фесійна діяльність менеджерів соціокультурної 
діяльності належить до розряду професій, які 
пред’являють високі вимоги до психологічних 
якостей співробітника. Це обумовлено предметом 
соціокультурної діяльності, а саме будь-якими 
можливими засобами і формами активної дії 
соціально-педагогічного і соціально-культурного 

середовища на духовний розвиток різних соці-
альних, вікових, професійних і етнічних груп; 
соціально-культурним змістом різних видів жит-
тєдіяльності людини, між якими розподіляються 
її життєво важливі фундаментальні ресурси – час 
та енергія [8]. Особливу роль у професійному 
становленні менеджерів соціокультурної сфери 
мають особистісні якості, здатність до реалізації 
і розвитку особистісного та професійного потен-
ціалу. Найважливішим психологічним ресурсом, 
передумовою досягнення успіху в життєдіяль-
ності та професійній самореалізації, формуванні 
життєвої позиції особистості менеджера, вважа-
ємо здатність актуалізувати власні психологічні 
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потенціали на основі асертивної стратегії спіл-
кування і взаємодії з суб’єктами комунікативно-
управлінської діяльності.

У психології асертивність («assertiveness» від 
англ. «assert» – «заявляти», «наполягати», «ствер-
джувати») розуміється як якість, здатність особис-
тості формулювати та конструктивно відстоювати 
власну думку, власні права, захищати власні інтер-
еси, вільно висловлювати свої почуття й емоції, 
досягати поставленої мети, при цьому демонстру-
вати позитивне і шанобливе ставлення до інших 
людей, не порушувати права інших людей, брати 
на себе відповідальність за власну поведінку [3; 
11; 13; 21; 28; 32 та ін.]. Так, у соціально-психо-
логічному словнику асертивність розглядається 
як якість особистості, як її риса, що виявляється 
в самоствердженні, свідомому прийнятті вимог 
інших людей без власного страху, невпевненості, 
напруги, іронії і т. ін. Таким особам властиві 
позитивне ставлення до людей і адекватна само- 
оцінка [2]. Існує достатньо широкий спектр суміж-
них понять, з якими «асертивність» має прямий і 
зворотний зв’язок, а саме: асертивна поведінка, 
впевнена поведінка, ефективна комунікація, емо-
ційна та соціальна компетентність, соціальна смі-
ливість, самоефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну основу дослідження склали: загаль-
нотеоретичні засади психології управління 
(В. Бочарова, П. Друкер, Г. Мінцберг, А. Приго-
жин); теорії управлінської діяльності менеджера 
соціальної сфери (Т. Базаров, В. Гончаров, А. Зан-
ковський, В. Князєв, В. Рубахін, Ю. Синягін); 
окремі аспекти психологічної готовності мене-
джерів до професійної діяльності в психології 
управління (В. Агеєв, Г. Андреєва, О. Бондарчук, 
Д. Веттен, Р. Велтон, Р. Дафт, Л. Девіс, Л. Кара-
мушка, А. Коул, М. Мескон, Дж. Ньюстром, 
Л. Орбан-Лембрик, В. Семиченко, К. Фрайлінгер, 
О. Щотка й ін.), окремих характеристик особис-
тості менеджерів, що є компонентами (зокрема, 
мотиваційним, емоційно-вольовим, адаптивним, 
когнітивним, афективним, творчим тощо) пси-
хологічної ресурсності, а саме такі характерис-
тики, як почуття власної гідності й упевненості, 
уміння захищати власні права й інтереси, високий 
рівень домагань і мотивація досягнень, які детер-
мінуються рівнем асертивності (А. Дойч, В. Кап-
поні, Т. Новак, Е. Махоні, В. Семиченко, А. Сол-
тер, І. Толкунова, Л. Щетініна, Е. Шостром та 
ін.); а також визначення структури асертивності 
(А. Адлер, Р. Альберті, Б. Ананьєв, А. Бандура, 
Е. Берн, Дж. Вольпе, С. Ковальов, А. Лазарус, 

С. Максименко, В. Ромек, А. Солтер, М. Чені та 
ін.), різні аспекти асертивної поведінки (Н. Ануф-
рієва, Г. Балл, С. Герасіна, Є. Головаха, М. Джан-
нантоніо, О. Донченко, О. Камінська, В. Лучків, 
О. Непочатова, Л. Ніколаєв, О. Саннікова, Е. Ско-
лота, Т. Титаренко, С. Хедфілд, Дж. Хассон, 
А. Хейл та ін.).

