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ПЕРЕДМОВА 

 
Мистецтво та професіоналізм суб’єктів владних повноважень в 

управлінні мікро- та макросистемами проявляється в їх умінні користуватися 
владою, вибираючи оптимальний баланс між єдиноначальством і 
колегіальністю, централізмом та демократією. У цьому умінні проявляється не 
лише культура владарювання, а й культура самого суб’єкта владних 
повноважень як владоутримувача.  

У зв’язку з цим потреба в суттєвому удосконаленні якісних 
характеристик владної діяльності лідерів-управлінців та лідерів-політиків нині 
набуває значимості одного з основних пріоритетів для сучасного етапу 
функціонування Української держави. Адже саме від цих суб’єктів владних 
повноважень залежить ефективність, легітимність, авторитет, соціальна сила, 
висока моральність влади та конструктивна дієвість загальнонаціональних 
управлінських рішень.  

Актуальність цієї проблеми пояснюється ще й тим, що державне 
управління – це перш за все високе мистецтво реалізації державної влади в 
суспільних цілях та інтересах. Адже, за влучним висловом С.Тідора, в усі часи 
істинна влада відштовхується від спільного інтересу та досягає успіхів в ім’я 
народу, а хибна влада йде геть від спільного інтересу та досягає успіхів за 
рахунок народу. 

Саме тому надзвичайної актуальності нині набувають дослідження 
сутнісних характеристик політичного лідерства як складової процесу державно-
адміністративного управління й політичної діяльності, оскільки у цих процесах 
різноманітні проблеми вирішуються шляхом впливу лідерів як суб’єктів 
владних повноважень на оточуючих їх людей. 

Підтвердженням вагомості таких досліджень є думка М.Вебера про 
необхідність пошуків важливих детермінант макроісторичних процесів у 
мікросфері людських мотивацій, цінностей, відносин з орієнтацією при цьому 
на “типові мотиви” та “типові зразки соціальної дії”.  

Політичне лідерство в сучасних умовах здійснення державно-
адміністративної та політичної діяльності виступає передумовою:  

ü розуміння складності та вагомості праці лідера як суб’єкта владних 
відносин;  

ü визнання пріоритетності його ролі як організатора командної 
роботи однодумців, прихильників, симпатиків, від успішної діяльності яких 
залежить його ефективність та результативність; 

ü усвідомлення обов’язковості особистісно-ділових характеристик 
лідера для ефективної професійної діяльності.  

У цьому навчально-методичному посібнику ми прагнули доступно, 
логічно і головне – правдиво донести значимість політичного лідерства. Адже 
лідерство – це те, чим цікавиться, вабиться майже кожний. Хтось відчуває у 
собі силу дістати самому владу, а інші прагнуть зберегти за собою свободу і 
нікому не підкорятися. 
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Знаючи про складові політичного лідерства, головні джерела політичних 
ризиків, якими є, зокрема, низька громадська легітимність, малопродуктив-
ність, геополітичні роздоріжжя, кожен, хто прагнутиме, зможе сам собі бути 
іміджмейкером або ж хоча б мати уявлення про справжню ціну лідерства.  

Пропоновані лекції допоможуть усім зацікавленим по-сучасному 
поглянути на феномен політичного лідерства в контексті здійснення державно-
адміністративної та політичної діяльності. 

Текстовий матеріал, контрольні запитання та творчі завдання, теми 
круглих столів, дискусій, перелік використаної та рекомендованої літератури 
сприятимуть не лише розширенню інформаційного професійного кругозору, а й 
активізують особистісну самопідготовку та готовність до самовдосконалення і, 
отже, самоактуалізації та самореалізації ефективного Лідера-управлінця та 
Лідера-політика. 
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ЛЕКЦІЯ 1. СУЧАСНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО:  

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ 
 

Хороший політик здатний змусити людей 
повірити у нього; великий політик здатний 

змусити людей повірити в самих себе 
(Невідомий автор) 

 
1.1. Підходи до визначення сутності політичного лідерства 

 
Загальновідомою є аксіома про те, що історію, беззаперечно, творять 

люди. Однак, спонукальні мотиви дій і прагнень мають причини, що лежать у 
матеріальній, насамперед, економічній сфері життя суспільства. Люди, які 
володіють свідомістю та волею, діють у реальному житті, ставлять мету і 
прагнуть її здійснити, реалізувати, при цьому, і свої амбіції.  

У певних умовах ця обставина породжує ілюзію про те, що свідомість – 
головна сила історичного процесу, а історія – реалізація ідей, носіями яких 
виступають саме видатні, великі особи. Адже розвиток суспільства, як 
стверджував американський філософ та теоретик прагматизму Дж. Дьюї, 
відбувається випадково “від ситуації до ситуації” на основі імпульсів від 
великих лідерів. Незначна кількість людей, знаючи, чого хочуть інші люди, 
веде за собою натовп. Історія є творінням великих людей, і тільки вожді, лідери 
можуть впливати на розвиток людства.  

У сучасній науці не існує єдиного та однозначного тлумачення поняття 
політичного лідерства. Існує кілька різних підходів до розуміння лідерства: 
“вплив, авторитет, влада і контроль над іншими” (Едінгер); своєрідне 
підприємництво, що здійснюється на політичному ринку, де “підприємці” у 
конкурентній боротьбі обмінюють свої соціальні програми і способи 
розв’язання суспільних завдань на керівні посади (Опенгеймер, Фроліх); 
символ спільності й зразок політичної поведінки групи, здатний реалізувати її 
інтереси з допомогою влади (Амелін, Баталов); набір особистісних соціально-
психологічних якостей лідера (Херманн, Дженнінгс); “функція певної ситуації” 
(Рісмен, Фромм). Попри всі розбіжності, наведені визначення єднає спільний 
предмет науково-теоретичних пошуків (політичний лідер) і однозначне його 
розуміння як людини, котра завдяки своїм особистим якостям має переважний 
вплив на членів соціальної групи. Це дає підстави сформулювати загальне 
поняття.  

Американський філософ Сідні Хук фетишизував роль політичного лідера, 
вважаючи, що Друга світова війна – результат не загальної кризи капіталізму, а 
результат злої волі Гітлера. Повторюючи тезу австрійського психолога 
Зиґмунда Фрейда про те, що культ особи, культ героя виростає та виховується з 
дитинства, він стверджує, що ніколи в масі люди не звільнюються від 
залежності: спочатку залежать від батьків, згодом від вчителів або кого-небудь 
ще, хто дає відповіді на їхні запитання.  
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Йдучи за Фрейдом, він наголошує, що завжди натовп шукає лідера, 
вождя, який відіграв би в суспільстві роль, аналогічну ролі батька в сімействі. 

 В кінці 80-х рр. ХХ ст. на мітинговій хвилі в Росії випливли Б.Єльцин, 
Г.Попов, А.Собчак, в Україні – Л.Кравчук, В.Чорновіл, О.Мороз, у Казахстані – 
Н.Назарбаєв, в Білорусії – Шушкевич, Кебіч, Лукашенко. Їх популізм зіграв на 
почуттях, емоціях, потребах людей, які прагнули дістати відповіді на породжені 
щоденним життям проблеми, труднощі, сподівалися, що з їх допомогою 
зможуть вирішити назрілі проблеми.  

Соціальне середовище саме вибирає лідера, який задовольняє інтереси 
соціальних спільнот (лідер, по суті, не більш, ніж інструмент соціальної 
спільноти). “Таємниця лідера” криється не в ньому самому, а в психології та 
запитах його послідовників. Сподівання соціальної спільноти на лідера при 
вирішенні проблем і задоволенні потреб та інтересів має важливе значення для 
процесу його становлення та формування.  

Процес зародження політичного лідерства відбувається стихійно: на 
мітингах, демонстраціях, зібраннях тощо. Однак в ході виступів маси звичайно 
з’являються ініціатори, які намагаються перетворити емоційний порив натовпу 
на колективні дії. Якщо це вдається, ініціатори стають призвідниками, які 
можуть повести людей за собою на звершення різноманітних дій, навіть 
протизаконних, але в інтересах мас. 

У буденному житті лідера як центральну, найавторитетнішу особу у 
конкретній спільноті людей можна виділити практично у кожному виді 
діяльності та в будь-який історичний період.  

Лідер – індивід, який володіє найяскравіше відображеними корисними, з 
точки зору внутрішньогрупового інтересу, якостями, завдяки яким його 
діяльність виявляється найпродуктивнішою: висока швидкість реакції на 
виникаючі політичні події, ситуації, тямущість, кмітливість, уміння 
вивертатися та виходити зі складних ситуацій тощо.  

Такий лідер користується повагою, авторитетом, служить зразком для 
наслідування, своєрідним еталоном, до якого повинні, з точки зору групових 
цінностей, приєднуватись інші. Вплив такого лідера базується на 
психологічному явищі відображеної суб’єктивності, тобто ідеальному уявленні.  

Лідер сприймається в суспільстві як особа, за якою співтовариство визнає 
право на прийняття рішень, найбільш значущих, з точки зору, групового 
інтересу. Авторитет лідера заснований на спроможності згуртовувати, 
об’єднувати інших для досягнення групової мети.  

Очевидно, що така особа, незалежно від стилю лідерства, регулює 
взаємовідносини у групі, спільноті людей, відстоює їх інтереси, цінності в 
міжгруповому спілкуванні, впливає на формування внутрішньогрупових 
цінностей, у деяких випадках символізуючи їх. 

Історично політичне лідерство пов’язане не тільки з формуванням 
інтересів, а й з проявом особистості як одного з потенційних суб’єктів 
політичної дії. Якщо потестарним, тобто архаїчним суспільствам політичне 
лідерство не властиве не тільки через відсутність диференційованих владних 
інтересів, але й через невиділеність індивідуального Я з родової, колективної 
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свідомості, то в античності лідерство мало особистий характер, що випливав з 
авторитету конкретного індивіда та його достоїнств.  

Взаємовідносини лідера та його прихильників та послідовників подібні до 
відносин учитель – учень у тому контексті, що політичне життя безпосередньо 
пов’язувалось з вирішенням проблем світогляду, прокламаціями, певними 
моральними цінностями.  

У середньовічній Європі політичне лідерство поступово втрачає 
морально-етичний зміст. Вплив лідера ґрунтується не стільки на особистих 
достоїнствах, скільки на спроможності до керівництва конкретною політичною 
спільнотою. Від лідера вимагається не стільки бути моральним зразком, скільки 
вміння об’єднати групу для досягнення поставленої мети, сформувати груповий 
інтерес. Така тенденція до прагматизації політичного лідерства найчіткіше 
проявляється в епоху Відродження та в період перших буржуазних революцій.  

У сучасному суспільстві політичне лідерство являє собою спосіб, метод 
побудови влади, заснованої на інтеграції різноманітних соціальних верств 
(груп) шляхом використання специфічних механізмів об’єднання навколо 
висунутої лідером програми, концепції вирішення соціальних проблем та 
завдань суспільного розвитку.  

При цьому принципового значення набувають не стільки особисті якості 
лідера, скільки його спроможність адекватно відображати інтереси частини 
населення, яке його підтримує, тобто уміння сформувати такі інтереси у вигляді 
конкретних політичних вимог і сформулювати їх, визначити тактику боротьби 
й ефективні засоби їх задоволення. У такому випадку лідерство виконує не 
тільки прагматичні, а й інтегративні функції. А особа політика служить 
символом певних політичних настроїв. З ним буденна свідомість пов’язує свої 
надії. Залежно від того, наскільки відповідає реальна особа своєму образу, 
настільки широкі її можливості. 

Ø Політичне лідерство – вплив на інших людей. Соціолог Людвіг Едінгер 
відзначає, що лідерство – це вплив, авторитет, влада та контроль над іншими. 
Однак лідерство забезпечує не будь-який вплив. Для лідерства характерні три 
особливості впливу: вплив повинен бути постійним. 

 Політичними лідерами не можна вважати людей, які зробили хоча і 
великий, але разовий вплив на політичні процеси. Так, Лі Освальд, офіційно 
визнаний убивцею американського президента Джона Кеннеді, своїм вчинком 
виявив істотний вплив на політичний розвиток Америки, і частково – всього 
світу. Однак безглуздо вважати його політичним лідером. Керівний вплив 
лідера здійснюється на всю соціальну спільноту, організацію, суспільство.  

Особливість політичного лідера – широта впливу на всі об’єднання 
людей. Політичного лідера відрізняє очевидний пріоритет впливу. Відносинам 
лідера та його послідовників притаманна нерівність у взаємодії, однозначне 
спрямування впливу. 

Ø Політичне лідерство – управлінський статус, соціальна позиція, 
керівна посада, пов’язана з виконанням владних повноважень і прийняттям 
владних рішень. Підхід до суспільства як до складної організованої ієрархічної 
системи, розуміння сутності соціальних позицій та ролей і пояснює політичне 
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лідерство як управлінський статус. Зайняття в такій системі пов’язаних з 
виконанням управлінських функцій позицій і надає людині статус лідера. 
Лідерство – це положення в суспільстві, що характеризується спроможністю 
особи, яка його займає, спрямовувати та організовувати колективну поведінку 
деяких або усіх членів. 

Ø Політичне лідерство – особливого роду підприємництво, здійснюване 
на політичному ринку, на якому політичні підприємці в конкурентній боротьбі 
за керівні посади обмінюють свої програми рішення суспільних проблем і 
передбачувані засоби їх реалізації. Специфіка політичного підприємництва 
полягає у персоналізації політичного лідера, його ототожненні з особою 
потенційного лідера, рекламуванні загального добра. 

Ø Політичний лідер – це символ спільноти і зразок політичної поведінки 
для соціальної верстви, груп, здатний реалізувати їх інтереси за допомогою 
владних повноважень. На відміну від лідерства, політичне керівництво 
допускає досить жорстку та формалізовану систему відносин панування-
підпорядкування.  

У протилежність такій точці зору стверджується, що лідерство 
ґрунтується на основі керівної функції, однак важливу значимість мають 
суб’єктивні якості, що уподібнюють політичного лідера з самим народом. Таке 
тлумачення політичного лідерства іде врозріз з усією традицією розуміння 
політичного лідерства: традиція однобічно розглядає явище, недооцінює 
провідної ролі формально-посадового статусу у виконанні функцій лідерства.  

Адже в сучасному суспільстві, не спираючись на організацію, на засоби 
масової інформації, навіть особа, обдарована надзвичайним хистом, не 
спроможеться стати політичним лідером.  

Ще Леон Фейхтвангер зазначав, що влада навіть пустої людини 
наповнюється змістом. Історія людства знає непоодинокі приклади практичної 
реалізації цієї думки. 

Політичного лідера доцільно визначати як учасника політичного життя, 
що прагне і здатний консолідувати зусилля оточення й активно впливати на 
нього заради досягнення визначеної мети.  

Народження політичного лідера починається з того моменту, коли його 
соціальний досвід, помножений на неординарні особистісні якості, дозволяє 
зробити йому для себе важливий висновок, немовби кажучи собі: “Я знаю суть 
проблеми, що постала перед нами, бачу шляхи її вирішення. Те, що я 
пропоную, сприймається людьми. Мене підтримують, я можу очолити людей у 
їх прагненні досягнути мети”. 

Для з’ясування сутності політичного лідерства насамперед необхідно 
наголосити на тому, що справжній політичний лідер розпочинається там, де 
з’являється професійне політичне мислення, де політик ставить під сумнів 
можливості свого здорового глузду та покладається на спеціальні знання як 
результат наукового пізнання та підходу до суспільства. 

Принципово важливо зауважити, що в системі політичних відносин 
суспільства політичний лідер може виступати як у ролі суб’єкта, так і об’єкта 
політичного процесу.  
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Суб’єктом він є тому, що за своїми якостями і в результаті добровільного 
вибору оточуючих його людей він очолює соціально-політичні рухи з метою 
реалізації інтересів його прихильників чи виборців. За допомогою наданих 
йому для цього владних повноважень, він спрямовує зусилля, волю, інтелект 
людей, оперує суспільними ресурсами. 

Разом з тим, політичний лідер – це не така собі ізольована, абсолютно 
автономна фігура, що височіє над суспільством. Він є одночасно і об’єктом 
політичної діяльності. У вирішенні тих, чи інших проблем він завжди відчуває 
вплив і тиск різних зацікавлених сторін. Займаючи певну посаду, він, в умовах 
формальних механізмів здійснення влади, потрапляє до системи владних 
відносин з усім комплексом існуючих противаг та балансів. 

В умовах тоталітаризму й авторитаризму не існує політичних лідерів у 
повному розумінні цього слова. У таких суспільствах є диктатори, 
номенклатура, бюрократія, які прориваються до влади не за законами лідерства, 
а використовуючи монополію на інформацію, засоби виробництва, можливість 
розпоряджатися ресурсами. 

Політичне лідерство можливе за умови наявності у лідера підтримки його 
прихильників. В умовах демократії саме політичне життя примушує 
політичного лідера усвідомити, що він виступає суб’єктом політичної 
діяльності не один, а у взаємодії та єдності з прихильниками, виборцями, 
окремими суспільними верствами чи й усім народом. Так, наприклад, останній 
кошовий Запорозької Січі П.Калнишевський підписувався наступним чином: 
“Петро Калнишевський, кошовий отаман Війська Запорозького із отаманню та 
усім товариством запорозьким”. 

 
1.2. Зовнішні фактори, індивідуальні риси впливу  

на формування політичного лідера 
 
Формування того чи іншого типу і стилю політичного лідерства 

визначається комбінацією факторів як суб’єктивного характеру (особистісні 
якості політика як людини), так і цілою низкою зовнішніх відносно його 
особистості обставин. Серед останніх факторів найбільш визначальними для 
політичного лідерства визнають такі:  

v Політико-історичні фактори. Найважливіші з них: особливості 
політичного режиму, що самі по собі є підставою для появи авторитарних чи 
демократичних лідерів, опозиції, основних способів рекрутування еліти. Крім 
цього політичне лідерство може бути визначено домінуючим вектором 
розвитку суспільства. Причому форсований, революційний розвиток 
суспільства, як правило, призводить до створення авторитарних тенденцій в 
управлінні, а еволюційний шлях – демократичних.  

v Політична культура. Мова йде про вплив на політика домінуючого у 
суспільстві типу політичної культури, складовими якої є народні стереотипи 
ідеального політика та орієнтація на припустимі правила політичної боротьби. 
Наприклад, у патріархальній культурі домінує орієнтація на лідера-героя, у 
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підданській – на лідера-“батька”, лідера-господаря, лідера-вождя, а в 
громадянській – на лідера-слугу, лідера-служителя, лідера-адміністратора.  

v Загальне налаштування виступів політиків, позначене рівнем їх 
політичної культури. Так, наприклад, в Україні, де завжди актуальним було 
питання: “Хто винен?”, населення більше схильне довіряти тому, хто більше 
критикує і звинувачує своїх політичних опонентів.  

Дослідники американської електоральної культури зазначають інший 
цікавий факт: політики, що виступають з поганими прогнозами, у більшості 
випадків зазнають поразки. 

v Ситуаційний фактор. Людство завжди актуалізується в контексті 
конкретної економічної, політичної, соціальної, міжнародної ситуації. Роль 
ситуації зумовлюється її впливом на висування першочергових завдань 
лідерства, управління, керівництва; створення умов, за яких лідеру доведеться 
діяти; визначення кола потенційних прихильників та опонентів; здійснення 
впливу на формування певного типу політика. Наприклад, ситуація війни чи 
кризи продукує тип жорсткого політика.  

v Потенціал організації, на яку опирається політик, в тому числі її 
здатність до проведення ефективної електоральної політики під час виборів, її 
імідж та політична доктрина. На політика екстраполюється, тобто переноситься 
образ його організації, що посилює позитивне чи негативне сприйняття 
політика масами.  

v Характеристики послідовників: їхні переваги, очікування, орієнтації, 
стереотипи мислення.  

Крім зовнішніх факторів, характер лідерства визначається 
індивідуальними, особистісними рисами політика, тобто моральні, 
організаційні якості та здібності, що визначають професійність у сфері 
політичної діяльності та державного управління.  

Питання про те, які особистісні якості необхідні для успішного політика-
лідера, залишається відкритим. Але серед них потенційно бажаною є 
комбінація таких рис: здатність акумулювати та відображати у своїй діяльності 
інтереси широких мас; здатність підкоряти оточуючих людей своїй волі; певна 
амбіційність; висока працездатність та володіння собою; мужність брати на 
себе ініціативу й відповідальність за власні дії та дії своїх прихильників; 
здатність висувати нові політичні ідеї, комбінувати та удосконалювати вже 
існуючі; уміння вибудовувати цілісні програми політичних дій з розрізнених 
ідей, лозунгів тощо; рішучість у відстоюванні своєї позиції; здатність здобувати 
вигоду з будь-яких змін політичної ситуації; розвиненість інтуїції, що дозволяє 
прийняти потрібні рішення у потрібний час.  

Серед інших особистісних характеристик-детермінантів сутності 
політичного лідерства та політика-лідера необхідно виділити: уявлення 
політика про самого себе; здатність до самоконтролю та самооцінки; мотивація 
як визначник політичної поведінки; система політичних переконань; стиль 
прийняття політичних рішень; комунікативна компетентність; стиль 
міжособистісних відносин; стресостійкість.  
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1.3. Функції та механізми політичного лідерства 
 
Завдяки авторитету та особистому впливу, політичний лідер відіграє 

визначальну роль у здійсненні влади над організацією, до якої належить і яку 
очолює. Оскільки функціонально він покликаний формулювати політичний 
курс, стратегію й тактику, доцільно виокремити три взаємопов’язані рівні 
діяльності політичного лідера:  

І – здійснення функції оцінки: від лідерів чекають авторитетної, мудрої та 
своєчасної оцінки групових ситуацій. 