Незважаючи на широкий інтерес науковців 
до цієї проблеми, роль асертивності в реалізації 
успішної комунікативно-управлінської діяльності 
менеджера соціокультурної сфери залишається 
недостатньо вивченою. 

Сутнісним є визначення асертивності як пси-
хологічної ресурсності особистості менеджера, 
яка розкривається як здатність актуалізувати 
власні психологічні ресурси з метою самореа-
лізації, саморозвитку, саморегуляції у комуні-
кативно-управлінських взаєминах. Особистісна 
ресурсність менеджера виявляється в життєвій і 
професійній компетентності, автономності у при-
йнятті рішень, самодостатності у подоланні склад-
них стресових ситуацій, здатності підтримувати 
та надавати допомогу іншим, відповідальності 
у визначенні та реалізації поставлених цілей. 

Постановка завдання. Мета статті – обгрун-
тувати роль асертивності як психологічної 
ресурсності менеджера соціокультурної сфери  
в успішній комунікативно-управлінській діяль-
ності, у вирішенні складних професійно-відпові-
дальних ситуацій. 

Для розв’язання поставлених завдань були 
використані такі теоретичні методи дослідження: 
аналіз та узагальнення загальнотеоретичних поло-
жень з теорій управлінської діяльності менеджера 
соціокультурної діяльності, окремих аспектів 
проявів асертивності як показника психологічної 
готовності менеджерів до професійної діяльності; 
класифікація та систематизація, емпіричне вияв-
лення складових структури асертивності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як практична методологічна теорія міжособис-
тісної взаємодії була запропонована А. Солтером 
ідея асертивності, виділено й описано характерис-
тики асертивності (емоційність мовлення, експре-
сивність поведінки, уміння протистояти напору і 
атакувати, здатність до імпровізації у поведінці), 
психологічна структура асертивності як власти-
вості особистості, прояви її основних компонен-
тів (показників) [35]. 

Розглядаючи категорію асертивності як само-
ствердження, адаптивність, високий рівень само-
контролю, стабільність, стійкість, утвердження 
себе в соціумі, психологи [3; 5; 12; 14 та ін.] 
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роблять наголос на необхідності підвищення 
суб’єктності життєдіяльності, навчанню моло-
дих людей вмінню розпоряджатися своїм життям, 
здатності долати труднощі. 

Перш ніж означити роль асертивності в успіш-
ній професійній реалізації менеджера, слід визна-
чити поняття «менеджмент», яке буквально озна-
чає «керівництво людьми», а в сучасній теорії 
і практиці соціального управління – це процес 
керівництва (управління) окремим працівником, 
соціальною групою, соціальною спільнотою, 
суспільством; з англійської перекладається як 
«управління», «завідування», «вміння володіти», 
«керівництво», «дирекція», «адміністрація» й ін., 
що узгоджується з визначенням [23, с. 11]. У кон-
тексті нашого дослідження важливим є виокрем-
лення таких основних функцій менеджменту: 
планувати (prévoir), організовувати (organiser), 
віддавати розпорядження (commander), координу-
вати (coordonner), контролювати (contróler), здій-
снення яких пов’язано з асертивними стратегіями 
взаємодії менеджера з суб’єктами комунікативно-
управлінської діяльності. 

Психологічні питання управління є універ-
сальними для будь-якої сфери професійної діяль-
ності, зокрема соціокультурної, оскільки об’єктом 
управління є людина, індивідуальні психологічні 
особливості якої залишаються постійними. Без-
умовно суттєву роль в успішному вирішенні 
комунікативно-управлінських проблем (психо-
логічних, економічних, соціальних, екологічних, 
інтегральних) відіграє цілісна психологічна сис-
тема складових, що включає системне та комп-
лексне пробудження та вивільнення здібностей, 
залучення психічних резервів менеджера щодо 
оптимізації і формування, розширення репертуару 
актуальних форм його творчого самовиявлення, 
самопрезентації і самоактуалізації у професій-
ній діяльності, а також від ефективності взаємо- 
дії суб’єктів здійснення соціокультурної діяль-
ності [7]. У даному контексті важливими є дослі-
дження асертивності як зовнішньої поведінкової 
моделі успішної людини [19; 20; 25; 27; 33; 36] 
у взаємопов’язаності з такими соціально-пси-
хологічними категоріями, як успішність, відпо-
відальність, особистісна позиція, упевненість, 
самостійність, незалежність, моральна перекона-
ність, уміння протистояти груповому тиску. 