ІІ – вироблення лінії поведінки, тобто визначення від імені групи напряму 
її дій з метою розв’язання існуючих проблем чи проблеми. 

ІІІ – виконання мобілізуючих функцій: лідер повинен домагатися 
підтримки всієї групи або її більшості в оцінці ситуації та реалізації наміченого 
плану дій.  

Лідер – це обов’язково особистість, продукт “природного відбору”. Саме 
тому необхідно розрізняти поняття “лідер” та “керівник”. Політичний керівник 
також визначає мету політики та засоби її досягнення, домагається реалізації 
певної стратегії й тактики. Проте робить це, тому що призначений або 
вибраний на керівну посаду. Звичайно, він може бути при цьому справжнім 
лідером – це кращий варіант. Але можлива й відсутність якостей лідера у 
політичного керівника як особи. Ще одна відмінність: керівника призначають, а 
лідер висувається стихійно.  

Індивідуальне політичне лідерство у загальнонаціональних масштабах 
суттєво відрізняється від політичного лідерства у відносно малих групах 
(партіях, асоціаціях тощо). Основні його відмінності між ними полягають у 
тому, що це: 

по-перше, “дистанційне” лідерство, тобто контакти лідера з його 
послідовниками, як правило, опосередковані масовими комунікаціями, 
організаціями, а також людьми, що обслуговують державну політичну машину;  

по-друге, багаторольове лідерство, оскільки політичний лідер 
орієнтується на очікування свого безпосереднього оточення, політичної партії, 
до якої належить, бюрократичної виконавчої машини, а також широких верств 
населення. При цьому дуже важливо підтримувати повну рівновагу цих, часто 
суперечливих, ролей; 

по-третє, лідерство з чітко вираженим корпоративним характером. 
Тобто у певному розумінні лідер є символічною фігурою, а його численні ролі 
виконують інші люди, насамперед найближчий штаб, “виконавча еліта”; 

по-четверте, лідерство з чіткими часовими рамками. Це пояснюється 
тим, що сучасний державний лідер діє в умовах певних розпоряджень, 
встановлених законом норм (якщо йдеться про демократію), державних 
бюрократичних інститутів, що визначають реальні масштаби його влади та 
шляхи її здійснення. Ці демократичні інститути мають високий ступінь 
відносної автономії, тому державна машина працює незалежно від зміни тих 
або інших політичних лідерів.  



14 

Характер та механізми функціонування політичного лідерства істотно 
відрізняються залежно від форми здійснення влади. В умовах тоталітаризму – 
це особиста диктатура, тиранія, що спирається на насильство, “авторитет сили”.  

В умовах демократії, в тому числі елітарної – це лідерство на основі 
“сили авторитету”, “сили закону”. Причому, однією з ознак демократії є 
можливість ненасильницьким шляхом усунути від влади недостойного лідера. 

Дія демократичного лідера не виходить за межі закону, насамперед 
конституції. А це передбачає, що він є носієм виконавчої влади (головою уряду, 
президентом). Утвердження інституту президента, як і забезпечення авторитету 
цієї форми правління, не означає зазіхання на демократію. Як правило, 
авторитарна влада асоціюється з особою того чи іншого політичного діяча, 
достатньо авторитетного. В такому випадку авторитарна влада не нав’язується 
суспільству з чиєїсь примхи. Вона народжується самою політичною дійсністю, 
схвалюється масами через представницькі інститути влади.  

Тоталітарному режимові властивий лідер з формально необмеженими 
повноваженнями, невідображеними в жодному законі. Дуже часто має місце 
сумісництво партійної та державної посади.  

Проте ця безмежність повноважень не означає повної свободи дій щодо 
партійного апарату або іншої правлячої еліти. Під їхнім контролем перебуває 
процес формування і просування номенклатури до тих позицій, з яких реальним 
є вихід на лідерство. Крім цього, на верхніх поверхах номенклатури доля 
керівних кадрів вирішується в апаратній “кухні”.  

Апарат має змогу контролювати канали зв’язку лідера з зовнішнім світом, 
здійснюючи тим самим селекцію інформації, що надходить до нього, і 
відповідно інтерпретуючи його рішення та управлінські команди. Іншими 
словами, апарат висуває на керівну посаду “свою людину”, а потім виконує 
функції її очей та рук.  

Опорою диктатури є, власне кажучи, не справжня еліта, а вузька кліка, 
зграя не так однодумців, як співучасників злочинної щодо народу влади – чи 
хунти, чи “вищої революційної ради”, в руках яких, по суті, знаходиться 
диктатор.  

І нарешті, демократія передбачає відповідальність політичного лідера за 
прорахунки та невдачі, за порушення демократичних принципів правління. Це 
спричинює кінець політичної кар’єри, втрату політичного лідерства, звільнення 
від державної посади За певних умов демократичні режими передбачають 
юридичну, судову відповідальність. У Великобританії, США та деяких інших 
країнах існує спеціальна процедура притягнення вищих посадових осіб держави 
до парламентського суду – імпічмент. Мова також йде про моральну 
відповідальність.  

Насильницька зміна лідера-диктатора означає не тільки кінець політичної 
кар’єри. В кращому випадку йому вдасться втекти зі своєї країни. Інакше йому 
може загрожувати фізичне знищення. Свідченням цього можуть служити 
нещодавні події в країнах Близького Сходу.  

Звичайно, тоталітарні режими не передбачають ніякого імпічменту. Але 
оскільки найбільш зловісні з них є загрозою для всього людства, демократія має 
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прецедент притягнення апологетів фашизму до судової відповідальності на 
міжнародному рівні (Нюрнберзький процес). Не виключається і в майбутньому 
можливість використання такого способу притягнення до відповідальності 
національних лідерів-диктаторів. 

При встановленні тоталітарного режиму механізм політичного лідерства 
руйнується. Він замінюється інститутом номенклатури, який породжує культ 
особи, тобто приписування політичному лідерові визначального впливу на 
історичний процес.  

Загалом це властиво усім тоталітарним режимам “реального соціалізму”. 
При цьому зберігається й боротьба за владу. Хоча, згідно з марксистською 
концепцією, така форма утвердження лідерства після соціалістичної революції 
вважалась недопустимою. Оскільки, начебто, по-перше, питання влади 
актуально тільки у перехідний період від капіталізму до соціалізму. Пізніше 
класи, держава, політика відмирають, замінюються неполітичним 
комуністичним самоврядуванням.  

І, по-друге, в “перехідний період” влада робітничого класу реалізується 
не через правлячу еліту та політичних лідерів, а шляхом прямої демократії. Між 
тим, оскільки є влада й лідерство, неминучою є боротьба за лідерство. В умовах 
зміцненим незалежності і суверенітету України, розбудови її державності теж 
відбувається досить гостра боротьба за політичне лідерство. Принципово 
важливо, наскільки її методи є цивілізованими, адекватними вимогам 
демократії.  

Незважаючи на різницю у проявах, лідерство постає явищем 
універсальним. Ця універсальність проявляється у єдності функцій, які у всі 
історичні епохи покладалися суспільством на політичних лідерів:  

• Діагностична – авторитетна, точна, своєчасна оцінка політичної 
ситуації в суспільстві.  

• Стратегічна – вироблення оптимального політичного курсу, що 
відповідає ситуації, яка склалася в державі та суспільстві. 

• Мобілізуюча – постійне обґрунтування вірності даної ними оцінки 
політичної ситуації і їх спонукання до дій для досягнення поставлених завдань.  

• Інтегративна – створення атмосфери, в якій різноманітні суспільні 
групи могли би відчувати себе єдиним цілим. 

• Патронажна та арбітражна – захист населення від беззаконня і 
свавілля бюрократії, допомога людям при надзвичайних і кризових ситуаціях. 

• Персоніфікація політичних явищ – покладання на політиків 
відповідальності за значні події суспільного життя, які мають як позитивні, так 
і негативні наслідки. При цьому завдяки цій функції відбувається нейтралізація 
відчуття безособовості політичних процесів.  

 
1.4. Імідж політичного лідера 

 
Політичне лідерство – особливий механізм взаємозв’язку політика з 

послідовниками. На відміну від лідерства в малих групах, лідерство 
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загальнонаціонального масштабу відрізняється відсутністю безпосередніх 
особистих контактів з масами. Це своєрідне дистанційне керівництво.  

Про політика як реальну людину та її лідерський потенціал, як правило, 
судять за тим образом, який складається під впливом ЗМІ, політичної реклами, 
заяв самого політика, а також за результатами його діяльності. При цьому 
“віртуальний” образ політика не завжди співпадає з реальним прототипом. 
Наприклад, відсутність певної якості, настільки важливої для створення 
позитивного образу політика, може бути компенсовано роботою іміджмейкерів. 
Результатом їхньої роботи стане видимість наявності цієї якості у політика. 
Сформовані у суспільній свідомості образи лідера-управлінця, лідера-політика 
та очолюваної ними спільноти людей позначаються поняттям іміджу.  

Говорячи про політиків, доцільно вести мову про класифікацію типів їх 
іміджу:  

ü дзеркальний, суб’єктивний, тобто образ політика у власних очах. Це 
те, що думає політик про самого себе;  

ü модельований бажаний імідж-образ, який команда політика 
намагається закріпити у суспільній свідомості;  

ü негативний імідж, створюваний опонентами;  
ü поточний імідж, позитивний чи негативний образ, який складається у 

суспільній свідомості як стихійно, так і в силу застосування спеціальних 
технологій.  

Говорячи про модельовані іміджі, які враховують стереотипи, що 
склалися у масовій свідомості, і відповідають соціальним очікуванням певних 
соціальних груп, імідж політичного лідера – сконструйований яскравий образ 
політика з певним набором характеристик, затребуваних його послідовниками, 
прихильниками, симпатиками, який запам’ятовується.  

Нинішня ситуація нестабільності в Україні актуалізує затребуваність 
образу політиків, що асоціюються у масовій свідомості з типом сильної 
особистості (лідер-“захисник”), здатної не лише захистити населення від хаосу, 
а й гарантувати суспільну безпеку. Інший популярний образ – політик 
господарник, здатний облаштувати життя регіону чи країни в цілому.  

Імідж політика складається з цілої низки компонентів, які повинні 
“працювати” на створення його цілісного позитивного образу, зокрема:  

- програми, заяви, в яких відображено основні ідеї лідера. Як правило, це 
кілька найзлободенніших проблем суспільного життя, що вимагають 
вирішення. У передвиборчий період мета пропонованого лідером політичного 
курсу висловлюється в короткій та доступній для розуміння формули-тези. 
Багато претендентів на вищі державні посади асоціюються з простими за 
формулюванням, проте яскравими гаслами своїх виборчих кампаній: “Новий 
курс” (Ф.Рузвельт), “Нові горизонти” (Дж.Картер), “Головне – це люди” 
(Б.Клінтон), “На захист працюючих сімей” (А.Гор);  

- поведінка. Вона дозволяє продемонструвати риси характеру, пов’язані у 
суспільній свідомості з поняттям лідера. Серед них такі, як: рішучість у 
відстоюванні своїх ідей, компетентність. Важливо, щоб поведінка політика 
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демонструвала простоту, відкритість у спілкуванні та інші якості, які 
викликають симпатію та довіру у людей;  

- зовнішність (одяг, обличчя, фігура), мова тіла (жести, постава), 
красномовність. Психологи зауважують, що ставлення до політика 
визначається не тільки тим, що він говорить і пропонує, але також і тим, як він 
виглядає. Навіть стиль одягу має підкреслювати візуальний образ політика, 
наближати його до певних груп населення. Наприклад, символами деяких 
політиків стали певні деталі одягу: шинель (Й.Сталін), морський кітель 
(У.Черчілль). Відомо, що М.Тетчер, дочка дрібного купця, ставши прем’єр-
міністром Великобританії, підкреслювала свій зв’язок з середнім класом, 
купуючи одяг у системі магазинів для цього соціального прошарку;  

- біографія: походження, освіта, професія, партійність. Авторитет 
кандидата може підкріпити його посадовий статус та імідж тієї організації, з 
якою він пов’язаний у професійному плані. Підтвердити право на лідерство 
можуть також яскраві факти життєвого шляху, що свідчать про сміливість та 
рішучість політика, наприклад, служба в армії, участь у військових діях, 
боротьба з корупцією, привілеями проявами несправедливості.  

Імідж включає в себе складові, що розкривають характер його 
взаємовідносин з членами сім’ї чи певні захоплення. Так, відомий французький 
спеціаліст з виборчих технологій Ж.Сегел свої спостереження та міркування 
сформулював у вигляді восьми своєрідних заповідей побудови вдалого 
політичного іміджу :  

1. Голосують за людину, а не за партію.  
2. Голосують за ідею, а не за ідеологію.  
3. Голосують за майбутнє, а не за минуле.  
4. Голосують за образ соціальний, а не політичний.  
5. Голосують за людину-легенду, а не за посередність.  
6. Голосують за долю, а не за буденність.  
7. Голосують за переможця, а не за невдаху.  
8. Голосують за цінності справжні, а не надумані.  
 
1.5. Стилі, типи, концепції, основні теорії політичного лідерства 
 
Інтерес до лідерства і спроби обміркувати складне та важливе соціальне 

явище політичного лідерства сягає глибокої давнини. Вперше трактовку 
поняття лідерства, а також політичного лідерства науковці знаходять в працях 
античних істориків Геродота, Плутарха, Гракха та інших. В центрі їх 
історичних розповідей завжди знаходились визначні особистості – монархи, 
полководці, впливові державні мужі як творці історії. Цих людей розглядали як 
деяких володарів від Бога, які істотно відрізняються від собі подібних 
громадян, і природно, претендують на всі блага в суспільстві.  

Пізніше значний внесок у дослідження політичного лідерства зробили 
Ніколо Макіавеллі та ін., які визначали, що політичний лідер – це государ, який 
згуртовує і представляє все суспільство. 
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Політичне лідерство – одне з унікальних явищ політичного та 
суспільного життя, пов’язане із виконанням владних повноважень та 
здійсненням владних функцій високопосадовцями та політиками. Саме тому 
проблема політичного лідерства розглядається західними політологами у двох 
напрямах:  

- теоретичному – робляться спроби теоретично поширити та реалізувати 
проблему лідерства за допомогою різноманітних філософсько-історичних 
концепцій ; 

- утилітарному. Це практичний підхід з позицій практичної користі 
емпіричних досліджень вивчення досвіду, практики, розробки рекомендацій і 
пропозицій.  

Залежно від їх теоретичних засад, концепції політичного лідерства 
поділяються на декілька груп:  

по-перше, концепції, згідно з якими лідер – універсальне соціальне явище 
людської діяльності. Саме тому закономірності його функціонування єдині в 
усіх сферах життя суспільства (в управлінні, політиці, економіці, освіті, спорті 
тощо); 

по-друге, концепції, що ототожнюють лідерство з керівництвом і 
управлінням. При цьому формальне володіння владою розглядається як 
необхідна й достатня умова лідерства.  

Саме тому діяльність лідера постає як адміністративна діяльність. 
причому специфіка явища лідерства зводиться здебільшого до правових 
(партійно-етичних, релігійних тощо) регуляторів політичної поведінки 
службової особи. Політичний лідер як соціальний інститут ототожнюється з 
органами державної влади; 

по-третє, концепції, що розглядають політичного лідера як специфічне 
явище суспільного життя, що не може бути пояснене лише психологічними, 
економічними або правовими принципами.  

Серед основних теорій політичного лідерства необхідно згадати, 
насамперед, теорію рис, сформовану на основі виявлення якостей, 
притаманних ідеальним лідерам-героям. Суть її полягає в поясненні 
політичного лідерства вагомими якостями особи.  

Один із видатних представників теорії рис Енрі Богардус відзначав, що 
переважаючі інтелектуальні обдарування створюють особі видатне становище, 
яке рано чи пізно приводить до лідерства.  

Серед рис, притаманних політичному лідеру, як правило, виділяють 
гострий розум, тверду волю, енергію, неабиякий організаційний хист, уміння 
подобатись людям і, особливо, готовність брати на себе відповідальність, 
компетентність, а також фотогенічність, зовнішня привабливість, ораторський 
хист тощо.  

Очевидно, що в умовах політичної конкуренції для заняття високих 
позицій лідерам справді потрібні певні психологічні та соціальні якості. Однак 
їх набір значно варіюється залежно від історичних епох та особливостей 
конкретних держав світу.  
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Навіть у сучасних умовах у Швеції, Афганістані, Кореї, Ефіопії, Росії, 
Україні, Білорусі, Казахстані та інших країнах особисті якості, які дадуть шанси 
на політичний успіх, істотно відрізняються. У недемократичних державах 
політичними лідерами часто стають сірі особистості, які володіють неяскравою 
індивідуальністю.  

На практиці теорія рис не знайшла підтвердження. Виявилося, що 
індивідуальні якості лідера взагалі майже в точності збігаються з повним 
набором психологічних та соціальних ознак особи.  

Крім того, в деяких сферах діяльності (сфера підприємництва, наприклад) 
високі інтелектуальні й моральні якості виступають швидше перешкодами для 
лідера у зайнятті лідируючих позицій, аніж умовою його успіху.  

Часто протягом багатьох років, а то й всього життя видатний хист людей 
так і не затребується, не знаходить застосування. Тим не менше, це не означає 
повного заперечення теорії рис. 

В кінці XIX – на початку XX ст. політологи та соціологи Заходу, а згодом 
і Сходу прагнули з’ясувати проблему лідера, виходячи саме з особистих 
якостей людини (почуття гумору, такту, уміння привертати до себе увагу 
тощо). Звичайно, особисті якості відіграють істотну роль у формуванні лідера. 
Однак, перебільшуючи такий фактор та визначаючи лідера тільки як явище 
біопсихологічне, не соціально-економічно обумовлене, неможливо з 
достатністю обґрунтовувати проблему політичного лідерства.  

Соціолог Габріель Тард – один з основоположників теорії соціалізації, 
намагався довести, що основний закон соціального життя – наслідування 
послідовниками свого лідера. Більшість населення не здатна до самостійної 
соціальної творчості. Єдиним джерелом прогресу суспільства є відкриття, 
зроблені ініціативними, оригінальними особистостями. 

Ідею залежності лідерства від певних соціальних умов обґрунтовує 
концепція ситуацій (Віллі Ділла, Генрі Хіптона, Анрі Голднера та ін.). Її 
основою є теза про відносність множинності явища лідерства.  

Очевидно, що вимоги до лідерства здебільшого розвиваються залежно від 
становища держави: залежність та її сутність обумовлюються тим, чи 
знаходиться держава в стані кризи, чи розвивається стабільно.  

З точки зору ситуації, лідерські якості відносні: поведінка лідера, його 
позиції придатні в одній ситуації, але не придатні в інших.  

Обмеженість цієї теорії полягає у тому, що в ній недостатньо розкрита 
активність лідера, його спроможність переломити ситуацію, раніше інших 
захистити прогресивні тенденції та використати їх у своїй професійній 
діяльності. 

У визначенні суті і природи політичного лідерства як соціального явища 
величезне значення має впроваджений З.Фрейдом психоаналіз. Політичний 
психоаналіз – науковий напрям, що вивчає соціальну та політичну поведінку 
людини як сукупність дій, обумовлених підсвідомо накопиченими, приховано 
політизованими почуттями. Спираючись на ідеї Лейбніца, Спінози, Бергсона та 
інших науковців, які досліджували механізми підсвідомої мотивації, 
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політичний психоаналіз бере початок з праць З.Фрейда, Ебілла Булліта, Генрі 
Ласвелла та ін.  

Основа психоаналізу – теорія фрустрації, що означає стан збудження 
людини внаслідок усвідомлення нею перешкод для реалізації своїх інтересів. 
Ця теорія пояснює, як несвідомі мотиви (лібідо) за допомогою сублімації 
(переносу, заміщення) трансформуються в інші, у т. ч. політичні бажання й 
мотиви діяльності кожного лідера.  

Звичайно ж, політична поведінка трактується як процес саморозгортання, 
самовизначення, діяльності особи та обумовлюється вродженими 
особливостями, психологічними переживаннями, стресами, що не залежать від 
зміни культурних та соціально-політичних обставин її суспільного буття. 

 
Контрольні запитання та творчі завдання 

 
1. Проаналізуйте визначення політичного лідерства та запропонуйте 

власне. Виділіть їх спільні та відмінні риси. 
2. Які інтернаціональні риси політичного лідера ви можете виокремити 

та обґрунтувати? 
3. Чи спрацьовують виділені вами риси в українському політикумі? 

Чому? Підготуйте вмотивовану відповідь та проілюструйте її переконливими 
прикладами. 

4. Проілюструйте на конкретних прикладах прояви політичного вожака. 
На вашу думку, чи може він відігравати таку ж роль, як і політичний лідер? 

5. Проаналізуйте існуючі теорії формування політичного лідерства. Яка з 
них імпонує вам найбільше? Чому? 

6. Чому культ особи є небезпечним? Чи можливі його прояви нині? 
Підготуйте обґрунтовану відповідь. 

7. Підготуйте слайд-презентацію на обрану вами тему з проблематики 
політичного лідерства. 

8. Запропонуйте власне бачення ефективного політичного лідера. Які 
найважливіші риси ви вважаєте за необхідне зафіксувати в цьому портреті? 

9. Яким, на ваш погляд, має бути сучасний процес формування іміджу 
політичного лідера? Від чого, виходячи з практики політичної діяльності, 
необхідно відмовитись? 

10.  Аналізуючи функції політичного лідера, які з них є найважливішими? 
Які ще функції він має виконувати ще в сучасних умовах? 

 
Перелік тем круглих столів, дискусій 

 
1. Політичний лідер як відображення суспільно-політичних перипетій. 
2. Політичне лідерство: стан, проблеми, виклики, тенденції. 
3. Політичний клімат формування політичного лідера. 
4. Антиподи політичного лідерства в сучасній політичній діяльності. 
5. Імідж політичного лідера: сучасні підходи та ризики. 
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6. Політичне керівництво та політичне лідерство: точки дотику та 
розбіжності. 

7. Особистість політичного лідера. 
8. Сучасні виклики політичного лідерства. 
9. Вплив оточення на формування політичного лідера: проблеми та 

тенденції. 
10. Політичне лідерство в контексті становлення громадянського 

суспільства. 
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ЛЕКЦІЯ 2. ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ТА ПАРТІЙНЕ  
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО 

 
Представницьке правління – це інструмент, на 
якому можуть грати лише чудові музиканти, 

настільки він важкий та капризний 
(Клеменс Меттерних) 

  
2.1. Сутність парламентського лідерства 

 
Трансформації українського суспільства зумовили зміни суспільно-

політичного життя України, що докорінно змінило принципи формування та 
функціонування парламентських лідерів. Жорстко регламентовані статусно-
рольові відносини адміністрування і підпорядкування трансформуються в 
більш демократичні, з реальною, а не формально декларованою участю 
населення у виборах законодавчих і представницьких органів влади.  

Глибокі зміни відбулися у сфері суспільної свідомості. Масова переоцінка 
ідеологій і цінностей змінила пріоритети особистісних властивостей і якостей, 
якими повинен володіти парламентський лідер. Істотних змін зазнало уявлення 
про роль і місце владних еліт в процесах соціально-економічного та 
політичного управління країною.  

З точки зору історичної ретроспективи на формування образу 
парламентського лідерства мали вплив праці історичного та історіографічного 
плану, присвячені аналізу ролі видатних особистостей в історичному процесі 
(життєписи великих людей від Геродота, Тацита, Плутарха до наших днів). 

 Необхідно відмітити роботи політико-філософської спрямованості, 
починаючи від діалогів Платона та Аристотеля, праць Макіавеллі, Гоббса, 
Канта, Гегеля, інших філософів і дослідників політичних процесів – аспекти 
проблеми лідерства розглядалися тут в контексті пізнання природи і сутності 
політичної та державної влади, взаємовідносин політики і суспільства, держави 
і особистості, і ін.  

Важливими є також основоположні роботи з соціології та психології 
Н.К.Михайловского, М.М.Ковалевського, Г.Тарда, Г.Лебона, Г.В.Плеханова, 
Н.А.Бердяєва, П.А.Сорокіна, М.Острогорского, М.Вебера, Р.Михельса, 
З.Фрейда, Г. Лассвеллома, Т.Адорно та ін., що розкривають соціально-
психологічні характеристики лідерства. 

При вивченні зазначених праць, доцільно звернути увагу на те, що 
політична влада виступає найважливішою та найстародавнішою проблемою 
політичного знання, об’єктом гострої боротьби ідей. 

Політична влада – реальна здатність окремих людей проводити свою 
волю стосовно інших за допомогою правових та політичних норм. 

Політична влада у формі законодавчої діяльності виступає 
системоутворюючим елементом, який надає парламентському лідерству 
особливу специфіку і цілісність. Парламентське лідерство за своєю суттю є 
політичним як за змістом, так і за функціями. 
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Політичний лідер – авторитетний член організації, групи, суспільства, 
особистий вплив якого дозволяє йому відігравати суттєву роль у політичних 
процесах та ситуаціях, створювати та реалізовувати програму розв’язання 
соціальних проблем і завдань суспільного розвитку. 

Політичний лідер може і не бути парламентським лідером, в той час як 
парламентський лідер завжди ставиться до політичного типу лідерів, при цьому 
парламентськими лідерами, в першу чергу, є керівники депутатських об’єднань. 

Парламентський лідер – політик, який в певних соціальних спільнотах 
володіє найбільшою легітимністю, здатністю створювати масову базу 
підтримки своїм діям і формувати по відношенню до неї позитивне ставлення 
у свідомості мас. 

Це суб’єкт політики, що володіє особливими якостями, що дозволяють 
йому за допомогою законотворчої та політичної діяльності чинити істотний 
вплив на процеси управління країною, впливати на ціннісні орієнтації та 
поведінкові стереотипи населення, активніше і результативніше інших брати 
участь у формуванні глобальних тенденцій розвитку суспільства. Поняття 
“парламентське лідерство” означає процес здійснення парламентським 
лідером функцій його діяльності. Основними серед них є такі функції: 

Законотворча – формування суспільних цілей та їх реалізація шляхом 
законотворчої діяльності, політичного впливу на всі компоненти суспільної 
системи. 

Світоглядна – лідер для забезпечення масової бази підтримки своїх дій 
прагне сформувати у людей такі політичні уявлення та погляди, які б не тільки 
корелювали з позитивною оцінкою населенням його дій, але й направляли 
певним чином політичну поведінку мас (підтримка на виборах, участь у 
масових акціях і т. д.). 

Регулятивна – взаємодіє зі світоглядною функцією парламентського 
лідерства. Корегування масової поведінки може здійснюватися не тільки на 
основі прямого адміністративного впливу, але і на базі соціально-
психологічного впливу, не тільки на основі правових норм, правил, а також на 
основі застосування певних адміністративних санкцій, на базі неписаних, але 
загальноприйнятих у даному суспільстві або соціальних групах політичних 
норм.  

Компенсаторна – особистість лідера, політика виступає певним 
“зняттям” в масовій свідомості протиріччя між прагненням людей змінити, 
поліпшити свої життєві умови, і можливостями, наданими для цього 
політичною системою держави, парламентом. 

Комунікативна – насамперед сприяє масовому спілкуванню людей, 
спільному їх дії не тільки в рамках парламенту, певних політичних організацій 
(партій, суспільно-політичних організацій, парламентських фракцій і т. д.), але і 
в різних неформальних видах спілкування. 

Інтегруюча – парламентське лідерство є фактором, що зміцнює і 
підтримує певну політичну спільність людей (на базі спільності їхніх 
політичних поглядів, інтересів, цінностей і т. д.). Поряд з цим парламентське 
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лідерство може грати і дезінтегруючу роль по відношенню до інших 
політичних спільнот. 

Функції парламентського лідерства багато в чому збігаються з функціями 
лідера, але далеко не тотожні їм. Соціальні функції парламентського лідерства 
характеризують специфіку цього явища як підсистеми всього суспільства, в той 
час як функції лідера відображають головним чином його особливості як 
компонента тієї функціонально-цільової системи, якою є саме парламентське 
лідерство. 

У числі функцій, здійснюваних парламентським лідером, слід назвати 
такі: 

Аналітична – вивчення, узагальнення і осмислення інформації про стан 
масової свідомості, оцінка діяльності всіх гілок влади окремих організацій, 
територій; 

Прогностична – прогнозування розвитку політичних процесів в країні і 
парламенті, особливостей діяльності і можливих результатів (у тому числі і 
негативно впливають на загальний стан справ в даній сфері діяльності) окремих 
акцій, роботи, поведінки депутатів; 

Інформативна – забезпечення зворотного зв’язку суб’єктів і об’єктів 
політичної діяльності інформацією про їх взаємодію, про громадську думку, 
суспільні настрої, відносини до конкретних дій, вчинків, акції; 

Консультативна – надання допомоги суб’єктам політичної діяльності, 
депутатським групам та окремим депутатам щодо вдосконалення їх діяльності, 
консультування в системі відносин “депутат – виборець”. 

До числа специфічних соціально-психологічних функцій 
парламентського лідера можна віднести соціально-перетворюючу і соціально-
мобілізуючу функції.  

Ці функції відбивають специфіку самої парламентської практики лідера, 
яку можна розглядати у двох аспектах: як діяльність, пов’язану з 
перетворенням соціально-політичного середовища, і як діяльність, що 
спрямована на завоювання свого місця серед інших пануючих суб’єктів, а 
також на посилення впливу серед членів суспільства.  

Для їх виконання потрібно здійснення певних мобілізаційних кроків, 
інтелектуальних (вивчення ситуації з точки зору інтересів політичних спільнот, 
формування концепції вирішення проблеми) та ресурсних (мобілізація в руках 
політика необхідних матеріальних людських, інформаційних, організаційних, 
фінансових ресурсів).  

Ключове значення у цьому процесі відіграє співвідношення технології та 
стратегії лідерства, кожне з яких являє собою певну послідовність дій для 
досягнення намічених результатів.  

Мистецтво політичної діяльності парламентського лідера визначається 
здатністю знайти такий варіант співвідношення тактики і стратегії, при якому 
ефективне вирішення соціально політичних проблем поєднується з 
підвищенням статусу і зростанням його впливу в політичному житті 
суспільства. 
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В більшості своїй парламентські лідери – сильні особистості, володіють 
особливим менталітетом, необхідними для парламентської діяльності якостями, 
здібностями і уміннями. Для здійснення парламентської діяльності лідеру 
необхідно мати сформовані політичні якості організатора, аналітика, 
законодавця, прогнозиста, ідеолога,оратора. 

Серед психологічних характеристик основними є вольові якості: 
комунікабельність, стресостійкість, самовладання, швидка реакція, 
адаптивність та ін. 

Рівень відповідності між виконуваними парламентським лідером 
функціями та його особистими якостями відображає ступінь ефективності 
лідерської діяльності. 

Ефективність дій парламентського лідера, з одного боку, залежить від 
того, наскільки його домагання на політичну першість забезпечуються 
відповідними установками депутатів та мас на “підпорядкування” впливу 
лідера, а з іншого боку, пов’язані з нормативно-вольовим впливом лідера на 
процес формування цих установок. 

Домінуючим у поведінці парламентського лідера виступає орієнтація на 
позитивну оцінку з боку громадської думки, наслідком чого є підвищене 
прагнення до самопрезентації, націленість на миттєвий ефект, викривальну 
критику, створення власного позитивного іміджу.  

Сучасний парламентський лідер має особливий менталітет, характер, тип 
поведінки, які у ряді випадків обумовлені не сформульованими явно й не 
цілком усвідомлюваними у суспільстві колективними психологічними 
установками. 

Отже, сутнісні характеристики парламентського лідерства полягають у 
тому, що: 

- політична влада у формі законодавчої діяльності виступає тією 
системоутворюючою якістю, яка надає парламентському лідерству особливу 
специфіку і цілісність; 

- політичний лідер може і не бути парламентським лідером, у той час як 
парламентський лідер завжди належить до політичного типу лідерів через свій 
особливий статус, при цьому парламентськими лідерами, в першу чергу, є 
керівники депутатських об’єднань; 

- ефективність дій парламентського лідера, з одного боку, залежить від 
рівня забезпеченості його претензії на політичну першість відповідними 
установками депутатів та мас на “підпорядкування” впливу лідера, крім цього, 
вона пов’язана з якісними характеристиками нормативно-вольового впливу 
лідера на формування цих установок; 

- рівень відповідності між функціями, виконуваними парламентським 
лідером, і його особистими якостями відображає ступінь ефективності 
лідерської діяльності. 
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2.2. Суб’єкт-об’єктна природа політичного лідерства народних депутатів 
 
Становлення парламентського лідерства зумовлено впливом об’єктивних 

і суб’єктивних факторів. За своєю спрямованістю парламентське лідерство, з 
одного боку, об’єктивне, залежне від суспільства, з іншого, воно обумовлене 
суб’єктивними характеристиками його представника.  

Змістовні характеристики парламентського лідерства визначаються 
предметом, специфікою, функціями діяльності його суб’єкта.  

Особистісні та професійні характеристики суб’єкта впливають на 
результативність парламентського лідерства.  

Об’єктивну детермінацію парламентського лідерства характеризує 
ступінь прояву владних повноважень парламентського лідера, які обумовлені 
його статусом, рівнем легітимності, сферою і масштабом діяльності. 

 Суб’єктивна детермінація парламентського лідерства характеризується 
комплексом індивідуально-психологічних особливостей, якостей, здібностей 
його представника, в тому числі стратегією його розвитку, професійним 
досвідом, життєвою позицією. 

Суть поняття “парламентське лідерство” – це не тільки те загальне, що 
властиве даному класу явищ, але й те одиничне, індивідуальне, яке притаманне 
тільки даному явищу, те, що обумовлено суб’єктивними і об’єктивними 
факторами та умовами його функціонування. Такими є специфічні особливості 
прояву лідерства у вищому представницькому органі країни.  

До змісту парламентського лідерства можна віднести процес як 
внутрішньої взаємодії, що має місце серед структурних елементів даного 
утворення (депутат – депутат), так і зовнішню взаємодію суб’єкта з іншими 
оточуючими його утвореннями (депутат – виборці, депутат – виконавча судова 
влада, партії, громадські об’єднання, організації та ін.) В силу зазначених 
факторів зміст поняття “парламентське лідерство” більш мінливе, ніж його 
сутність, що представляє щось стійке і зберігає себе в будь-яких вимірах. 

Особливості суб’єкта парламентського лідерства пов’язані з 
особливостями діяльності лідера по створенню і розширенню соціальної бази 
підтримки.  

Специфіка парламентської діяльності лідера по розширенню свого впливу 
в масах проявляється не тільки в формі масових установок, але і у 
використовуваних специфічних формах впливу на масову свідомість.  

Серед них можна виділити прямі форми впливу на маси (мітинги, 
демонстрації, вибори, дискусії, референдуми, партійні збори і т.д.) і 
опосередковані форми впливу (виступи в засобах масової інформації, 
парламенті, створення нових і стимуляція існуючих організацій і т. д).  

Парламентська діяльність – це не тільки кошти, а й фактор, механізм для 
забезпечення відповідної організованості, а також для регулювання і 
стимулювання масової поведінки в підтримку дії політичного лідера. Її 
ефективність визначається не стільки інтенсивністю або тривалістю впливу на 
масову політичну свідомість, скільки урахуванням у пропонованій програмі дій 
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та поведінці лідера об’єктивних потреб людей, а також стану їх свідомості і 
психології.  

Парламентське лідерство характеризується тим, що, займаючи певне 
місце в організації та життєдіяльності всього суспільства, воно має певну 
соціальну та політичну значущість, володіє специфічною силою впливу на 
розвиток суспільства.  

Парламентське лідерство в першу чергу обумовлено специфікою 
політичної, економічного і духовного життя суспільства, переплетенням 
раціонального та емоційного моментів діалектикою свідомого і несвідомого. 

 Активність або спад, домінанта тієї чи іншої сфери життєдіяльності, 
рівень демократії, система організації управління суспільством виступають 
головними факторами, що детермінують особливості функціонування 
парламентської лідерства.  

Парламентське лідерство проявляється у певних політичних та 
територіальних, соціальних і психологічних межах. Саме тому в аналізі його 
конкретного стану принципового значення набувають знання сформованих 
відносин у парламенті, уряді, президентських структурах, а також зв’язки й 
відносини з органами державної влади, в їх взаємній залежності та 
обумовленості. Конкретне парламентське лідерство проявляється у певній 
політичній системі та політичній ситуації. Політична специфіка лідерства як 
явища являє собою якісну, системну його властивість. Становлення та розвиток 
парламентського лідерства пов’язане з певним станом духовного життя 
суспільства, його політичною культурою. Характер панівних у масовій 
свідомості політичних цінностей, норм, установок, традицій визначальним 
чином впливає на цей процес. 

 
2.3. Партійне політичне лідерство.  

Вимоги до партійного політичного лідера 
 
Виступаючи засобом регуляції та інтеграції суспільного життя, політична 

влада впливає на свідомість і поведінку мас з метою схвалення та виконання 
ними певних політичних рішень.  

Головними суб’єктами такого впливу є політичні лідери та партійні 
політичні лідери, місце і роль яких в політичному житті вимагають постійної 
уваги та уточнення.  

Функції та обсяг влади її представників, ресурси, якими вони володіють, 
стиль лідерства в ідеалі повинні відповідати тим політичним завданням, які 
висуваються на кожному конкретному етапі. 

Однією з основоположних характеристик демократичного політичного 
режиму є змагальність і конкурентність боротьби за політичну владу. 

Оскільки в Україні в умовах ХХІ ст. вони не відображають реалії нового 
часу, доцільно проаналізувати сучасну типологію партійного лідера. Вона 
визначається на підставі оцінки співвідношення інтересів народу – з одного 
боку, та інтересів партійного апарату, прихильників партії – з іншого боку.  
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Вихідним є положення про те, що партія та партійне лідерство пов’язані з 
поняттям влади та боротьбою за її завоювання. 

Партійне лідерство – форма управління партією як суб’єктом 
політичної системи країни для досягнення політичних цілей через реалізацію 
функцій лідера. 

Партійний лідер – авторитетна, визнана в своєму партійному 
середовищі особа, обрана керувати партією, здатна консолідувати партію та 
громадян навколо спільної мети, найефективніше репрезентувати інтереси 
конкретної соціальної групи. 

Враховуючи те, що влада є одним із видів суспільної взаємодії між 
суб’єктами – партією та народом, партійний лідер повинен ураховувати 
інтереси як партії, так і електорату. В зв’язку з цим виділяють такі типи 
партійного лідера: 

1. Раціональний – партійний лідер, який забезпечує оптимальний рівень 
врахування і задоволення як інтересів членів суспільства, так і своїх 
прихильників; 

2. Прагматичний – партійний лідер, який в першу чергу враховує 
інтереси народних мас і прагне їх реалізувати; 

3. Бюрократичний – партійний лідер, який виражає інтереси своїх 
прихильників, і в першу чергу, партійного апарату. 

Критеріями оцінки кожного типу партійних лідерів являються: 
послідовність реалізації партійної програми; виконання обіцянок і наказів 
виборців і усіх громадян; підвищення рівня добробуту народу; стабільність та 
позитивна динаміка суспільного розвитку. З точки зору цих критеріїв, 
українські партійні лідери ХХІ ст. відносяться до бюрократичного типу. 

 Партійного лідера раціонального типу, як символу єдності та взірця 
політичних дій, в українському соціумі поки що не сформовано. Майбутнє 
таких лідерів пов’язане зі здатністю політичної еліти та її представників 
проголосити та здійснити на практиці потреби та інтереси більшості членів 
суспільства, за допомогою ресурсів державної влади.  

Таким чином, аналіз формування, становлення і розвитку проблем 
партійного лідерства та лідерів дозволяє по-новому розглядати це питання. 

 Особливого значення набуває проблема формування в Україні 
партійного лідера раціонального типу. Перспективи формування партійного 
лідерства в значній мірі залежать від реформування законодавства з питань 
виборчого процесу та участі в ньому політичних партій. 

Партійний лідер не може виступати як представник всього суспільства, а 
лише виражає інтереси окремих верств та соціальних груп населення. Вплив не 
має універсального характеру, він поширюється тільки на членів партії та її 
прихильників.  

Серед функцій політичного лідера розрізняють функції менеджменту, 
цілепокладання та представництва, зокрема: 

1. Координаційна – забезпечення узгодженості між діяльністю партійних 
структур (центральних, регіональних, місцевих, та ін.). 
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2. Контролююча – контроль партійним лідером діяльності партії та 
окремих її структур по виконанню розпоряджень, планів, рішень. 

3. Представницька – представництво інтересів різних соціальних груп 
населення. Партійні лідери акумулюють, формулюють, виражають, 
представляють та обстоюють інтереси своїх суспільних груп на державному 
рівні, перед іншими політичними партіями, об’єднаннями. 

4. Комунікативна – партійні лідери є елементом постійного зв’язку 
громадян з владою. 

5. Змагальницька – партійні лідери ведуть від імені політичної партії 
боротьбу за владу, за її використання або контроль. 

6. Мобілізаційна – ініціювання необхідних змін за допомогою створення 
розвинутих стимулів для населення. 

7. Інтегративна – об’єднання та узгодження різних груп та інтересів на 
основі базових цінностей та ідеалів, визнаних суспільством. 

Повноцінна еліта, до якої відносяться партійні політичні лідери має 
відповідати наступним вимогам:  

• бути здатною постійно розуміти, що відбувається в країні, й 
оцінювати поточну ситуацію з точки зору базових цінностей та історичних 
перспектив;  

• бути спроможною реально здійснювати зв’язок і взаємодію влади й 
народу, тобто національною, прив’язаною до долі країни;  

• брати участь у визначенні довгострокових цілей країни. 
Найнадійніший спосіб оцінити рівень представництва інтересів певних 

соціальних груп тією або іншою партією – результати демократичних виборів. 
Тому партійні лідери спрямовують зусилля на максимізацію своїх 
електоральних результатів.  

У пострадянських умовах надзвичайно важлива також легітимізація цих 
результатів, оскільки фактична відсутність загальновизнаних та усіма 
дотримуваних правил політичної гри, ставить під сумнів підсумки ледь не 
кожної виборчої кампанії.  

Ротація політичної еліти є однією з головних функцій (до того ж 
“ексклюзивною”) інституту багатопартійності.  