Зауважимо, що ресурсними є асертивні стра-
тегії у комунікативно-управлінській діяльності 
менеджера, які виявляються: в адекватному оці-
нюванні себе й оточуючих; знаннях власних прав 
та обов’язків; в усвідомленні особистих потреб 

та інтересів; розумінні власних цілей, намірів і 
шляхів подальших дій, при цьому здатність від-
крито без страху й напруги про це заявляти; 
у поважному ставленні до прав та інтересів інших 
людей; у здатності досягати поставлених цілей, 
не маніпулюючи іншими; в умінні перекону-
вати, завойовувати прихильність, звертатися за 
порадою чи допомогою до людей; спроможності 
укладати компромісні рішення; встановлювати 
ділові контакти та партнерські відносини [15; 
16; 17], будувати відносини в бажаному напрямі 
з іншими, звернутися до інших людей з про-
ханням, у самоповазі та впевненості в собі [34]; 
у простому виразі почуттів, думок і власних прав 
[28]; в емоційній свободі, що виявляється в умінні 
висловлювати свої бажання, вимоги, прохання, в 
здатності сказати «ні» [29–31]; у гармонійному 
поєднанні особистісних якостей особистості, що 
відображаються у формі конкретних світогляд-
них позицій і позитивній спрямованості, в умінні 
формулювати особистісні потреби й бажання, 
прагненні до честолюбства у досягненні наміче-
них цілей, проявляються у знаннях про людську 
сутність, у вміннях і навичках ефективної взаємо-
дії; шанобливому ставленні до людей, а головне – 
повазі і любові до себе [20]; у найбільш конструк-
тивному способі міжособистісної взаємодії, що 
дає змогу протистояти агресії і маніпуляції [34]; 
у реалізації успішного життєвого сценарію «Я – 
благополучний, ти – благополучний!», при якому 
відбувається взаємодія на рівні станів «Дорос-
лий-Дорослий», коли самостійно й об’єктивно 
оцінюється ситуація, неупереджено викладається 
хід роздумів, формулюються власні проблеми і 
висновки, усвідомлюються власні цілі, емоції та 
спонукання, виявляється спроможність керувати 
ними [1]; у здоровій впевненості в собі, в напо-
легливому спілкуванні та лідерстві [21; 25; 26]; 
у зберіганні власної «автономності», власних 
кордонів, не знищуючи кордонів інших, балансу-
ванні між агресивністю і пасивністю, між своїми 
та чужими потребами, уникаючи тиску та маніпу-
ляції з боку оточуючих [4] тощо.

Основною частиною нашого емпіричного 
дослідження було здійснення аналізу вербальної 
продукції студентів, отриманої у результаті прове-
дення: 1) психологічної гри «Принципи сучасного 
менеджменту», 2) творчого завдання «Власний 
професійний бренд», 3) опитування «Найважли-
віші риси менеджера», 4) самооцінювання асер-
тивних якостей. Дослідження відбувалось в рам-
ках вивчення навчальної дисципліни «Психологія 
управління» (97 студентів денної і заочної форм 
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навчання, віком 20–35 років, які навчались за спе-
ціальністю «Менеджмент» у Таврійському наці-
ональному університеті ім. В.І. Вернадського, 
Київському університеті культури, Київському 
національному університеті культури і мистецтв). 
Під час гри студентам на основі принципів (засно-
вані певними якостями, поведінкою, особливос-
тями взаємодії) з різних класифікацій пропону-
валось розробити актуальну систему 5 принципів 
менеджменту у підгрупах, презентувати її іншим 
членам студентської групи, обґрунтувавши свій 
вибір. На основі творчого завдання (визначити та 
зобразити 3 персональні характерні якості власної 
особистості, які є важливими для успішної про-
фесійної самореалізації в актуальному профе-
сійному середовищі) й опитування (обрати серед 
50 запропонованих найзначущі якості менеджера) 
були виявлені та ранжирувані (від найбільш поши-
рених) такі: «цілеспрямованість», «відповідаль-
ність», «упевненість у собі», «наполегливість», 
«чесність», «комунікабельність», «доброзичливе 
та поважливе ставлення до інших», «ініціатив-
ність», «сміливість», «креативність», «емоційна 
стабільність». У результаті аналізу даних самооці-
нювання студентами власних асертивних якостей 
(за 10 бальною шкалою за ступенем їх виявлення 
у життєвих, навчальних, професійних ситуаціях) 
було з’ясовано, що у більшості студентів най-
більш високу оцінку отримали «відповідаль-
ність», «доброзичливе та поважливе ставлення до 
інших», «комунікабельність».