Коли влада формується на основі відкритого виборчого процесу, 
головними учасниками якого виступають політичні партії, “вікно 
можливостей” для корупції об’єктивно звужується.  

Однак, у пострадянських умовах досить часто спостерігається інша 
ситуація: в ході відкритого виборчого процесу партійні лідери змагаються за 
можливість на власний розсуд розпоряджатися суспільними ресурсами, 
безкарно вчиняти корупційні дії. Саме тому кожна зміна влади в Україні в 
останні роки призводить до резонансних кримінальних справ та гучних судових 
процесів.  

Становлення громадянського суспільства у пострадянських країнах, і в 
Україні, зокрема, об’єктивно сприятиме утвердженню політичних партій в 
якості потужного й самодостатнього інституту, здатного ефективно виконувати 
свої суспільно-політичні функції.  
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У свою чергу, реальна багатопартійність є одним із визначальних 
чинників формування громадянського суспільства.  

Оптимізація цього процесу значною мірою залежить від того, яким чином 
взаємодіятимуть політичні партії із суспільними інститутами,які виконують 
сьогодні окремі партійні функції (фінансово-промислові групи, структури 
виконавчої влади, місцеве самоврядування, громадські організації тощо).  

Адже саме від формату, результатів і наслідків такої взаємодії 
залежатиме, зможуть українські партії системно та ефективно виконувати свої 
“класичні” функції чи відіграватимуть у суспільстві перехідні та допоміжні 
ролі.  

Пострадянські еліти, не маючи вкорінених правил демократичної 
політичної участі, не відповідають вимогам, що покладає на них відповідний 
статус, не виконують своїх головних функцій. Вони звикли діяти непублічно 
або формально публічно.  

Творення їх представниками політичних партій мало певною мірою 
вимушений характер та переслідувало досить корисні цілі – здобути або 
зміцнити панівний статус у новій державі, гарантувати собі і своєму оточенню 
доступ до розподілу суспільних ресурсів.  

Таким чином, формат політичної участі партійних лідерів України й 
інших пострадянських держав значною мірою визначався неполітичними 
чинниками.  

Представництво пострадянськими політичними партіями інтересів тих чи 
інших соціальних груп є досить умовним та поверхневим. Їхня активність 
визначається головним чином пріоритетами партійних лідерів та відповідних 
елітних угруповань.  

Ідеологічне розмежування між пострадянськими партіями є досить 
умовним, оскільки переважна більшість їхніх лідерів формувалась у дусі 
конформізму, а їх політична соціалізація проходила у щільних соціальних 
межах.  

Як правило, партійні лідери лише використовують певні ідеологеми у 
якості передвиборчих гасел, спрямованих на цільові групи електорату. При 
цьому вони часто намагаються зробити політичну участь своїх прихильників (у 
тому числі потенційних) маніпулятивною, або навіть відверто мобілізованою.  

Процес демократизації політичних партій на пострадянському просторі, 
зокрема в Україні, є доволі складним і суперечливим. Можна прогнозувати, що 
принаймні у середньостроковій перспективі партії будуть розвиватись як 
мережі з певною ієрархією, жорстко конкуруючи за право перерозподілу 
“владовласності”, яке є головною метою політичної участі їхніх лідерів. 

У партійних структурах України поступово виникають альтернативні 
групи, які намагаються протистояти олігархічним клановим утворенням, 
проголошують позицію опозиційності до них та критичне ставлення до владних 
структур, їх партійних ставлеників.  

Такі групи та їх лідери пробують здійснювати інші напрямки політичного 
розвитку, які зорієнтовані на європейський партійний досвід та цінності: 
партійну ідеологію, організацію професіоналів–партійців, авторитетних лідерів.  
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Відомо, що в країнах з розвинутими демократіями, переважна більшість 
партій об’єднуються навколо стратегічних шляхів розвитку своїх країн, 
зберігаючи за собою право проголошувати та здійснювати різні тактичні дії та 
заходи підтримки загальнодержавних програм.  

У західних демократіях наявність умов мирного розв’язання конфліктів 
забезпечуються досягненням консенсусу в ряді фундаментальних питань 
суспільного буття.  

Консенсус вимагає від партій-суперників та їх лідерів певних морально-
етичних якостей та поведінки: терпимості до інших точок зору, готовності до 
діалогу та компромісу, політичної культури у цілому. Відсутність такого 
консенсусу між політичними силами, партіями, їх лідерами створюватиме 
постійно діючу загрозу переростання мирних форм конфліктів у силові. 

 
2.4. Якісні характеристики політичного лідерства парламентської 

більшості та меншості 
 
Парламентська більшість – це частина парламенту, яка при 

парламентській формі правління бере на себе відповідальність за формування 
уряду та законодавче забезпечення його політики. Взаємодія з урядом – це 
основа основ функціонування парламентської більшості. 

Парламентська опозиція – це та частина парламенту, що критикує уряд та 
обґрунтовує альтернативні способи законодавчого регулювання проблем, які 
він висуває. Противага уряду – це головне у діяльності парламентської 
опозиції, яка, крім іншого, формує також свій так званий тіньовий уряд. 

Отже, діяльність і парламентської більшості, і парламентської опозиції 
зорієнтована на певні взаємовідносини з урядом, який при парламентській 
формі правління виступає центром прийняття державних рішень. 

Процес інституалізації політичної опозиції завершився у Західній Європі 
переважно ще у другий половині ХІХ ст. Там сформувалося ліберально-
демократичне уявлення про політичну опозицію не лише як про групу людей, 
незадоволених діями влади, і тих, що прагнуть цю владу здобути, але, перш за 
все, як про інтегральний елемент процесу реалізації народної волі, так само 
необхідний, як влада і парламентська більшість. 

 Тобто, опозиція стала сприйматися як елемент творення влади. А правове 
унормування її діяльності є одночасно юридичною умовою забезпечення 
ротації політичної влади, засобом корегування та обмеження влади більшості, 
однією з умов неможливості її абсолютизації. 

 Основоположний принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, 
судову доповнюється також розподілом повноважень у парламенті між 
більшістю та меншістю. Як зазначив Д. Штернбергер, “толерантне ставлення, 
визнання, легітимізація і, зрештою, інституалізація парламентської політичної 
опозиції є найвищим винаходом політичної культури”.  

Важливим є поділ політичної опозиції на системну і позасистемну, або на 
опозицію режиму конфронтації і режиму кооперації. Головна різниця між ними 
полягає в тому, що для системної опозиції, разом з усіма вище згаданими 
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ознаками, характерне сприйняття влади і провладної більшості як конкурента. 
Тоді як для позасистемної опозиції – як ворога.  

Свідченням розвитку парламентаризму і політичної культури в країні є 
переведення опозиції з позиції “ворога” (що досі характерно для України 
скоріш через ще радянські уявлення про чіткий розподіл на “наших” і 
“ворогів”) у стан конструктивного опонування владі. Тобто – в системну 
опозицію.  

Виконання цієї функції зміни статусу і характеру опозиції має бути 
покладене на законодавство, оскільки, внаслідок молодості нашої держави та 
недостатній досвід демократичного парламентаризму, ми ще не маємо 
усталених політичних традицій, звичаїв, культури. 

Історію розвитку парламентської опозиції в Україні за критеріями 
парламентських практик та унормування статусу парламентської опозиції 
можна поділити на чотири етапи. 

Перший етап (1990-2006 рр.). Розподіл на парламентську більшість та 
опозицію існував із часу обрання Верховної Ради України у 1990 році. 
Діяльність парламентської опозиції в цей час здійснювалася на підставі 
політичних домовленостей із парламентською більшістю.  

Так, за опозицією закріплювалися посада віце-спікера, посади голів 
парламентських комітетів, що контролюють діяльність виконавчої та судової 
гілок влади та впливають на організацію роботи Верховної Ради України, 
посади заступників чи секретарів решти парламентських комітетів. 

Другий етап (2006-2007 рр.). Із набранням чинності політичної реформи у 
Конституції України було закріплено інститут “коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України” (далі – парламентська більшість), яка де-юре 
наділялася значними повноваженнями з формування персонального складу 
Кабінету Міністрів України та де-факто брала на себе політичну 
відповідальність за його діяльність. Це зумовило необхідність унормування 
статусу та прав її політичних опонентів – парламентської опозиції.  

На цьому перехідному етапі діяльність парламентської опозиції 
здійснювалася в рамках попередніх політичних домовленостей. 

Третій етап (2007-2010 рр.). Закріплення окремих прав парламентської 
опозиції в Україні вперше відбулося у виборчому законодавстві. Закон України 
“Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” 
від 01.06.2007 року встановив рівні квоти на представництво парламентської 
більшості та опозиції в окружних та дільничних виборчих комісіях.  

Формалізація статусу та основних прав парламентської опозиції була 
закріплена у Законі України про Регламент Верховної Ради України від 
10.02.2010 № 1861-VI. 

Четвертий етап (з жовтня 2010 р.). Після рішення Конституційного 
Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010, яким відновлено чинність 
Конституції України від 28 червня 1996 року, з Регламенту Верховної Ради 
України виключили Главу 13 “Парламентська опозиція”.  

Таким чином, зараз діяльність парламентської опозиції здійснюється 
відповідно до політичної практики першого етапу. 
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Існування політичного лідерства парламентської більшості та меншості 
об’єктивно визначає їх спільні риси:  

• Більшість та меншість є нечисельними за своїм складом;  
• Вони не мають стійкої підтримки виборців у всіх регіонах України, 

тобто не мають загальнонаціонального характеру; 
• Ці об’єднання є нестабільними, часто розпадаються внаслідок 

конфронтацій між своїми лідерами; 
• Парламентська більшість та меншість мають дуже слабо визначену 

ідеологію. 
Аналіз політичного лідерства парламентської більшості та меншості дає 

змогу виокремити наступні відмінні риси:  
Ø Опозиція є важливою складовою парламентської демократії. 
Ø Підтримка урядовими структурами представників парламентської 

більшості. 
Ø Забезпечення нерівних можливостей більшості й опозиції.  
Ø Головною метою опозиції є критика програми та дій влади та творення 

політичної альтернативи.  
Ø Недержавне фінансування опозиції. 
Ø Формальне визначення опозиції: парламентські фракції і депутати, які 

не підтримують уряд. 
 

2.5. Партійна еліта та “партія влади” 
 
Особливе місце в державно-адміністративному та політичному просторі 

України займає партійна еліта. Джерелом формування партійних еліт стала 
поява багатопартійної системи. Поштовхом для її виходу на новий рівень 
впливу в суспільстві стала політреформа.  

Відмінною рисою партійних еліт є наявність політичних лідерів, імена 
яких характеризуються сталою популярністю. Саме через них, через відомих 
партійних керівників партійна еліта реалізує своє політичне лідерство, 
принаймні, для тієї частини громадян, що є їх прихильниками чи симпатиками. 

Разом з тим, рішення та дії політичних партій та їх лідерів у багатьох 
випадках спрямовані на підтримку правлячої адміністративної еліти, яка 
значною мірою сформована з колишніх партійних функціонерів.  

Для багатьох участь у діяльності політичних партій, чи навіть створення 
партії (“під себе”) стає не більш, ніж трампліном для швидкого кар’єрного 
входження до управлінської еліти. У цьому контексті необхідно наголосити на 
появі двох явищ, процесів, феноменів:  

- виникнення та укорінення такого поняття як “партія влади”,  
- зрощення у контексті боротьби за владу партійної, бізнесової, політико-

управлінської еліт наймогутніших партійних структур.  
В Україні вперше визначення “партія влади” здобуло поширення в 

процесі обговорення Конституції України в 1996 р. Тоді представники лівих 
партій так називали Аграрну партію України та НДП. З часом до цієї когорти 
було зараховано СДПУ(о), ПРУ і не зараховано БЮТ, НСНУ (НУНС).  



35 

Події 2004 р. та подальша конституційна реформа дещо змінили розклад 
політичних сил і принципи формування влади в Україні.  

Визначаючи існування феномену “партії влади” у пострадянському 
суспільстві, науковці наголошують, що мета у таких партій одна – боротьба за 
перерозподіл влади, а отже, за право входження до правлячої політико-
управлінської еліти й розпоряджання значними фінансовими та 
адміністративними ресурсами.  

Основні характеристики “партії влади”:  
• створення ілюзії значної електоральної підтримки під час виборів, що 

досягається шляхом механічного адміністративного втручання на її користь;  
• виокремлення “базового” регіону з максимально підвищеним відсотком 

голосів для збільшення загальноукраїнського відсотка підтримки обраної партії;  
• отримання безпосереднього доступу до виконавчої та законодавчої 

влади, потрапляння до парламенту й формування дієвої депутатської фракції, 
участь у формуванні парламентської більшості, і, відповідно, й уряду; 

• реальний контроль за значними фінансовими потоками й 
адміністративними ресурсами;  

• зростання привабливості для нової номенклатури, супроводжуване 
вступом до її лав представників місцевих органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування;  

• остаточне закріплення отриманого статусу “партії влади”.  
Таким чином, можна зробити висновок про те, що виникнення та 

існування у пострадянській Україні такого феномену, як “партія влади” є 
прикладом взаємопроникнення політичної, партійної та управлінської еліти, їх 
симбіозу й формування єдиної політико-управлінської еліти.  

Прикладом бажання зберегти такий стан речей може служити такий 
приклад: у 2006 р. народні депутати від БЮТ пропонували законодавчо 
збільшити прохідний бар’єр у виборах до парламенту до 7 %. Як позитивний, 
на їх думку, наслідок такого нововведення вони прогнозували створення в 
Україні “двопартійної системи, де одна партія стане захисником великого 
бізнесу, ідей глобалізації та космополітизму, а інша партія – форпостом 
соціальної солідарності, етнічного самовизначення та захисту української 
економіки від зовнішніх нападів” (проект С.Терьохіна).  

Негативним аспектом зазначених процесів взаємного зрощення 
управлінської та партійних еліт є той вплив, який вони здійснюють на процеси 
державотворення в Україні.  

У процесі консервації та збереження власних владних повноважень й 
статусу управлінської еліти представники партійних еліт використовують як 
законодавчі важелі, так і державотворчі процеси, створюючи нові інститути 
влади та здійснюючи перерозподіл повноважень між ними. При цьому питання, 
що важливіше для них – влада чи гроші, перетворюється на питання з розряду, 
що первинне – курка чи яйце?  

У цьому контексті відзначають два варіанти процесу “заміни еліт”: 
ü “консолідація”, що відбувається завдяки формуванню і стабілізації 

блоку: господарська (бізнес) – державна (політико-управлінська) – партійна 



36 

еліта, через встановлення зв’язків та міцних відносин між родинними 
угрупованнями у всіх трьох секторах.  

“Очевидно, що домінувати та керувати у цьому випадку буде 
“господарський корпус”. Реалізувати це можна лише нечисленною та згуртованою 
командою на рівні супереліти – наявності фракцій правлячих угрупувань у всіх 
гілках влади та у вертикальних структурах управління державою”; 

ü “вічний конфлікт”. Його сутність полягає у тому, що правлячі 
угруповання прагнуть до внутрішньої консолідації та розпадаються, шукають 
підтримки у середовищі господарників, підприємців і відмовляються від 
укладених угод.  

Така боротьба в самій еліті призводить до витіснення з неї представників 
“неконкурентоспроможних” прошарків, які потрапили у верхні ешелони влади.  

Перспектива виходу із “вічного конфлікту” пов’язана із появою в 
політико-управлінській еліті людей нового покоління, здатних генерувати ідеї 
та виробляти стратегію суспільного розвитку, узгоджувати інтереси усього 
спектра суспільно-політичних сил.  

У цьому контексті варіант “консолідації” еліт українці мали можливість 
спостерігати у спробах з 1996 по 2004 рр. у період президентства Л.Кучми в 
рамках “партії влади” об’єднати представництво бізнесової, партійної та 
управлінської еліт. Тоді ж, окрім формального “зрощення” стало розповсюдження 
й встановлення тісних неформальних, родинних зв’язків між цими елітами.  

Події, що відбуваються на українському владному Олімпі після 
Помаранчевої революції, скоріше нагадують “вічний конфлікт”, у якому 
боротьба в лавах самої управлінської еліти скоріше нагадує намагання 
витіснити конкурента, аніж співпрацю на благо народу України.  

Динаміка змін в “пакетах акцій” політичного лідерства між різними 
елітами є визначальною для українського суспільства.  

Як писав Дж.Локк: “Велике питання, що в усі століття мучило людство та 
викликало на нього велику частину тих нещасть, у результаті яких розорялися 
міста, спустошувалися країни та порушувався мир на землі, полягає не в тому, 
чи повинна бути влада у світі й відкіля вона з’явилась, а в тому, хто повинен її 
мати. Вирішення цього питання має не менше значення, аніж безпека государів, 
мир та добробут їх земель та монархій”. 

На відміну від встановлення зв’язків з іншими елітами та їх лідерами, 
встановлення справжніх взаємозв’язків з народом уможливлює якісно іншу 
площину політичної активності. У форматі “народ – влада” відносини не 
можуть бути ситуативними, не можуть реалізовуватись як завгодно щодо 
широкого комплексу окремих політичних, соціальних чи економічних заходів. 

 Такі відносини неможливо розвивати на засадах якого-небудь 
соціального договору, протокольної угоди між владою та народом. З погляду 
соціального, державного, управління взаємостосунки у форматі “еліта – маси” 
мають загальний універсальний характер безупинного динамічного процесу.  

Саме тому самоідентифікація політичних лідерів як управлінської еліти 
також являє собою об’єктивний, нелінійний за своєю природою, процес. 
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Контрольні запитання та творчі завдання 
 

1. Створіть доповідь-презентацію на тему: “Диференційована 
характеристика політичного та парламентського лідерства”. 

2. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони впливу лідерства на 
політичний процес. 

3. Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера, визначте шляхи 
реалізації цих очікувань? 

4. Кого Ви вважаєте реальними політичними лідерами в історії 
українського суспільства? Напишіть есе на задану тематику. 

5. Розкрийте роль лідера в сучасній Україні на прикладі політичного діяча. 
6. Проаналізуйте функції парламентського лідера. 
7. Підготуйте слайд-презентацію Вашого виступу на тему: “Формальне та 

неформальне політичне лідерство”. 
8. Розкрийте форми взаємодії ЗМІ та сучасного політичного/партійного 

лідера. 
9.  Прокоментуйте, що на Вашу думку, означає вислів: “політика – це 

мистецтво можливого”? 
10. Прокоментуйте відомий вислів Шарля де Голля: “Політика – занадто 

важлива справа, щоб довіряти її політикам”. 
 

Перелік тем круглих столів, дискусій 
 

1. Проблеми формування та функціонування української еліти. 
2. Парламентське лідерство: проблеми реалізації народовладдя. 
3. Політичне лідерство в сучасній Україні: гендерний аспект. 
4. Ефективність політичного та парламентського лідерства:фактори та 

критерії оцінки. 
5. Партійне політичне лідерство як елемент громадянського суспільства 
6. Роль партійних еліт в модернізації взаємовідносин “влада-

суспільство”. 
7. Сучасний політичний процес в Україні: структурування політичного 

лідерства та його вплив на формування внутрішньої та зовнішньої політики. 
8.  Ціннісні показники політичного лідерства – ідеальне та реальне: 

шляхи корекції в інтересах цивілізованого розвитку української державності. 
9. Суб’єктно – об’єктна природа політичного лідерства народних 

депутатів.  
10. Політичні портрети сучасних політичних лідерів. 
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ЛЕКЦІЯ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА 

 
Недолік не в грошах, а в людях та 

даруваннях робить слабкою державу  
(Вольтер) 

 
3.1. Сутнісні характеристики та механізми розвитку творчого потенціалу 

особистості політичного лідера 
 
Становлення та розвиток демократичної держави України, її модернізація 

та реформування ставить проблему розвитку потенціалу особистості у ранг 
пріоритетних. У зв’язку з цим формується новітня світоглядна концепція, 
згідно якої особистість постає пріоритетною з її унікальними інтересами, 
цінностями, здатністю до самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, 
самоосвіти, творчої діяльності.  

У психології виділено п’ять видів потенціалів, характерних для будь якої 
особистості: 

- гносеологічний – визначається об’ємом і якістю інформації – знаннями 
особистості про зовнішній світ, природу та суспільство; 

- аксіологічний – визначається системою ціннісних орієнтацій; 
- творчий – визначається вміннями і навичками, здібностями до дії; 
- комунікативний – визначається мірою і формою спілкування 

особистості; 
- художній – визначається художніми потребами особистості і тим, яким 

чином вони задовольняються у професійній діяльності.  
Особливого значення для вивчення потенціалу політичного лідера 

набуває розвиток його творчої складової. Зокрема, під творчим потенціалом 
розуміється складне особистісно-діяльнісне утворення, яке сприяє появі 
нестандартних, оригінальних рішень.  

У характеристиці творчого потенціалу виражена єдність природного і 
соціального; наявність природних задатків до творчості і необхідність їх 
розвитку в умовах життєдіяльності. 

Творчий потенціал розглядається, як: 
- сукупність можливостей цілеспрямованої перетворюючої діяльності, в 

якій відбивається характер взаємозв’язку всіх здібностей особистості; 
- інтегрований прояв самих різних якостей особистості; 
- “можливість логічно пов’язувати у своїй свідомості думки таким чином, 

що вони стають не тільки копією предметів, які сприймаються, а такими, які 
творчо перетворені уявою”. 

Важливими для формування творчого потенціалу політичних лідерів є 
визначення позитивних і негативних індикаторів його діяльнісної (або 
поведінкової) складової; впевненість у собі; проактивність; прагнення до 
вдосконалення. 
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Творчість забезпечується наявністю специфічних якостей і здібностей 
особистості, що проявляються у мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих 
видах діяльності, висуванні неординарних та нестандартних ідей, уникненні 
традиційних схем, швидкому розв’язанні проблемних ситуацій. 

Особистість, яка володіє креативними якостями і здібностями мотивів, 
знаннями і вміннями, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється 
новизною й оригінальністю, називається творчою. 

Для творчої особистості характерна стійка, високого рівня спрямованість 
на творчість, мотиваційно-творча активність, яка проявляється в організаційній 
єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяє їй досягти 
прогресивних, соціально і особистісно вагомих творчих результатів в одному 
або декількох видах діяльності.  

Однією з характерних рис творчої особистості є сміливість у постановці 
проблеми, несподіваність у загостренні протиріч, відмова від загальноприйнятих 
шляхів і засобів розв’язання проблеми, розвинуте уявлення, без якого неможливо 
генерувати оригінальні ідеї, завзятість у доведенні запланованого до кінця. 

Уміння реалізувати ці та інші потенційні творчі здібності і 
характерологічні особливості видатний американський психолог ХХ ст. 
А.Маслоу відніс до “самоактуалізації” особистості, під якою він розумів 
“повне використання талантів, здібностей, можливостей”, постійний процес 
розвитку своїх потенцій (можливостей), це не “річ”, яку можна мати чи не мати. 
Це процес, який не має кінця, подібний буддійському “Шляху просвітлення”. 
Це засіб проживання, праці і відношення до світу, а не одиничне досягнення. 
Здібності наполегливо потребують використання і ставлять свої вимоги тільки 
тоді, коли їх достатньо і повноцінно використовують. 

Особа, яка є політичним лідером (керівник політичної партії, керівник 
депутатської фракції, керівник політичної опозиції тощо) має володіти 
достатнім творчим потенціалом – відповідними якостями, характерологічними 
здібностями, мотивацією, досвідом творчої діяльності. 

 Адже політичний лідер – це: особа, яка керує політичними процесами, 
робить вплив на соціальну поведінку індивідів, груп, прошарків і суспільства в 
цілому; центр влади, “мозок” і “візитна картка” тих сил, які його висувають на 
елітарні лідируючі позиції і забезпечують йому постійну, тривалу підтримку; 
політичний менеджер, який управляє політичною інституцією; керівник своїх 
послідовників і прихильників. 

Формування політичних лідерів є складним процесом, в якому значне 
місце відводиться розвитку їх лідерських якостей, які є проявом творчого 
потенціалу.  

 
3.2. Розвиток професіоналізму лідерів-управлінців 

 
Загальновідомо, що на Сході побажання жити у період реформ означає 

посилання іншій людині негараздів, випробувань, поневірянь.  
Два останні десятиліття, здається, справджують смисл цього побажання і 

для українців.  



41 

Про це свідчать численні соціологічні опитування і красномовні 
статистичні дані щодо місця України у світових рейтингах. Вони свідчать про 
невпинне скочування у прірву соціально-економічного відставання, бідності, 
соціальної деградації України, яка, у це важко повірити сьогодні, на початку  
90-х рр. ХХ ст. мала найкращі економічні показники серед усіх колишніх 
республік колишньої зниклої держави – Радянського Союзу. 

Все очевиднішим стає той факт, що основною причиною усіх негараздів в 
Україні є управлінська криза, що спричинила деструктивний процес порушення 
зв’язків “людини адміністративної” із соціальним світом. 

Його характерними ознаками стали: втрата державою керованості 
суспільними справами і процесами; неефективне використання грошей 
платників податків; ігнорування держслужбовцями якості надаваних ними 
населенню адміністративних послуг і, як результат, зниження довіри громадян 
не лише до органів державної влади, а й до держави в цілому; посилення 
бюрократизму та корупції у діяльності органів державної влади; прояви 
дисфункціональності в управлінні; підміна професіоналізму управлінських 
кадрів політичною догідливістю, угодництвом тощо.  

Саме тому пріоритетом та викликом сьогодення є професіоналізація 
людських ресурсів, керівних кадрів особливо, задіяних до служіння на 
державній службі. 

Аналіз наукових джерел свідчить про існування у європейських 
державних службах чіткого розмежування між поняттями професійність та 
професіональність. Певною мірою ці терміни можна порівняти із понятійною 
парою компетенція – компетентність.  

На жаль, у вітчизняній теорії та практиці державного управління та 
державної служби не часто ставиться питання професіоналізму українських 
чиновників. На це є певні суб’єктивні й об’єктивні причини.  

Але очевидним є й те, що нині без офіційного визнання пріоритетності 
професіоналізації державної служби ефективність та результативність органів 
державної влади та держслужбовців завжди будуть викликати масу запитань та 
примушувати сумніватися у чесності чиновників.  

Передусім необхідно зазначити, що передумовою успішності здійснення 
реформування будь-якого сегменту суспільного буття, сфери державного 
управління та системи державної служби особливо, має стати глибоке 
усвідомлення усіма суб’єктами, задіяними у процес реформування як на 
національному, так і на регіональному та місцевому рівнях, біблійної істини 
про те, що за всі земні діяння потрібно буде відповідати при переході з цього 
світу в інший; про те, що “туди”, у Вічність, ще жодна людина з собою нічого 
матеріального ніколи не забрала і не забере, оскільки кожна людина приходить 
з нічим у цей світ і так само з нічим покидає його назавжди.  

Усвідомлене розуміння цієї простої істини-аксіоми поставить усіх і все на 
свої місця; зрівняє скоробагатьків та збіднілих українців думкою про рівність 
усіх нас перед Творцем; унеможливить існуюче жахливе розшарування 
українського суспільства; примусить державу стати надійним – тобто чесним і 
відповідальним – партнером своїх громадян; наповнить новим змістом 
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взаємовідносини між державою та громадянами; перетворить зневіру 
пересічних українців на гордість за власну державу й країну; перетворить 
конституційно закріплену норму про цінність Особистості на пріоритет та 
імператив функціонування й діяльності державного апарату. 

Система безперервної професійної освіти керівних кадрів будь-якого 
ієрархічного рівня управління має бути офіційно визнана безперервним 
динамічним процесом:  

- послідовного професійно-професіонального удосконалення й 
особистісного розвитку керівних кадрів;  

- ретроспективно-перспективного професіонально-професійно-особистіс-
ного “розгортання” і, як наслідок, самовдосконалення та самореалізації чинов-
ника крізь призму результатів його навчання; 

- взаємодії та взаємовпливів притаманних кожному керівнику як дер-
жавному службовцю таких складових, як: а) професійність – професіональ-
ність. Їх проявами є ділова результативність і професійна продуктивність;  
б) творчий потенціал – професійна успішність. Вони віддзеркалюються у 
персональній ефективності на державній службі; 

- формування професійного акме особистості керівника; 
- становлення професіонала, зацікавленого у безперервному саморозвит-

ку, самовдосконаленні, самореалізації, самоактуалізації особистісного потен-
ціалу у повсякденній керівній діяльності.  

Ці складові мають стати пріоритетними цілями особистісної стратегії 
безперервної професійної освіти та своєрідним мірилом рівня професійно-
професіонально-особистісного розгортання керівника-лідера на державній 
службі. 

У зв’язку з цим стає очевидним, що рівень професіоналізму сучасного 
чиновника вимагає радикальної переорієнтації управлінської діяльності на 
гуманістичну домінанту, оскільки актуальною має бути офіційно визнана 
проблема пробудження творчих сил кожної особистості державного службовця 
з метою максимального використання людського фактора як головного ресурсу 
в управлінні.  

Це – актуальна проблема сьогодення, від успішності вирішення якої 
залежить конкурентоспроможність вітчизняної сфери державного управління та 
ефективність реформування інституту державної служби.  

 
3.3. Акмеологічна складова безперервної освіти лідера-професіонала 

 
Очевидним є той факт, що нині необхідно вести мову про акмеологізацію 

безперервної професійної освіти державних службовців як безперервний процес 
формування професіоналізму, використання резервів та способів оптимізації 
особистісного потенціалу людини адміністративної, становлення вершини = 
акме професійно-професіонально-особистісної майстерності держслужбовця 
будь-якого ієрархічного рівня. 

Результатом такого підходу має стати становлення чиновника-
професіонала, зацікавленого у безперервному саморозвитку, самореалізації 
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особистісного потенціалу у повсякденній діяльності на державній службі. 
Самовдосконалення та самореалізація кожного службовця мають стати 
пріоритетним своєрідним мірилом рівня особистісного розгортання кожного 
управлінця. 

У цьому контексті особливої значимості набуває професійна підготовка 
керівників усіх ієрархічних рівнів до ефективної управлінської діяльності та її 
постійна оптимізація в системі безперервної освіти управлінців.  

Особистісний підхід чиновника до професійної освіти надасть 
обов’язкової та необхідної “випереджальності” усій вітчизняній сфері 
державного управління та системі державної служби й актуалізує необхідність 
урахування розмаїття особистісно-творчих проявів управлінця-лідера як 
людини адміністративної у соціальному вимірі її професійно-професіонально-
особистісної самоактуалізації та самореалізації на державній службі. 

Саме тому на часі запровадження, розгортання, функціонування 
ефективної та дієвої системи акмеологічного сервісу на державній службі, під 
яким науковці розуміють соціально-психологічний, психотехнологічний, 
педагогічний супровід та забезпечення життєдіяльності управлінської еліти.  

Поділяючи та розвинувши думку науковців, доцільно зазначити, що 
основними напрямами такого акмеологічного сервісу нині мають стати такі: 

•  Дослідження реальних і прогнозування потенційних морально-
психологічних станів суб’єкта управління як факторів безпосереднього впливу 
на ефективність та результативність його керівної діяльності. 

•  Становлення, розвиток, удосконалення акмеологічної культури 
керівних кадрів з метою формування у них стійкої, постійної потреби до 
самовдосконалення, творчої самореалізації в контексті управлінської суб’єкт-
об’єктної взаємодії, міжособистісної взаємозацікавленої комунікації з 
підлеглими співробітниками. 

•  Професійна підготовка управлінців до творчого використання 
продуктивних та дієвих акмеологічних технологій не лише у щоденній керівній 
діяльності, а й у нестандартних умовах. 

•  Забезпечення керівником не лише комфортних умов щоденної 
діяльності персоналу та його соціально-психологічної безпеки, а й відновлення 
власного психологічного ресурсу. 

•  Сприяння керівнику для вирішення проблем у психологічно складних 
ситуаціях та в процесі міжособистісної комунікативної взаємодії в контексті 
органу державної влади як соціальної мікросистеми. 

•  Аналіз, діагностика, моніторинг міжособистісних, соціальних, 
соціально-психологічних, педагогічних процесів у колективі як соціальній 
мікросистемі. 

•  Моделювання, алгоритмізація, технологізація реалізації керівником 
управлінських функцій та міжособистісної комунікації. 

•  Гармонізація щоденної суб’єкт-об’єктної взаємодії. 
•  Узгодження цілей та завдань професійної діяльності державних 

службовців з їх потребами, інтересами, мотивами та стимулами. 
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•  Здійснення психодіагностики, психотерапії та корекції особистісно-
психологічних характеристик та поведінки суб’єкта управління з метою 
сприяння йому в оволодінні оптимальним стилем управління та 
комунікативною компетентністю. 

•  Здійснення керівником дієвих програм власного професіонально-
професійно-особистісного вдосконалення та підлеглих йому державних 
службовців. 

•  Сприяння керівнику у результативному вирішенні соціально-
психологічних проблем не лише очолюваного ним колективу, а й його власних. 

Запровадження акмеологічного сервісу сприятиме неминучому й 
обов’язковому перетворенню кожного керівника із пасивного споживача 
освітніх послуг, що підходить до професійної освіти з позиції “Здивуйте мене 
новими знаннями”, на активного суб’єкта навчального процесу, зацікавленого у 
постійному особистісному удосконаленні як передумові ефективності його 
керівної діяльності. 

Саме тому сучасна система безперервної професійної освіти керівних 
кадрів у сфері державного управління має бути офіційно визнана безперервним 
процесом активізації їх особистісної відповідальності за ефективність та 
результативність їх управлінської діяльності.  

Підвищення кваліфікації має стати основною кадровою технологією всієї 
системи безперервної освіти людських ресурсів у сфері державного управління.  

При цьому його осучаснені механізми мають обов’язково узгоджуватися з 
критеріями модернізації не лише сфери державного управління та державної 
служби, а й Української держави.  

Кінцевою метою осучасненого бачення підвищення кваліфікації 
людських ресурсів у сфері державного управління має стати його одночасне 
перетворення на дієвий засіб: стратегічного управління людськими ресурсами; 
поліпшення якості управлінської діяльності керівника; підвищення 
ефективності державного управління та державної служби в цілому; постійного 
ділового підтримуючого спілкування та зворотного зв’язку; коригування 
кар’єрної “траєкторії” чиновника тощо.  

Безперервна професійна освіта та навчання мають стати особливим видом 
трудової діяльності на державній службі. Причому така фахова підготовка має 
набути обов’язкового характеру для керівників усіх рівнів та стати основою 
безперервного вдосконалення їх професійної компетентності й майстерності.  

Основою професійної підготовки управлінців має стати соціокультурний 
принцип її гуманізації, суть якого полягає у зверненні до особистості людини та 
визначенні її ролі в конкретній організації як мікросистемі.  

Це надзвичайно актуально в сучасних умовах, оскільки управлінська 
антропологія як система спеціально відібраних та необхідних для здійснення 
цивілізованої управлінської діяльності різноманітних знань про індивідуально-
особистісну природу людини має стати основою професійної підготовки 
керівників усіх рівнів до чіткої організації та дієвого здійснення керівництва 
підлеглими йому службовцями. 
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Нині офіційного визнання потребує визначення процесу безперервної 
професійної освіти керівних кадрів своєрідною “дорожньою картою” їх 
професійно-особистісної актуалізації.  

Така “дорожня карта” має формуватися одночасно із вступом кандидата 
на державну службу та закінчуватися його виходом на пенсію. Причому вона 
має набути статусу обов’язкового офіційного формалізованого документу, 
скажімо, спеціально розробленого журналу професійної освіти держслужбовця, 
що ведеться та зберігається впродовж усього періоду перебування чиновника 
на державній службі.  

Така обов’язковість дозволить, поєднавши етапи професійної освіти 
держслужбовців з процесом їхнього щорічного оцінювання, позитивно 
вирішити проблему підвищення їх професійності та професіоналізму. 

Оскільки професійна освіта людських ресурсів має набути статусу 
безперервного, тобто систематичного й динамічного процесу послідовного та 
регулярного самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації, очевидно, що й 
її інструментарій має бути суттєво осучаснений.  

У зв’язку з цим, актуальності набуває перехід від управління персоналом 
до управління людськими ресурсами у сфері державного управління і в системі 
державної служби.  

Оптимальне вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні в широкий 
управлінський обіг нової людиноцентричної парадигми, у якій людські ресурси 
на державній службі мають бути визнані найціннішою цінністю, що володіє 
колосальним творчим потенціалом, максимальне задіяння якого сприятиме 
професіоналізації не лише кожного чиновника, а й усієї служби в цілому.  

Саме професіоналізм має стати тим захисним бар’єром та фільтром 
недопущення непрофесіоналізму, оскільки тільки чиновник-професіонал, який 
розглядає свою професійну діяльність на державній службі як неповторний 
шанс послужити суспільству, громаді, Державі, готовий і здатний бути 
високоморальним та високодуховним, особисто звитяжним та патріотично 
сформованим відповідно до вимог сьогодення. 

Сучасні науковці визначають кілька обов’язкових кроків на шляху до 
суперлідерства, зокрема: 

І-й крок: стати лідером для самого себе. Це досягається комбінуванням 
зразків поведінки (визначення власних цілей, самоспостереження, самоаналіз, 
самовинагорода) та когнітивних прийомів з використанням позитивних і 
конструктивних моделей мислення (наприклад, розмова з самим собою, 
побудова мисленнєвих образів та мисленнєва репетиція) для створення 
можливостей у професійній діяльності та житті. 

ІІ-й крок: показувати приклад такого “самолідерства” підлеглим 
співробітникам, даючи їм можливість побачити і переконатися, що воно 
приносить успіх. При цьому необхідно винагороджувати їх за отримані ними 
власні успіхи у самолідерстві. 

ІІІ-й крок: демонструвати впевненість у можливостях підлеглих, 
спонукати їх до визначення власних цілей, допомагати їм сформувати 
позитивні моделі мислення.  
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IV-й крок та V-й крок: досягти включення підлеглими потенційної 
винагороди у власну роботу та формулювати їм конструктивні зауваження у 
разі необхідності.  

VІ-й крок: організовувати роботу у колективній формі. Це сприяє 
розвитку єдиної команди співробітників-однодумців. 

VІІ-й крок: сприяти формуванню позитивної організаційної культури як 
передумови досягнення ефективності й результативності колективної 
діяльності підлеглих державних службовців як членів одного колективу, що є 
однією соціальною мікросистемою. 

Основний наголос в оновленні державних інститутів має бути зроблено 
на осучасненні й удосконаленні управління людськими ресурсами у сфері 
державного управління та в системі державної служби в цілому та у процесі 
кадрового забезпечення успішної реалізації регіональної політики сталого 
розвитку зокрема.  

Без вирішення цієї проблеми запровадження норм та цінностей демократії 
як основних підвалин подальшого державного розвитку і реального 
формування повноцінного громадянського суспільства в Україні буде або 
взагалі неможливим, або може стати фіктивним прикриттям для сумнівних за 
змістом та спрямуванням суспільних процесів.  

Це неминуче призведе як до деморалізації суспільних відносин, 
формального підходу державних службовців до своєї професійної діяльності, 
низького рівня якості надання державних послуг громадянам, так і до підриву 
авторитету держави й державної влади в українському суспільстві. 

 
3.4. Гуманізація внутрішньоорганізаційних відносин - основа 

управлінського лідерства 
 
Основна відмінність сучасного реального керівника-лідера полягає у 

наявності послідовників=союзників серед підлеглих співробітників. І це – 
обґрунтовано, адже чим більше лідерів у колективі, тим вищі темпи його 
зростання, динамічніший розвиток, суттєвіші результати діяльності.  

Справжнє управлінське лідерство та страх підлеглих – поняття несумісні. 
Воно призводить до: розкріпачення внутрішніх резервів людських ресурсів, 
розкриття унікальних особливостей співробітників, пригнічуваних в умовах 
бюрократії. Керівники-лідери мають: власну систему внутрішніх цінностей та 
свою модель світу, розвитку своєї Особистості, інтереси, мотиви.  

Гуманізація (олюднення) внутрішньоорганізаційних відносин – основа 
управлінського лідерства, що сприяє розкріпаченню внутрішніх людських 
ресурсів та розкриттю унікальних творчих особливостей співробітників на 
державній службі, що в адміністративно-бюрократичних умовах ігноруються і, 
як наслідок, нівелюються. При цьому доцільно брати до уваги розроблені 
науковцями методи задоволення потреб вищих рівнів: 

Соціальні потреби: 
• Давати співробітникам таку роботу, яка дозволила б їм спілкуватися. 
• Створювати на робочих місцях дух єдиної команди однодумців. 
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• Проводити з підлеглими періодичні наради. 
• Не намагатися зруйнувати сформовані у колективі неформальні групи, 

якщо вони не спричинюють реальних збитків практичному підрозділу. 
• Створювати умови для соціальної активності членів колективу за його 

межами. 
Потреби у повазі, визнанні, поцінуванні: 
ü Пропонувати підлеглим змістовнішу роботу. 
ü Забезпечувати підлеглим позитивний зворотний зв’язок. 
ü Високо оцінювати та заохочувати ефективність та результативність 

підлеглих. 
ü Залучати співробітників до формулювання цілей та підготовки 

управлінських рішень. 
ü Делегувати підлеглим додаткові права та повноваження. 
ü Просувати підлеглих по службовій драбині. 
ü Забезпечувати безперервність навчання підлеглих для підвищення 

рівня їхньої компетентності. 
Потреби у самовдосконаленні, самореалізації, акме професіонала: 
- Забезпечувати сприятливі можливості для особистісно-професійного 

розвитку підлеглих задля максимального використання їхнього потенціалу. 
-  Давати підлеглим складну та важливу роботу, яка вимагає від них 

максимальної віддачі. 
- Заохочувати та розвивати у підлеглих творчі здібності. 
Олюднення внутрішньо організаційних відносин є складним процесом. 

Це передбачає обов’язкове виконання лідером-керівником низки заходів для 
формування гуманної суб’єкт-об’єктної взаємодії у колективі: 

ü Створення позитивних цінностей в управлінні. 
ü Створення культури суб’єкт-об’єктних взаємовідносин на основі 

взаємоповаги, коректності, етичної поведінки. 
ü Захист прав співробітників від бюрократичного свавілля. 
ü Створення умов для розвитку самоуправління, формування команди. 
ü Створення безпечного та комфортного середовища щоденної 

діяльності, постійне удосконалення умов праці. 
ü Створення дієвих моральних та матеріальних стимулів для ефективної 

та результативної діяльності кожного співробітника. 
ü Прояв уваги до потреб та проблем кожного співробітника, допомога їх 

у складних ситуаціях. 
Виконання вищезазначених заходів є обов’язковим, адже саме завдяки їм 

організація зобов’язана пройти кілька етапів необхідних перетворень у 
колективі: 

Ø Формування спільного світогляду: відчуття необхідності та 
потрібності існування справжнього діалогу між керівником та підлеглими 
співробітниками, приналежність до колективу та мотивація, відкритість, 
готовність до спільних дій. 