Емпіричне дослідження довело, що більшість 
студентської молоді  усвідомлює й позитивно оці-
нює власну психологічну ресурсність і потенціал, 
що детермінує гармонійний розвиток їх особис-
тості, є гарантом їх життєздатності, готовності 
до успішної й екологічної професійної самореа-
лізації. Можна засвідчити про достатньо високий 
рівень готовності майбутніх фахівців до профе-
сійного функціонування на основі реалізації асер-
тивних якостей і стратегій взаємодії. 

Отже, теоретичний та емпіричний аналіз 
означеної проблеми обумовлює необхідність 
в зауваженні на такому компоненті особистісної 
ресурсності менеджера, як його психологічна 
готовність [6] до управлінської взаємодії. Цей ком-
понент становить високий рівень асертивної пове-
дінки («троїстий принцип» за М. Дойчем [22]: 
особистість діє рішуче, чесно і дружелюбно), 
коли створюється доброзичлива обстановка, яка 
сприяє вільному обміну знаннями й ідеями, а це 
у результаті веде до успіху. Асертивна позиція 
виявляється в адекватному рівні мотивації досяг-
нень, почутті впевненості в собі, емоційно-цінніс-

них установках, сукупності таких індивідуально-
психологічних особистісних якостей: 

 – рішучість, яка надає змоги поводитися мене-
джерам рішуче, проте залишатися розважливими 
та спокійними, уникати опонентського маніпулю-
вання;

 – чесність не дозволяє бути втягнутому в амо-
ральну ситуацію, сприятиме підтримці позитив-
ної репутації;

 – дружелюбність дає відчути опонентам 
уважне, поважне ставлення до їх ідей, готовність 
до конструктивної взаємодії; 

 – здатність до адаптаційної мобільності: своє-
часне реагування на зміни, адаптування до нових 
умов, схильність до неперервних якісних змін 
умов праці, здатність протистояти дестабілізую-
чому впливу негативних форм поведінки, швидко 
та ефективно запроваджувати нові ідеї задля 
ефективного функціонування організації [10]; 

 – відповідальність – це високий показник 
суб’єктивного контролю, емоційної стабільності, 
який характеризується самоконтролем і стрима-
ністю, здатністю брати на себе відповідальність 
за все, що відбувається;

 – самоефективність – здатність і вміння вирі-
шувати проблеми, які дають змогу: контролювати 
свою поведінку, передбачати наслідки власних 
дій, усвідомлювати й розуміти зміст проблеми, 
створювати альтернативні ситуації [18].

Тобто особистісну готовність менеджера до 
комунікативно-управлінської діяльності можуть 
характеризувати такі якості, як: рішучість, чес-
ність, дружелюбність, адаптаційна мобільність, 
відповідальність, самоефективність. Інтеграль-
ним показником особистісного компоненту такої 
готовності є асертивність як комплексна харак-
теристика, що включає афективні (відсутність 
страху, низький рівень тривожності, прагнення 
до благополуччя та безпеки інших, спокій в мін-
ливих умовах діяльності, довіра собі в єдності 
з довірою до світу, емоційність мовлення), ког-
нітивно-смислові (компетентність і розуміння 
себе та інших, гнучкість мислення, адекватна 
орієнтація в комунікативно-управлінській ситу-
ації й адекватність її оцінки; здатність передба-
чати результати власної асертивної поведінки, 
здатність до усвідомлення потреби у досягненні 
мети), поведінкові (навички соціальної поведінки, 
відповідальність, наполегливість, готовність 
до ризику й конструктивної агресії, спрямовані 
на досягнення мети) і контрольно-регулятивні 
компоненти (відповідальність за власні вчинки, 
наполегливість у захисті своїх прав, само-
стійні дії, обстоювання власної думки тощо). 
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Висновки. Динамічні зміни суспільства в усіх 
сферах, зокрема у соціокультурній, зумовлюють 
необхідність у формуванні психологічної готов-
ності менеджерів до вирішення складних завдань 
комунікативно-управлінської діяльності. Крите-
рієм і фактором такої готовності як психологічної 
ресурсності менеджерів до їх професійного станов-
лення, самореалізації і розвитку є розкриття асер-
тивності через такі особистісні риси: рішучість, 
чесність, дружелюбність, адаптаційна мобільність, 
відповідальність, самоефективність. Важливість 
асертивної поведінки як найбільш конструктив-
ного й екологічного способу міжособистісної вза-
ємодії є безперечною в усіх різновидах комуні-
кативно-управлінської діяльності, забезпечуючи 
успішну професійну самореалізацію менеджера, 
ефективне вирішенні складних управлінських 
ситуацій соціокультурної діяльності. Емпіричне 
дослідження дозволило зробити висновки, що сту-
дентська молодь, майбутні менеджери, усвідомлю-

ють важливість таких якостей для успішної про-
фесійної самореалізації в актуальному середовищі.

Наукова новизна полягає у виявленні 
взаємозв’язку, функціональної пов’язаності між 
собою, взаємозумовленості компонентів струк-
тури асертивності менеджерів соціокультурної 
діяльності в комунікативно-управлінській системі.

Практичне значення одержаних результатів 
виявляється у наданні можливості добору комп-
лексу заходів для формування асертивної позиції 
менеджера, якому властиві соціальна активність, 
наполегливість для досягнення професійно- 
важливої мети, за умови екологічної, поважливої 
взаємодії з суб’єктами комунікативно-управлін-
ської діяльності.

Перспективним у цьому зв’язку є дослідження 
умов сприятливого середовища, в якому відбува-
ється формування асертивних якостей, асертивної 
позиції і поведінки менеджера соціокультурної 
діяльності. 
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Kostiuchenko O.V. ASSERTIVENESS AS A PSYCHOLOGICAL RESOURCE  
OF A SOCIO-CULTURAL SPHERE MANAGER IN SUCCESSFUL COMMUNICATION  
AND MANAGEMENT ACTIVITIES

The article reveals the special significance of assertiveness as psychological resourcefulness, a 
professionally significant characteristic of a manager’s personality. An analysis of psychological works was 
carried out, in which various aspects of the detection and development of assertiveness in the framework 
of the development of social adaptation of the individual, the problem of asserting the individual in society, 
the formation of professionally significant personality traits, and successful professional self-realization were 
investigated. The components of assertiveness and assertive behavior, the peculiarities of their manifestation 
in the communicative and managerial activity of the manager of the socio-cultural sphere are determined. 
Assertiveness is characterized as a criterion and factor of successful professional self-fulfillment of a manager. 
Based on the results of the empirical research, it was established that student youth, future managers, are 
aware of the importance of assertive qualities (in particular, determination, honesty, friendliness, adaptive 
mobility, responsibility, self-efficacy) for successful professional self-realization in the current environment. 
Given the complex conditions of socio-cultural activity, the problem of forming an assertive position and 
behavior of a manager in conditions of pressure from the social environment, destructive forms of influence, 
which significantly increases the level of adaptability to the professional environment, contributes to the most 
constructive and ecological way of interpersonal interaction, successful professional self-realization and self-
actualization. Questions arise: studying the specifics of the formation of assertive behavior skills; study of 
organizational and psychological factors, conditions of a favorable environment in which the formation of 
assertive qualities, assertive position and behavior of the manager of socio-cultural activities of managers, 
systems that affect the level of formation and detection of assertiveness of managers takes place

Key words: assertiveness, assertive behavior, manager, communicative and managerial activity, 
psychological resourcefulness, psychological readiness.