Ø Зміна поведінки для посилення: повноважень керівника, уваги до 
громадян як споживачів адміністративних послуг, взаємного обміну 
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інформацією, взаємодії відділів, порівняння (зовнішнього та внутрішнього), 
адаптації організаційної структури. 

Ø Побудова відносин, повноважень: емоційний потенціал, зовнішні 
зв’язки, стратегія, професійна діяльність. 

Ø Покращення результатів діяльності організації: внутрішня атмосфера, 
відгуки громадян. 

Здійснення керівної діяльності як безперервного процесу управлінського 
лідерства обов’язково екстраполюватиметься на зміну моделі життя на 
робочому місці кожного співробітника шляхом переходу від організації, де 
переважають три С: контроль (control), послух (compliance), ієрархія 
(compartmentalization) до організації, де переважають три І:  

– ідеї (ideas),  
– інформація (information),  
– взаємодія (interaction).  
Фактично, у цьому випадку мова йтиме вже про формування цілком іншої 

форми організації внутрішньо колективних відносин. 
Необхідно зазначити, що передумовою гуманізації внутрішньо 

організаційних відносин є готовність та бажання керівника самоусвідомити 
себе як творчу особистість, здатну бути щоденним поводирем для своїх 
співробітників.  

Саме тому керівник, зацікавлений в опануванні навичками реального 
лідерства, зобов’язаний пам’ятати й дотримуватися такої формули досягнення 
успіху: Самоусвідомлення → Самопізнання → Самовладання → Самоконтроль 
→ Самовираження. 

Трансформація керівництва на лідерську діяльність та управлінську 
міжособистісну взаємодію у форматі “суб’єкт управління – об’єкт управління” 
в системі державної служби України є об’єктивною реальністю, яка: 

ü постає викликом та пріоритетом, перш за все, для керівника-лідера як 
організатора колективної діяльності підлеглих співробітників; 

ü характеризує керівну діяльність не лише як науку, а й мистецтво 
управління. Саме тому, на нашу думку, настав час вести мову про 
адміністративний менеджмент у сфері державного управління та в системі 
державної служби; 

ü набуває першочергової значимості та вагомості для поліпшення 
ефективних та результативних міжособистісних суб’єкт-об’єктних 
взаємовідносин; 

ü надає управлінській вертикалі з традиційною обов’язковістю відносин 
підлеглості характеру взаємозацікавленого соціального партнерства та 
взаємодії у межах організації адміністративного типу як соціальної 
мікросистеми; 

ü передбачає обов’язкову й неминучу реалізацію й актуалізацію 
особистістю кожного державного службовця свого творчого професіонально-
професійно-особистісного потенціалу у щоденній професійній діяльності на 
державній службі; 
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ü гуманізує, олюднює субординаційні ієрархічні відносини, що сприяє, 
по-перше, активізації особистісного потенціалу кожного чиновника; по-друге, 
підтриманню інституційної пам’яті; по-третє, посиленню корпоративізму між 
державними службовцями усіх ієрархічних рівнів управління – 
співробітниками одного органу влади як творчими особистостями; 

ü акцентує увагу на значимості підлеглого службовця як неповторної 
особистості та свідомого послідовника безпосереднього керівника-лідера; 

ü характеризує рівень комфортності/некомфортності підлеглого 
співробітника у соціальному просторі колективу як соціальної мікросистеми; 

ü забезпечує пошук найраціональніших форм та методів керівної 
діяльності, від застосування яких залежить ефективність не лише кожного 
органу влади та кожного співробітника, а й державної служби України, в 
цілому. 

 
3.5. Молодіжне лідерство - складова формування нової політичної  

еліти України 
 
У виробленні ефективної молодіжної політики важливу роль відіграє 

з’ясування суті та змісту процесів життєвого самовизначення молодої людини. 
Можна виділити соціальне, політичне, професійне та економічне 
самовизначення молодих людей. 

Молодь є суспільно диференційованою соціально-демографічною 
спільнотою, якій притаманні специфічні фізіологічні, соціально-психологічні, 
теоретико-пізнавальні, культурно-освітні та інші властивості, що 
характеризують її біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її 
внутрішніх сутнісних сил і соціальних якостей. Молодь є специфічною 
спільнотою, оскільки її сутнісні характеристики і риси перебувають у стані 
формування. 

Щодо феномена “молодь” є багато суджень. Перш за все, предметом 
дискусій є проблема вікових меж. 

Межі молодіжного віку окреслюються особливостями підготовки і вступу 
юнаків і дівчат у продуктивне життя, що фіксується у відповідних нормативно-
правових актах. В них обумовлюються право і можливість молодих людей 
провадити самостійну професійну діяльність, створювати сім’ю, відповідати за 
свої вчинки. 

ООН, ЮНЕСКО вважають молоддю юнаків і дівчат віком від 17 до 25 
років. Соціологи деяких країн, США, наприклад, період молодості визначають з 
12 до 24 років. При цьому, у тих же США поділяють молодь на “юнацтво” (12 – 
18 років) і “молодих дорослих” (18 – 24 роки). В колишньому СРСР, в Україні, 
зокрема, вікові межі молоді були визначені 14 – 29 роками. Традиційно 
вважалося, що межа молодіжного віку – від 16 до 30 років. 

У 1970 – 1980-х рр., завдяки акселерації, ускладненню процесу 
соціалізації, вікові межі молоді суттєво розширилися й нині є такими: нижня – 
між 14 і 16 роками; верхня – між 25 і 30 роками, а в окремих країнах і до 35 
років. Такі міркування ґрунтуються на тому, що нині підготовка молоді до 
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праці, досягнення економічної самостійності та незалежності без допомоги 
батьків потребує більше часу, ніж у попередні десятиліття. 

Це відображає об’єктивні процеси у житті і розвитку людства: з одного 
боку, актуалізується завдання ранньої соціалізації молоді, залучення її до 
трудової практики на більш ранніх етапах, а з другого – зростають межі 
середнього і старшого віку, тривалості життя в цілому, продовжуються терміни 
навчання та соціально-політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового 
статусу тощо.  

У Законі України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді” від 05.02.1993 № 2998-XII подається наступне визначення: “Молоддю 
вважаються громадяни віком від 14 до 35 років”. 

Поняття “молодь” значною мірою базується на врахуванні особливостей 
психологічного розвитку людини.  

Як вважають вчені, приблизно з 14 років особа починає усвідомлювати 
свої соціальні зв’язки і своє місце в суспільстві.  

До 18 років практично завершується формування основних 
психофізичних особливостей людини, а до 24 років закінчуються процеси росту 
в людському організмі і формується соціальний статус особи, що, зокрема, в 
умовах України пов’язано із отриманням на цей час освіти, демобілізації з армії 
і набуттям фахових знань. 

Як специфічна соціально-демографічна група, молодь характеризується 
не лише віковими межами, але й місцем, котре вона посідає в соціальній 
структурі суспільства, особливостями соціального становлення і розвитку. 

 Це, з одного боку, відрізняє молодь від інших вікових соціальних груп 
суспільства, а з іншого – дає їй змогу об’єктивно посідати цілком своєрідне 
місце і відігравати певну роль в усіх сферах життєдіяльності. 

Отже, стосовно молодого покоління можна вести мову як про первинні, 
так і вторинні його особливості.  

До первинних (або основних) належать фізіологічні, психологічні, вікові 
та соціальні характеристики.  

Що ж стосується вторинних (другорядних), то вони випливають з 
первинних і виявляються залежно від виду громадсько-корисної діяльності, 
місця проживання, соціального статусу. 

Активна роль молоді в процесі соціалізації зумовлена тим, що вона не 
лише копіює усталені взірці адаптивної поведінки і взаємодії, але й вносить у 
них новий зміст – залежно від умов життя, що швидко змінюються. 

В соціалізації молодого покоління, підготовці його до праці в умовах 
формування ринкових відносин важливу роль має відігравати прилучення до 
підприємницької діяльності.  

До прикладу, аналіз практики ринкових трансформацій в таких країнах, 
як Чехія, Польща, Угорщина, свідчить, що успіх у подоланні кризових явищ в 
економіці значною мірою забезпечується саме за рахунок розвитку та 
розширення підприємництва. 

Формування життєвих планів молодої особистості залежить від багатьох 
обставин, де духовність є досить важливим чинником. З цих причин для 
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формування політики сучасного державотворення потрібно виробити й 
реалізувати Комплексну програму гуманітарного розвитку суспільства.  

В основу такої програми (на найближчий період) має бути покладено 
стратегію розвитку особистості як гідного громадянина української держави, 
позбавленого комплексу меншовартості. 

Важливо враховувати, що специфіка політичної соціалізації молоді не 
вичерпується національно-культурними особливостями, вона має складову, в 
якій є невідповідність між біологічним, соціальним та психічно-віковим 
розвитком.  

У кожного покоління – своя історична місія, своє покликання і тільки 
йому притаманні світосприйняття і світорозуміння. Кожне молоде покоління 
вирішує свої завдання в історико-політичному процесі, проходить через певні 
випробування.  

Сучасний розвиток цивілізації висуває перед молоддю проблеми не лише 
національного, а й глобального, загальнолюдського характеру.  

Щоб молоде покоління було спроможним завтра успішно, ефективно 
вирішувати непрості для нації питання, держава вже сьогодні має виробити 
реалістичну, збалансовану, виважену політику щодо молодого покоління. 

На сьогодні актуальним є завдання формування системи підготовки та 
професійного розвитку молодих лідерів у формуванні нової політичної еліти в 
Україні. 

Сучасна українська держава нині розвивається шляхом здобуття 
справжніх цінностей людства, що нагромаджувалися тисячоліттями всім 
цивілізованим світом.  

Важливим завданням на цьому шляху є розбудова демократичної, 
правової, соціальної незалежної держави, інтеграція її у світове співтовариство, 
формування суспільства, в якому існує верховенство не держави, а передусім 
людини.  

Реформи та зміни в усіх ланках суспільного життя актуалізуються 
розробку суспільно-політичних проблем і, зокрема, проблеми, вдосконалення 
взаємостосунків держави і молоді. 

Адже взаємини держави і молодіжного покоління не тільки 
віддзеркалюють труднощі та суперечності перехідного періоду, але й самі 
впливають на хід соціально-економічних та політичних перетворень.  

Державна молодіжна політика у кожному секторі й на всіх рівнях виконує 
такі функції: задоволення владно значущих інтересів держави та молоді, 
створення умов і гарантій для соціального становлення й розвитку молоді; 
виховання молодого покоління; забезпечення механізмів реалізації державної 
молодіжної політики.  

У кожному секторі її суб’єктами створюються необхідні механізми 
(законодавчі, організаційні, фінансові тощо), дія яких спрямована на сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді, узгодження її інтересів та 
інтересів суспільства.  

Підвищений інтерес до молодої генерації відображає одну з об’єктивних 
закономірностей сучасного етапу світового розвитку, пов’язану з 
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усвідомленням суспільством і державою специфічної ролі й статусу молоді в 
політичній, економічній та соціокультурній дійсності. 

Масштабні трансформації основ життя українського суспільства 
викликали динамічні і глибокі зміни соціальних характеристик нового 
покоління, обумовили появу значних і багатопланових молодіжних проблем, 
що поглиблюються і детермінують зниження молодіжного потенціалу. 

 
Контрольні запитання та творчі завдання 

  
1. Охарактеризуйте творчу діяльність політичного лідера.  
2.  Проаналізуйте й охарактеризуйте відмінності між менеджером і 

лідером, традиційним керівником і сучасним лідером.  
3. Наведіть конкретні приклади реалізації позитивних індикаторів 

творчого потенціалу особистості політичного лідера. 
4. Охарактеризуйте такі якості лідера, як енергійність, надійність, 

захопленість, ініціативність, рішучість, об’єктивність, напористість, 
честолюбність, комунікабельність, розсудливість і порівняйте їх із власними. 

5.  Підготуйте “дорожню карту” вашої професіонально-професійно-
особистісної актуалізації на державній службі. Які суттєві проблеми 
перешкоджають вашій максимальній лідерській самореалізації у професійній 
діяльності. Чому? Який вихід ви можете запропонувати? 

6. Визначте ефективність молодіжного лідерства у формуванні нової 
політичної еліти в Україні. 

7. Як Ви вважаєте, який вплив має державної молодіжної політики на 
виникнення молодих політичних лідерів? 

8. Складіть індивідуальний портрет керівника-лідера з визначенням як 
його переваг та недоліків. 

9. Охарактеризуйте основні принципи діагностування рівня готовності 
особистості до лідерської діяльності. 

10. Порівняйте діяльність українських та зарубіжних політичних лідерів. 
Охарактеризуйте спільні та відмінні риси. 

 
Перелік тем круглих столів, дискусій  

 
1. Потенціал особистості політичного лідера та шляхи його реалізації в 

діяльності політичних лідерів. 
2.  Аксіологічні й акмеологічні засади розвитку потенціалу політичних 

лідерів.  
3. Професіоналізація лідера-управлінця: стан та виклики. 
4. Стратегії професійного становлення лідера-управлінця. 
5. Реальне управлінське лідерство: сутність та складові. 
6. Молодіжне лідерство у формуванні нової політичної еліти в Україні.  
7. Молодіжне лідерство в системі політичного лідерства. 
8.  Особливості формування демократичного лідера в Україні. 
9. Формування лідерства особистості. 
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10. Спрямованість програм лідерства на потреби державного управління: 
світовий досвід – висновки для України 
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ЛЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА 

 
Ми змінили своє оточення так радикально,  
що тепер повинні змінювати себе, щоб жити 

 в цьому новому оточенні  
(Норберт Вінер) 

 
4.1. Сутність, характеристики, особливості інформаційно-комунікативного 

забезпечення політичного лідерства 
 
Ефективна комунікація є однією з ключових компетенцій лідера на 

державній службі. Очевидно, комунікація є невід’ємною ланкою у процесі 
реалізації лідерства, за допомогою якої лідер може досягнути поставленої мети, 
застосовуючи конкретні засоби та методи впливу.  

Джозеф С. Най, автор теорії “м’якої сили”, зазначає, що лідери 
потребують можливості спілкуватися один на один або в невеликих групах. В 
деяких випадках, така близька комунікація важливіша, ніж суспільна риторика: 
“Організаційні навички – здатність залучити і надихнути ефективні правлячі 
круги послідовників – може компенсувати дефіцит ораторського мистецтва і 
риторики, так само, як ефективна суспільна риторика може частково 
компенсувати низькі організаційні навички”. 

Отже, комунікація органів влади на усіх рівнях має набути рис лідерської. 
Що таке лідерська комунікація? Це – цілеспрямована передача змістів з метою 
впливу на людину, групу, організацію або спільноту. Лідер використовує 
повний спектр комунікаційних навичок і ресурсів, щоб подолати перешкоди і 
донести своє повідомлення якомога ефективніше. 

Ефективна комунікація є важливою для усвідомлення керівниками 
значення та відповідальності за налагодження співпраці між відомствами, 
взаємодії в рамках організації по вертикалі та горизонталі, між керівниками 
різних рівнів, колегами для забезпечення прозорості, обізнаності, 
сфокусованості та скоординованості діяльності та взаємної підтримки на шляху 
досягнення цілей. 

Ефективна комунікація – це здатність до ефективного обміну 
інформацією як по горизонталі, так і по вертикалі, з метою досягнення 
розуміння та підтримки на шляху реалізації цілей організації; це вміння чітко 
та зрозуміло формулювати свою точку зору, враховуючи потреби аудиторії, в 
різних умовах та з використанням різних форм (письмово та усно) та способів 
комунікації; це спроможність прислухатися до інших та забезпечувати 
постійний зворотній зв’язок. 

Із функціонуванням комунікації пов’язане таке явище як “відкритість 
влади”, яке полягає у забезпеченні відкритого інформування громадян в рамках 
політичної системи, доступі до інформації та здійсненні громадянами контролю за 
діяльністю органів державної влади, політичних організацій, посадових осіб тощо.  
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За К. Дойчем, комунікація – це нервова система державного управління, 
оскільки політичні повідомлення є чинником, який обумовлює політичну 
поведінку. Комунікація є основою діяльності, спрямованої на розвиток 
довгострокових відносин між владою та громадянами на принципово нових 
засадах партнерства і взаємної відповідальності. 

Так, згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”, 
встановлено три основні принципи забезпечення доступу до публічної 
інформації: прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних 
повноважень; вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, 
встановлених законом; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Керівники усіх 
рівнів повинні “діяти прозоро та відкрито”, “вчасно надавати Інформацію”.  

Виконання інформаційного законодавства, в тому числі законів України 
“Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних” має 
ґрунтуватися на визнанні і дотриманні базових демократичних цінностей, 
згідно з якими інформація належить народові, втаємниченню підлягає 
інформація, а не документ, а засекречування є винятком з правила, який має 
бути обґрунтований відповідним чином. Причому винятки мають бути 
зрозумілими, повинні описуватися вузько та підлягати контролю на предмет 
наявності впливу на “суспільний інтерес”. 

Відкритість передбачає також перебування публічних посадовців у зоні 
постійної уваги громадськості та журналістів, що є одним з інструментів 
реалізації публічного контролю, контролю громадськості за владою. 

Так само важливим є забезпечення ефективної комунікації всередині 
органів влади – з керівництвом, колегами, підлеглими – від характеру якої 
залежать як результати діяльності, так і організаційна культура, розвиток 
команди, ведення змін тощо. 

Для забезпечення ефективної комунікації необхідно завжди виходити з 
мети комунікації, яка не може бути відмінною від управлінських цілей, 
визначених в рамках тої чи іншої ситуації, політики, стратегії тощо.  

Залежно від потреб мета комунікації може бути пов’язана або з 
посиленням поінформованості, або впливом на рівні переконань чи дій. Ці три 
завдання є взаємозалежними і є своєрідними сходинками, по яких слід 
підніматися, якщо ми хочемо досягнути більшого рівня впливу.  

Важливо також враховувати, що процес переконання передбачає 
проходження певних етапів осмислення нової інформації (ознайомлення, 
зацікавлення, аналізу, оцінки, апробування, в тому числі і на практиці, і 
зрештою – сприйняття), коли інформація (ідея) стає внутрішнім чинником, що 
може зумовлювати відповідну поведінку. Так чи інакше, об’єктивна 
поінформованість є необхідною базовою умовою для ефективної співпраці як з 
колегами, так і громадськістю. 

Відданість лідера принципам ефективної комунікації означає: вчасно та 
регулярно надавати точну правдиву зрозумілу інформацію; бути доступним для 
громадськості та журналістів; підтримувати поінформованість підлеглих, колег, 
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керівництва, громадян; дотримуватися етичних норм поведінки при 
спілкуванні; координувати взаємодію та заохочувати роботу команди. 

Також важливо сприяти розвитку навичок ефективної комунікації 
керівників усіх рівнів, адже вони мають розуміти та враховувати у своїй 
діяльності загальні підходи та принципи ефективної комунікації, особливості 
комунікації в різних контекстах; визнавати необхідність створення умов для 
розвитку довіри та діалогу усіх зацікавлених сторін; вміти стисло подавати 
максимально точну інформацію; враховувати комунікативні бар’єри, вплив 
невербальної комунікації, аналізувати потреби та очікування цільової аудиторії; 
вміти слухати, налагоджувати зворотній зв’язок тощо; бути готовими до 
спілкування зі ЗМІ. 

Лідери скрізь приймають участь у системі владних відносин – чи-то в 
ОДВ, чи-то у лавах парламентської більшості та меншості, чи-то в опозиції. 

 Трансформаційні суспільства, в яких триває складний перехід від 
авторитарних/тоталітарних форм державного правління до демократичних, 
подекуди відрізняються дисбалансами у відносинах правляча верхівка – 
опозиція, а також по лінії керівна партія – опозиційна партійна сила.  

Така ситуація наразі має місце у Україні, де кожен із партійних лідерів 
політичної організації, що перебуває в опозиції, отримує відносно незначні 
шанси досягнути політичного лідерства.  

Водночас лідер аж ніяк не може претендувати на роль важливого 
учасника загальнодержавних процесів у трансформаційному суспільстві, якщо 
він не має потужних позицій як керівник в середовищі самої партії. Тому 
аналізу проблем лідерства з точки зору саме політичного керівництва 
присвячені багато праць зарубіжних й українських науковців.  

У рамках системного підходу дослідники розглядають інформаційне 
забезпечення політичного лідерства як механізм, що перебуває в безперервній 
взаємодії з навколишнім середовищем через вхід (сприймаючий вимоги 
громадян, їхню підтримку й несхвалення) і вихід (прийняті політичні рішення й 
дії) системи.  

Структурно-функціональний аналіз дає можливість розглянути 
інформаційне забезпечення функціонування політичного лідерства як систему 
зі складною структурою, кожний елемент якої має певне призначення й 
виконує специфічні функції, спрямовані на підвищення ефективності політики 
держави. Інституціональний підхід застосовується зазвичай при дослідженні 
інститутів, за допомогою яких здійснюється інформаційна політика держави, 
трансформуються її відносини із суспільством. 

Комунікація лідера складається з навичок ефективної усної та письмової 
мови аж до уміння застосовувати ці навички у більш складних організаційних 
ситуаціях.  

Цікаво, що відомий американський телеведучий Ларрі Кінг, стверджує, 
що у тих, хто добре володіє словом, є кілька спільних рис:  

- вони дивляться на речі з нової точки зору та мають нестандартну думку 
про відомі речі;  
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- вони відзначаються широтою погляду, вони думають та говорять про 
проблеми й події, які виходять далеко за межі повсякденних інтересів;  

- для них характерним є ентузіазм;  
- в усьому, що вони роблять у житті, вони виявляють пристрасть та 

цікавляться тим, що ви їм говорите у даний момент;  
- вони не говорять постійно про себе;  
- вони допитливі, вони не соромляться запитати: “Чому?”; 
- вони хочуть більше знати про те, що ви їм розповідаєте;  
- вони вміють співпереживати, вони намагаються поставити себе на 

ваше місце, щоб сформулювати своє ставлення до того, що ви говорите;  
- вони мають почуття гумору, і вони не соромляться самі 

використовувати його.  
Більше того, найцікавіші співрозмовники часто розповідають смішні 

історії про самих себе; вони мають власний стиль ведення розмови. 
У комунікації довіра має певні процедури, які дають можливість вважати, 

що її можна вибудувати, зокрема: узгодженість, точність (уникнення 
інформаційної асиметрії), прозорість, процедурна справедливість (наприклад, 
черговість реплік), неупередженість (відсутність власної вигоди), право на 
“оскарження”. 

До характеристик, що загрожують зменшенням довіри, можна віднести: 
лестощі, замовчування, приховування інформації, імітацію діалогу, брехню 
тощо.  

Французький соціолог П.Бурдьє у праці “Соціологія політики” писав: “У 
політиці “говорити” значить “робити”, тобто переконувати, що можна зробити 
те, про що говориш.  

Політичне слово є зобов’язанням, яке треба виконувати. Якщо довіру 
сформовано – громадяни можуть стати “громадськими адвокатами” органів 
влади. 

Однак, лідери зобов’язані розуміти, що комунікація має свої чіткі 
завдання та не може підміняти собою їхніх реальних дій.  

Нині, в умовах глобалізації, взаємозалежності, виникнення нових 
комплексних завдань, розвитку сучасних технологій, мережі Інтернет 
змінилися не лише можливості, але і уявлення про ефективну комунікацію та 
належний обмін інформацією на основі сучасних підходів до аудиторії.  

У моделі симетричної комунікації Дж.Грюніга аудиторія є рівноправним 
партнером у комунікації на основі взаємної вигоди і взаєморозуміння. 

В основі концепції формування репутації органів державної влади лежить 
думка про те, що успіх діяльності органів державної влади залежить від 
сприйняття їх основними зацікавленими сторонами у термінах поведінки, 
спілкування, символів.  

“Образ” органів державної влади розуміється як такий, що громадськість 
формує в своєму уявленні в результаті обробки інформації, пов’язаної з 
досвідом діяльності органів влади. Отже, репутація є “перевіркою на 
реальність”. 
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Комунікаційні “маркери” у соціальних мережах. Нові соціальні медіа 
(Facebook, MySpace) дають змогу легко формувати групи “любові” і 
“ненависті” навколо окремих тенденцій, фактів, осіб, продуктів, брендів і навіть 
країн. “Ми живемо в період посилених емоцій, час “hateholders” і “faithholders”.  

Будь-яка інформація стала легкодоступною, і громадяни можуть її 
отримати у дуже стислі терміни майже з будь-якої точки розташування.  

Усі публічні матеріали, які виходять від органів державної влади, а також 
величезна кількість неофіційних матеріалів, пов’язаних з їхньої роботою, 
стають доступними в он-лайн режимі.  

Щоправда, відомий американський соціолог М.Кастельс зауважує, що, за 
винятком скандинавських демократій, використання Інтернету ОДВ у багатьох 
країнах світу виглядає як “сумна картина”: “Уряди на всіх рівнях 
використовують Інтернет як електронну дошку оголошень для розміщення 
своєї інформації, не особливо прагнучи до налагодження реальної взаємодії”. 

 Так само й більшість громадян не вважають за потрібне використовувати 
Інтернет для вирішення якихось своїх проблем. Сплески Інтернет-активності 
викликають хіба що резонансні події, які зачіпають особисті інтереси.  

Для того, щоб ефективно комунікувати, лідер має розрізняти аудиторію, 
громадськість та стейкхолдерів.  

Аудиторія – це група людей, сфокусованих на “споживанні” певного 
змісту, об’єднаних довірою до певного джерела.  

Громадськість – це комунікаційна система, в якій відбувається обмін 
інформацією та поглядами і до якої кожен член суспільства юридично та 
фактично повинне мати доступ.  

Стейкхолдери – зацікавлені сторони, люди, соціальні групи, які можуть 
виграти або програти від НАШИХ дій; люди, соціальні групи, від чиїх дій 
виграти або програти можемо МИ.  

Доцільно проаналізувати сутність основних понять, а саме: 
- інформаційна підтримка – надання допомоги вищим посадовим особам 

та ОДВ в одержанні конфіденційної інформації (ресурсів та засобів), 
необхідної для здійснення політичного управління;  

- інформаційне супроводження – проведення комплексу інформаційно-
пропагандистських або ідеологічних заходів;  

- інформаційне обслуговування – діяльність спеціальних служб і 
структур з виявлення й задоволення актуальних інформаційних потреб ОДВ;  

- інформаційна допомога – надання своєчасної й кваліфікованої допомоги 
політичним лідерам, ОДВ щодо доступу до необхідних інформаційних ресурсів 
та засобів при вирішенні складних завдань або виникненні нових проблем у 
здійсненні державної політики;  

- інформаційний вплив – організований процес виробництва, поширення й 
використання спеціальної інформації, що справляє позитивний або негативний 
вплив на різні економічні, політичні, соціальні й військові об’єкти, процеси і 
явища для досягнення політичних цілей держави;  

- інформаційна боротьба – форма політичного суперництва або 
конфліктної взаємодії у вигляді комплексу погоджених за цілями, місцем і 
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часом заходів, що проводяться за допомогою спеціальних методів і технологій 
та спрямованих на досягнення інформаційної переваги;  

- інформаційна логістика – управління інформаційними потоками в 
процесах забезпечення політичної діяльності держави матеріально-
технічними засобами, товарами, фінансовими, інформаційними й іншими 
послугами з метою їхньої оптимізації;  

- інформаційне консультування – надання спеціальними органами й 
службами силовим відомствам консалтингових послуг, експертних оцінок, 
розробки рекомендацій і пропозицій для вирішення виникаючих проблем у 
процесах інформаційно-комунікаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів політики 
держави. 

Проблеми інформаційного забезпечення функціонування політичного 
лідерства можуть бути вирішені шляхом концептуального підходу, що буде 
сприяти переходу від технологічного характеру інформатизації (“оснащеність” 
комп’ютерами) до політичних, економічних і соціальних пріоритетів 
(прозорість, безпека й відповідальність держави перед громадянами і 
суспільством, підвищення ефективності діяльності влади). 

 
4.2. Політико-правові аспекти інформаційно-комунікативних відносин 

політичного лідерства й суспільств 
 
У політико-правових аспектах інформаційних відносин політичного 

лідерства й суспільства істотне значення для розвитку інформаційного 
суспільства має створення нормативної основи для надання в Україні 
інформаційних адміністративних послуг ОДВ через Інтернет у рамках 
реалізації завдань по впровадженню загальнодержавної електронної 
інформаційної системи “Електронний уряд”.  

Визначено порядок опублікування в мережі Інтернет інформації про 
діяльність ОДВ, впроваджені заходи щодо забезпечення відкритості й 
прозорості їх діяльності, а також установлений порядок і вимоги з 
інформаційного наповнення й технічного забезпечення Єдиного веб-порталу 
ОДВ. 

Згідно даних Державного комітету інформатизації України, за станом на 
вересень 2009 р., в мережі Інтернет представлені всі центральні органи 
виконавчої влади (ЦОВВ) і обласні державні адміністрації (ОДА) і 98% 
районних державних адміністрацій (РДА).  

Також у мережі Інтернет подана інформація про територіальні органи 
ЦОВВ (окремі веб-сайти або сторінки веб-сайтів ЦОВВ) і урядові органи 
державного управління, які діють у складі ЦОВВ і підкоряються їм. 
Здійснюється інтеграція в Єдиний веб-портал органів виконавчої влади на рівні 
єдиної програмно-технічної платформи. 

Такий рівень інформатизації органів влади досягнуто завдяки постановам 
Кабінету Міністрів України, які зобов’язують місцеві адміністрації 
підтримувати контакт із людьми через Інтернет.  
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Однією з таких постанов є “Порядок опублікування в мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади”. Вона визначає порядок і 
види інформації, які центральні й місцеві органи виконавчої влади повинні 
публікувати на своїх офіційних сайтах. 

Інституціонально-мережний характер сучасного соціуму виражається в 
підвищенні ролі паблік рилейшнз у системі політичного управління 
суспільством. Найбільш дієвим методом соціального управління є метод 
“м’якого” управління, базу якого становить інформаційний вплив на людину. 

 Політичне лідерство та сучасна влада вже об’єктивно не може ефективно 
функціонувати без широкої організованої суспільної публічної підтримки своїх дій.  

А оскільки публічність – це одна із ключових характеристик політики, то 
вона разом з комунікативністю є суттєвим доповненням до ефективного 
управління сучасним суспільством.  

Відповідно до діючого законодавства України, на ЗМІ покладається 
обов’язок інформування громадян про діяльність галузей і структур державної 
влади.  

При цьому передбачається монопольне право ЗМІ відносно доведення до 
населення рішень уряду – закони, укази, постанови органів державної влади 
набувають чинності тільки після їхнього опублікування.  

Нині ЗМІ є посередником у встановленні суспільних зв’язків між 
державною владою й населенням, а також мають монопольне право на 
одержання й розподіл інформації про діяльність органів державної влади. Самі 
органи державної влади не володіють законодавчо закріпленим правом прямого 
інформування населення про свою діяльність.  

ЗМІ є певною проміжною ланкою при проходженні інформації від органів 
і структур державної влади до громадян. 

У перехідний період від авторитарного до демократичного політичного 
режиму засоби масової інформації продовжують відігравати роль важливого 
соціально-політичного інституту. Багато які прогресивно налаштовані ЗМІ 
беруть активну участь у створенні й реформуванні політичної системи й здатні 
просувати соціальні реформи.  

У той же час вони піддаються владному впливу.  
Не випадково однією з основних характеристик засобів масової 

інформації в перехідному суспільстві стає їхня глобальна політизація, що 
зачіпає, насамперед, їх відносини із владою.  

 
4.3. Технології інформаційного суспільства в контексті політичного 

лідерства  
 
Такі технології досліджують стан і перспективи розвитку законодавчої 

бази державної інформаційної політики України, розглядаються питання 
інформаційної відкритості державної влади, електронного уряду, що забезпечує 
прямий і зворотний зв’язок між державною владою й суспільством. 

В Україні сфера інформатизації політичного лідерства регламентована не 
повністю, оскільки багато блоків питань не залучені в нормативно-правове 
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поле. Саме тому необхідні єдиний підхід до створення нормативно-правової 
бази інформатизації діяльності політичного лідерства, постійний моніторинг і 
аналіз політичної ситуації, оперативне вирішення виникаючих проблем у 
процесі забезпечення прозорості влади, її доступності для громадян. 

В сучасних умовах в Україні відбувається масове впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у діяльність державних і 
муніципальних органів влади.  

Вони стали механізмом досягнення принципово нового рівня прозорості, 
безпеки, підконтрольності суспільству діяльності політичного лідерства, що є 
ключовим чинником соціально-економічного росту, інструментом, за 
допомогою якого можна модернізувати систему державного управління й 
сприяти формуванню громадянського суспільства в країні. Вони мають досить 
важливе значення в забезпеченні відкритості держави, дотримання прав 
громадян на інформацію. 

В сучасну інформаційну постіндустріальну епоху відкритість органів 
державної влади означає, крім посередницької ролі ЗМІ між владою й 
суспільством, установлення прямого й зворотного зв’язку органів влади й 
населення. 

Важливою проблемою є визначення оптимальних меж відкритості 
державної влади, оскільки надмірна відкритість політичної системи являє для 
держави таку ж небезпеку, як і закритість. Вона здатна спровокувати нагнітання 
соціальної напруженості, виникнення політичних конфліктів і навіть увести 
країну в глибоку кризу, що прямо впливає на стан національної безпеки держави. 

Якщо інформатизація бурхливо розвивається тільки “нагорі”, не 
проникаючи в суспільство, вона позбавляє громадян можливості стежити за 
діяльністю державних структур, перевіряти їх, а виходить, не тільки не робить 
державу прозорішою, а й може підсилити монополію держави на інформацію. 
Електронізація “згори” дасть у руки правлячої еліти додаткові можливості 
маніпуляції суспільством і окремою людиною.  

Технологія може змінити методи регулювання, але не міняє їхньої суті. 
Інформаційна відкритість не стане прямим наслідком цифрового забезпечення 
відносин громадян і державних інститутів і навряд чи приведе до лібералізації 
суспільних відносин. 

Не випадково до організаційної структури інформаційного забезпечення 
інституту політичного лідерства входять Президент, Верховна Рада, уряд, органи 
виконавчої влади, органи судової влади, органи державної влади суб’єктів.  

Саме ці відомства можуть внести вирішальний вклад у формування 
державних інформаційних ресурсів. Задача полягає у тому, щоб визначити 
такий порядок взаємодії міністерств, агентств і служб, що забезпечить 
ефективне використання інформації, що знаходяться в їхньому розпорядженні, і 
засобів її обробки і поширення. 

Найважливішими компонентами системи інформаційного забезпечення є:  
а) інформаційні ресурси ОДВ, що складають державну і службову 

таємницю;  
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б) інформація конфіденційного характеру та нескладової службової 
таємниці, доступ до якої, її обробка, збереження здійснюються ОДВ;  

в) інформація, що не підлягає обмеженню в поширенні й у доступі до неї, 
знищення або перекручування якої може нанести шкоду ОДВ;  

г) система інформаційної безпеки. 
Існують різні рівні управління державними інформаційними ресурсами: 

регіональний (суб’єкти), локальний (підприємства, організації).  
Для ОДВ різних рівнів актуальною задачею залишається підвищення 

потужності інформаційних ресурсів, призначених для масової інформаційної 
взаємодії з населенням, оскільки в даний час усе ще залишаються складності з 
одержанням своєчасної і повноцінної інформації, необхідної для ефективного 
рішення задач, що стоять перед ОДВ.  

Така інформація повинна бути представлена у чіткій відповідності з 
установленим законом порядку та не повинна ущемляти права й законні 
інтереси фізичних та юридичних осіб. Інформація, доступ до якої можна 
одержати за допомогою існуючих інформаційних систем, найчастіше 
суперечлива й обмежена у змісті різновиду та форми надання. У зв’язку з цим, 
потрібна реалізація конкретних заходів, що мають за мету підвищення рівня 
інформаційно-правового забезпечення ОДВ та місцевого самоврядування. 

З урахуванням цієї проблеми можна стверджувати, що доцільним є 
прийняття концепції інформаційного забезпечення політичного лідерства з 
можливістю її подальшого коригування в залежності від змін, що відбуваються 
в суспільстві, державі, регіонах країни.  

Ця концепція покликана вирішувати, зокрема, такі завдання, як: 
обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення нормативного 
регулювання порядку формування, збереження і використання інформаційних 
ресурсів; уточнення порядку доступу до одержання і використання інформації в 
системі державного управління; аналіз стану ефективності механізмів 
інформаційного забезпечення політичного лідерства, визначення сукупності 
заходів для удосконалювання інформаційно-комунікаційної діяльності 
інституту політичного лідерства.  

Виникає потреба в розробці ефективної мотиваційної програми для 
стимулювання участі регіональних органів влади у формуванні “електронного 
уряду”. 

Оптимізація інформаційного забезпечення політичного лідерства 
пов’язана із застосуванням комп’ютерних технологій. Їхнє впровадження 
істотне змінює зміст різних видів управлінської діяльності, виводить на новий 
рівень інформаційне забезпечення процесів прийняття рішень політичного 
лідерства. Застосування нових інформаційних технологій дозволяє оперативно 
обробляти “вхідний” потік інформації, виключати дублювання даних, 
забезпечувати їхню повну систематизацію.  

Це висуває високі вимоги до інформаційної культури державних 
службовців, їхньої професійної компетентності, що відповідає рівневі 
комп’ютерної грамотності.  
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В даний час відчувається гострий дефіцит ІТ-спеціалістів на державній 
службі, є значна недостача кадрів для “інноватики”, повільними темпами 
здійснюється їх цільова перепідготовка. Такі обставини стримують формування 
“електронного уряду” на регіональному рівні як нової моделі функціонування 
політичного лідерства. 

Найбільш значимі завдання, пов’язані з підвищенням ефективності 
реалізації інформаційної політики в ОДВ й управління, виділяються, зокрема, 
такі:  

- своєчасне формування й актуалізація інформаційних даних, що 
дозволяють одержувати об’єктивні, оперативні відомості про діяльності 
суб’єктів та об’єктів державного управління;  

- подальша інформатизація діяльності посадових осіб, що забезпечують 
виконання повноважень державних органів;  

- забезпечення інформаційної безпеки системи державного управління; 
- розвиток нормативного правового базису, спрямованого на ефективне 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням інституту 
політичного лідерства своєчасною, достовірною та безпечною інформацією з 
метою ефективної підготовки й реалізації адміністративно-політичних 
управлінських рішень. 

Причини та фактори недостатньої ефективності інформаційного 
забезпечення інституту політичного лідерства є дуже численними. Серед них 
основними є: нерозвиненість організаційної структури управління на рівні 
суб’єктів; низький рівень інформаційної підтримки діяльності посадових осіб 
системи політичного лідерства; перевага вертикальних управлінських впливів і 
інформаційних зв’язків над горизонтальними.  

Потрібно поліпшити механізм інформаційної взаємодії політичного 
лідерства як адміністративно-політичного інституту із суспільством та його 
громадянами за допомогою реалізації програми “Електронний уряд”.  

Це буде сприяти підвищенню якості і доступності наданих організаціям і 
громадянам державних послуг; спрощенню процедури і скороченню термінів їх 
надання; упровадженню єдиних стандартів обслуговування громадян; 
підвищенню відкритості інформації про діяльність ОДВ, а також допоможе 
розширити можливості особистої участі організацій, громадян, інститутів 
суспільства у процедурах формування й експертизи рішень, прийнятих на усіх 
рівнях державного управління; забезпечити оперативність діяльності 
політичних лідерів та необхідний рівень інформаційної безпеки “електронного 
уряду”.  

Технології “електронного уряду” сприятимуть зсувові пріоритетів у 
діяльності органів влади від відомчих інтересів до задоволення потреб 
суспільства і його громадян.  

Основними шляхами удосконалювання інформаційного забезпечення 
інституту політичного лідерства у регіонах є:  

- поліпшення якості інформаційних ресурсів, від яких залежить 
ефективність прийнятих рішень, реалізація державної інформаційної політики в 
суб’єктах;  
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- забезпечення якісного електронного обміну інформацією між 
структурами державної влади, підприємствами, організаціями, установами, 
інститутами громадянського суспільства;  

- удосконалювання нормативно-правового регулювання інформаційної 
забезпеченості інституту політичного лідерства, прийняття спеціального 
закону, що регулює правовідносини в галузі електронного документообігу; 

- підвищення ефективності взаємодії регіональних інформаційно-
комунікативних систем з структурами, у розпорядженні яких перебувають 
державні інформаційні ресурси; підвищення кваліфікації державних 
службовців;  

- упровадження нових підходів до формування кадрового складу 
державної служби, конкретизація кваліфікаційних вимог до державних 
службовців в галузі володіння ними сучасними інформаційними технологіями. 

 
4.4. Основні закони спілкування 

 
У комунікації, як і системі мови, діють певні комунікативні закони – 

найзагальніші нежорсткі тенденції, наявні у всіх типах групового та масового 
спілкування, пов’язані з закономірностями процесу комунікації, психологічними 
особливостями учасників спілкування, їх соціальними ролями. Комунікативні 
закони нежорсткі, з плином часу можуть змінюватися, мають національну 
специфіку та поєднуються з правилами спілкування. 

Правила спілкування – рекомендації щодо ефективного спілкування, які 
склалися в суспільстві та віддзеркалюють комунікативні традиції певного 
етносу. Основними такими законами спілкування є: 

Закон дзеркального розвитку спілкування: співбесідники у процесі 
спілкування імітують стиль один одного. Ця імітація відбувається автоматично, 
підсвідомо. Н/д, якщо в розмові хтось раптом говорить пошепки, то інші також 
понижують гучність голосу. І навпаки, якщо співбесідник починає говорити 
голосно, інші учасники спілкування відчувають бажання підвищити голос.  

Дія цього закону починається тоді, коли хтось із учасників спілкування 
відхиляється від його норми. У разі зародження конфлікту дію цього закону 
можна нейтралізувати: якщо хтось починає кричати, а йому демонстративно 
відповідають тихо й повільно, то співбесідник обов’язково (за законом 
віддзеркалення) стане говорити тихіше.  

Цей закон впливає на тематику розмов, поставу тіла учасників 
спілкування, ритм їхніх рухів, навіть дихання. Він дає змогу налагодити добрі 
стосунки між комунікантами, тобто є одним із найважливіших принципів 
безконфліктного спілкування. 

Закон залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль: 
ефективність спілкування прямо пропорційна комунікативним зусиллям. Тобто 
чим більше комунікативних зусиль витрачає адресант, тим вища ефективність 
його мовленнєвого впливу.  
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Щоб досягти комунікативного успіху, необхідно застосувати весь арсенал 
вербальних і невербальних засобів, дотримуватися законів, правил, конвенцій 
спілкування, норм етикету тощо, тобто затрачати більше зусиль.  

Досвід свідчить, що коротко висловлені прохання і розпорядження 
виконують із меншим бажанням, оскільки вони сприймаються як неввічливі, 
агресивні. 

Закон прогресивного зростання нетерпіння слухачів: чим довше говорить 
мовець, тим неуважніші й нетерплячіші його слухачі. Друга половина промови 
оратора завжди видається приблизно вдвічі довшого від першої, а останні 
десять хвилин – утричі довшим за перші десять. Отже, ефективне мовлення 
повинне бути коротким і тривати не довше 10 хв.  

Закон зниження рівня інтелекту аудиторії зі збільшенням її чисельності: 
чим більше людей слухає промовця, тим нижчим є середній рівень інтелекту 
аудиторії. Тобто в цьому законі знаходить своє втілення “ефект натовпу”. 
Його суть полягає у тому, що в натовпі людина гірше мислить логічно, домінує 
права півкуля головного мозку, яка відповідає за емоції.  

Тому у натовпі посилюються емоції реакції й послаблюються 
інтелектуальна діяльність, знижується критичність сприйняття, людина стає 
довірливішою і легше піддається впливам оточення. 

Закон комунікативного самозбереження: людина у спілкуванні 
намагається зберегти досягнуту нею комунікативну рівновагу. Так, нова ідея, 
висловлена співбесіднику, як правило, спершу ним піддається сумніву, навіть 
відхиляється. Згодом вона може бути схваленою. Чи, н/д мовець переважно 
стримується від висловлювання своєї точки зору під загрозою її критики або 
заперечення.  

Впливам цього закону багато в чому зумовлена комунікативна поведінка 
у групі: людині простіше пристосуватися до поведінки групи, ніж протистояти 
їй. Це явище підкорення груповій комунікативній поведінці. Цей закон дає 
змогу людині підтримувати внутрішній спокій, рівновагу, відкидаючи 
дратівливу інформацію, трансформуючи її в спокійну. 

Закон ритму спілкування: співвідношення говоріння-мовчання у мовленні 
кожної людини є сталою величиною. У кількісному вияві вона становить 
приблизно 1: 23. людина говорить менше, ніж мовчить. Цей закон діє в житті 
кожної людини чітко. Звичний ритм спілкування необхідно витримувати. В 
іншому разі з’явиться психічний неспокій, можливі стреси, погіршення 
настрою і загального стану здоров’я. 

Співвідношення говоріння і мовчання варіюється залежно від багатьох 
чинників, насамперед професійний. Н/д, учителі, продавці, викладачі, актори та 
деякі інші категорії людей говорять багато, а тому потребують відпочинку від 
говоріння; люди похилого віку, хворі тощо, тобто “виключені” в силу обставин 
зі звичного ритму говоріння, потребують більшої уваги, “задіяності” в 
говорінні: вони повинні “набрати” певний обсяг спілкування. 

 Ритм спілкування залежить від статі – жінки відчувають більшу потребу 
в говорінні, ніж чоловіки; від віку – у дітей і молоді величезна потреба у 
спілкуванні; у людей середнього віку вона зменшується, а в похилому віці 
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знову зростає. Існує також національна специфіка реалізації цього закону. Мало 
розмовляють фіни, естонці, шведи, народи півночі. Значно активніше 
спілкуються італійці, іспанці, французи. Українці належать до народів з 
великим обсягом словесного спілкування. 

Закон мовленнєвого самовпливу: словесне втілення ідеї або емоції формує 
цю ідею або емоцію у мовця. Словесне втілення певної думки дає змогу людині 
впевнитися в ній, остаточно утвердити її для себе. На цьому законі ґрунтується 
аутогенне тренування, в основі котрого – словесні команди, які подає людина 
сама собі і які регулюють її психічні та фізичні стани: “Я спокійний, серце 
б’ється рівно, у мене хороший настрій”. 

Закон довіри до зрозумілих висловлювань: чим простіше мовець 
висловлює свої думки, тим краще його розуміють і більше йому вірять. Йдеться 
про апеляцію довічних і простих істин. Цей закон стосується також форми 
висловлення згаданих істин: вона не повинна бути укладеною. 

Закон протягування критики: чим більше людина виділяється в оточенні, 
тим більше про неї лихословлять і критикують її вчинки. Дію цього закону 
пояснюють психологічно: все, що привертає увагу, стає предметом 
обговорення. Концентруються при цьому переважно на недоліках людей, що 
певним чином виділилися, з метою опустити їх до свого рівня.  

Закон самовиникнення інформації: у разі дефіциту інформації в певній 
групі спілкування інформація самопороджується у вигляді чуток. Раз 
народившись, вони можуть стати причиною появи інших чуток. 

Закон модифікації нестандартної комунікативної поведінки учасників 
спілкування: якщо співбесідник у спілкуванні порушує комунікативні норми, 
інший співбесідник змушує його змінити комунікативну поведінкою. Цей закон 
залежить від ситуації, особливостей учасників спілкування, їхніх 
комунікативних ролей, статусів, психології, ментальних стадій тощо.  

Закон прискореного поширення негативної інформації: інформація 
негативного змісту має тенденцію до невидимого поширення, ніж позитивна. 
Дія цього закону пов’язана з підвищеною увагою людей до негативних 
факторів, оскільки позитивне швидко сприймають за норму і перестають 
обговорювати. 

Закон спотворення інформації (“зіпсованого телефону”): будь-яка 
інформація, яку передають у групі спілкування, спотворюється в процесі 
передавання. Міра спотворення інформації прямо пропорційна до кількості 
осіб, які її передають. Причини спотворення – суб’єктивна інтерпретація 
інформації кожною особою, яка її отримує, а також дія “правила 
коментування”, тобто особистісного ставлення до змісту інформації. 
Спотворення спричиняється також невмінням слухати співбесідника, іноді – 
небажанням демонструвати те, що все зрозуміло. 

Закон емоційної афіліапії (“зараження”): особи, які перебувають в 
однаковому емоційному стані, прагнуть об’єднатися у групу для спілкування 
один з одним. Збуджені люди створюють групи та навіть натовпи. Люди у 
поганому настрої шукають друзів по нещастю. Веселій людині хочеться 
спілкуватися з веселими партнерами. 
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Закон мовленнєвого посилення емоцій: емоційні вигуки людини 
посилюють емоцію, яку ця людина переживає в даний момент. Встановлено, 
що словесна констатація емоції посилює її в півтора-два рази. Це явище 
активно використовують у пропаганді, рекламі деяких медитивних, релігійних 
практик. 

Закон мовленнєвого поглинання емоцій: у разі послідовної вдумливої 
розповіді про емоцію, яку переживають, вона поглинається мовленням, щезає 
висловлене у зв’язній розповіді та вислухане кимось емоційне переживання, 
щезають і словами, використані для розповіді. Слова ніби всмоктують емоцію, 
забирають її в людини. Це явище відоме як “поскаржитись комусь на життя”. 

Ще однією формою вияву цього закону є емоційне мовлення інвективне 
(викривальне, образливе), проте ні на кого не спрямоване. Емоція 
“розчиняється” у словах. 

Закон емоційного пригнічування логіки: перебуваючи в емоційному стані, 
людина втрачає логічність і аргументованість мовлення. У такому разі в її 
мисленнєвій діяльності починає домінувати права півкуля головного мозку, яка 
відповідає за емоції, а ліва, що відповідає за логіку, розуміння і породження 
зв'язного мовлення, пригнічена, ніби вимкнута. Саме тому збуджену людину 
логікою не переконати, з нею слід спілкуватися спокійно, не сперечаючись, 
демонстративно згоджуватися, потроху знижуючи рівень її збудженості, 
заспокоювати, щоб згодом задіяти логіку. 

Знання комунікативних законів та вміння використовувати їх, а якщо 
необхідно – протистояти їм – важлива складова комунікативної компетенції 
кожного освіченого лідера-управлінця та лідера-політика. 

 
4.5. Мистецтво аргументації 

 
У двосторонній взаємодії того, хто виступає, і групи людей, які його 

слухають, ініціативнішим є промовець. Як суб’єкт спілкування він повинен 
мати певні характеристики, нахил до конкретної діяльності, готовність до неї та 
проникнення нею. Це сприятиме його ефективній взаємодії з великою групою 
людей, встановленню контакту з ними, стає додатковим позитивним фактором, 
або приносить промовцю і слухачам інтелектуальне й емоційне 
співпереживання.  

Згідно з законом психічного зараження, емоційний стан слухачів може 
стати таким сильним, що з ним можна не справитися і втратити контакт з 
людьми. Краще виступати у камерних умовах. Промовець повинен добре 
розбиратися у проблемі, яка обговорюється. Має значення дотримання 
промовцем загальноприйнятих етичних норм та значення психологічних 
механізмів, вміння використовувати їх до встановлення контакту і переконання. 

 Важливим видом контакту промовця з аудиторією є інтелектуальний. Він 
зводиться до того, що обидві сторони долучаються до активного розгляду 
проблеми, розв’язуючи певні мисленнєві задачі.  

Особливо це виявляється тоді, коли людина, яка публічно виступає, 
начебто намагається розв’язати проблему на очах у слухачів. Тоді слухачі з ним 
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погоджуються чи виражають незгоду, схвалюють чи сумніваються, але є 
співучасниками процесу мислення промовця. Обов’язковою умовою для 
встановлення контакту є прийняття слухачів як рівноправних партнерів по 
спілкуванню. 

Ядром консолідації є головна ідея, що лежить в основі публічного виступу 
і виражає позицію оратора. Саме завдяки чіткій позиції, своїй індивідуальності 
промовець викликає у слухачів інтерес до себе і встановлює з ними контакт. 
Зовнішнім проявом того, є контакт чи ні, буде поведінка слухачів на зустрічі. 
Увага присутніх, їх погляди, жести, схвалення, тиша або мовчання під час 
паузи та ін. свідчать про те, що слухачі включились у спільну з ним мисленнєву 
діяльність. Тоді й він почувається невимушене, говорить простіше, отримує 
задоволення від спілкування. 

Велике значення має поведінка людини, коли вона виступає з трибуни, 
відповідаючи на запитання, її зовнішній вигляд, манери, а також те, на скільки 
вона дотримується загальноприйнятих правил етикету. Якщо промовець їх 
порушує, не вміє з повагою ставитися до людей, у своїх судженнях не виявляє 
чесності та щирості, якщо відчувається, що такі етичні категорії, як добро та 
любов, йому непритаманні, а зовнішній вигляд та манери дратують, то слухачі 
його не сприйматимуть. 

Умінню говорити, чи ораторського мистецтва, навчали ще в античності. 
Воно припускає уміння точно формулювати свої думки, викладати їх 
доступною для співрозмовника мовою, орієнтуватися в спілкуванні на реакцію 
співрозмовника. Для успішного ділового спілкування життєво необхідно 
опанувати основи культури мовлення. 

Мовлення в діловому спілкуванні спрямоване на те, щоб, переконавши 
співрозмовника у правильності своїх поглядів, схилити до співробітництва. 
Переконливість визначається: психологічними чинниками, самою атмосферою 
бесіди, що може бути сприятливою чи несприятливою, доброзичливою чи 
недоброзичливою; культурою мовлення. 

Мовленнєва культура у діловому спілкуванні виражається в оцінці рівня 
мислення співрозмовника, його життєвого досвіду й у звертанні до 
співрозмовника зрозумілою для нього мовою. Під час ділової розмови потрібно 
вживати прості, ясні й точні слова, грамотно формулювати свою думку. 
Недарма існує висловлення “ріже слух”. 

Зігерт та Ланг виокремлюють типові помилки, пов’язані з орієнтацією на 
себе, що не дозволяють донести свою думку до співрозмовника. Сума втрат 
інформації за монологічного спілкування може сягати 50%, а в деяких випадках – 
80% обсягу вихідної інформації. 

Саме тому необхідно використовувати такі правила переконливого 
спілкування: 

І-е правило – правило Гомера: послідовність наведених аргументів 
впливає на їхню переконливість. Найпереконливіший такий порядок аргументів: 
сильні – середні – найсильніші. З цього правила випливає: починайте не з 
прохання, а з аргументів. Слабкі аргументи краще не використовувати, тому що 
шкоди від них набагато більше, ніж користі. Особа, яка приймає рішення, 
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(ОПР) приділяє більше уваги слабким місцям у ваших аргументах, тому що 
прийнявши позитивне рішення, вона бере на себе не вирішення результату 
справи, а надійність її. Слід назвати досить важливу обставину. Той самий 
аргумент для різних людей може бути і сильним, і слабким. Тому сила 
аргументів повинна визначатися з погляду ОПР. 

ІІ-е правило – правило Сократа: для одержання позитивного рішення з 
важливого для питання доцільно перед ним поставити два коротких, простих 
для співрозмовника питання, на які він без ускладнень дасть схвальну відповідь. 
2400 років існує це правило, воно перевірено сотнею поколінь освічених людей.  

І тільки порівняно недавно були з’ясовані глибинні фізіологічні причини, 
що пояснюють ефективність такого прийому. Установлено, що коли людина 
говорить чи чує “ні”, у її кров надходять гормони норадреналіну, що 
настроюють її на боротьбу. Навпаки, слово “так” призводить до виділення 
морфіноподібних речовин – “гормонів задоволення” ендорфінів. 

Одержавши дві порції гормону задоволення, співрозмовник 
розслаблюється, стає доброзичливим, йому психологічно легше погодитися, 
ніж вступати у боротьбу. 

Однієї порції ендорфінів може виявитися недостатньо, щоб перебороти 
поганий настрій, у якому, можливо, перебуває співрозмовник. Крім того, 
людина не здатна миттєво перебудуватися, треба дати їй більше часу й більше 
гормонів задоволення, щоб забезпечити цей процес. 

Попередні питання повинні бути короткими, щоб не стомлювати 
співрозмовника, не віднімати в нього багато часу. Крім того, у разі тривалої 
підготовки до основної частини розмови збільшується ймовірність того, що 
хтось втрутиться (телефонним дзвоником чи візитом) у розмову, і ваша 
підготовка піде на користь іншому. 

ІІІ-є правило – правило Паскаля: не заганяти співрозмовника у кут, дати 
йому можливість “зберегти обличчя”. Часто співрозмовник не погоджується з 
нами тільки тому, що згода якось асоціюється в його свідомості з утратою своєї 
гідності. Наприклад, відкрита погроза сприймається як виклик, і щоб не здатися 
боягузливим, людина робить усупереч необхідному, можливо навіть на шкоду 
собі. Або ж коли її викрили в чомусь, що ганьбить її гідність, погодитися – 
значить погодитися з негативною оцінкою своєї особистості. 

Запропонуйте таке рішення, що дасть співрозмовнику можливість з честю 
вийти зі скрутного становища – це допоможе йому прийняти вашу точку зору. 

IV-е правило: переконливість аргументів значною мірою залежить від 
іміджу й статусу того, хто переконує. Одна справа, коли слухаєш людину 
авторитетну, шановну, інша – людину, яку не сприймаєш серйозно. Цим 
правилом користуються ті, хто просить шановну людину “замовити за себе 
слівце”. Чи посилаються на думку авторитету, цитують його в підтвердження 
своїх доводів. 

Статус – це позиція в суспільстві. Студент, доцент, професор, декан, 
ректор; робітник, майстер, начальник цеху, директор – це статуси. Статус дає 
відповідь на питання “який?”: гарний чи поганий, розумний чи нерозумний, 
красивий чи ні, приємний чи неприємний тощо.  



71 

Високий посадовий чи соціальний стан, успіхи в якійсь галузі, 
освіченість, визнання оточення, високі особистісні якості піднімають статус та 
імідж людини, а разом з тим – і вагу його аргументів. Підтримка колективу 
підвищує статус індивіда, оскільки статус колективу вище статусу будь-якого 
його члена. 

Щоб застосовувати це правило, варто мати на увазі розбіжність у 
сприйнятті статусів залежно від ситуації. Наприклад, соціологічні опитування, 
проведені напередодні виборів депутатського корпусу, показали, що виборці 
віддають перевагу (за інших рівних умов) чоловікам, а не жінкам; особам 
середнього віку, а не молодим і літнім. Навпаки, у судових засіданнях щодо 
шлюборозлучних справ статус жінки сприймається суддями в цілому як більш 
високий (унаслідок сформованого стереотипу, що такі пороки, як пияцтво, 
рукоприкладство, невірність, егоїзм, притаманні більшою мірою чоловікам). 

Статус того, хто обвинувачує, сприймається як більш високий, ніж статус 
того, який виправдовується. Відображенням цього є таке існуюче (незважаючи 
на свою парадоксальність) твердження: “якщо виправдовується – винен”. 
Участь у конфлікті знижує імідж. Особливо про це не слід забувати керівникам, 
тому що імідж для них – синонім авторитету. 

V-е правило: не заганяти в кут себе, не принижувати свій статус. Багато 
бесід закінчується, не встигнувши початися, особливо якщо співрозмовники 
мають різні статуси. Наведемо кілька типових прикладів так званого 
“самогубного” початку бесіди. Варто уникати вибачення (без серйозних на це 
причин), прояв ознак непевності. Негативні приклади: “Вибачите, я не 
перешкодив?”; “Будь ласка, якщо у Вас є час мене вислухати”. Невпевнена 
поведінка принижує, асоціюється з низьким статусом. 

VI-е правило: не принижувати статусу та іміджу співрозмовника. Будь-
який прояв неповаги, зневаги до співрозмовника є замахом на його статус і 
викликає, як правило, негативну реакцію. Указування на помилку 
співрозмовника чи неправоту негативно впливає на його імідж, тому 
сприймається болісно, провокує суперечку й конфлікт. Якщо все-таки вказати 
на похибку необхідно, бажано робити це так, щоб визнання співрозмовником 
своєї неправоти не було принизливим. Наприклад, “Очевидно, вам невідомі 
деякі обставини. З огляду на ваше розуміння й ці обставини, чи не здається вам, 
що ми дійдемо висновку”.  

Хазяїн кабінету може підвищити свій статус і вплив на відвідувача за 
допомогою зміни форми крісла й розташування стільця для відвідувача. Крісло 
із завищеною спинкою підвищує статус того, хто в ньому сидить. Не випадково 
імператори, королі, папи Римські, а також судді традиційно сидять на кріслах з 
високими (до 2,5 м) спинками. Збільшення й інших розмірів (крісла, довжини 
його ніжок, щоб сидіти вище) піднімає статус. Крісло, що крутиться, 
асоціюється з більшою владою. Його перевага ще й у тому, що той, хто сидить 
у ньому, робить менше жестів і рухів тіла, які розкривають його ставлення до 
співрозмовника. Відвідувач відчуває себе менш значущим, якщо його крісло 
розташовано далеко від столу хазяїна кабінету. Це відчуття підсилюється, якщо 
замість крісла стоїть стілець, тобто відсутні підлокітники. 
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VII-е правило: до аргументів приємного нам співрозмовника ми 
ставимося поблажливо, а до аргументів неприємного – критично. Аристотель 
говорив, що найсильніший засіб переконання полягає в особистій шляхетності 
оратора. Цицерон також указував, що оратор повинен справляти приємне 
враження на слухачів.  

Механізм дії цього правила такий, як і правила Сократа: приємний 
співрозмовник стимулює вироблення гормонів задоволення, що не викликає 
бажання вступити в конфронтацію. Неприємний – навпаки. Викликати 
симпатію можна поважним ставленням, умінням вислухати, грамотним 
мовленням, приємними манерами, зовнішнім виглядом. 

VIII-е правило: проявляти емпатію. Емпатією називається здатність до 
розуміння емоційного стану іншої людини у формі співпереживання. Емпатія 
допомагає краще зрозуміти співрозмовника, уявити перебіг його думок, ніби 
“влізти в його шкіру”. Не виявивши емпатії, неможливо виконати перше 
правило (правило Гомера), тому що силу аргументів ми повинні оцінювати з 
погляду ОПР, тобто ми повинні ніби поставити себе на її місце. Те ж стосується 
і правил Сократа й Паскаля – потрібно передбачати реакцію співрозмовника на 
ваші слова, тобто знову виявити до нього емпатію. Для використання правил 4 
та 6 також доцільно оцінити статуси з погляду співрозмовника. Говорячи про 
способи розташування слухачів, Аристотель мав на увазі необхідність прояву 
емпатії. Остання сприяє виконанню наступного правила. 

IX-е правило: бути хорошим слухачем. Коли уважно проаналізувати 
учасників конфлікту, з’ясовується, що багато з них розпалюються, бо ті, хто 
сперечається, говорять про різні речі. Уміння уважно слухати – запорука 
переконливості: ніколи не зможеш переконати, якщо не зрозумієш перебіг 
думок співрозмовника. Крім того, уважний слухач привертає до себе 
співрозмовника, використовуючи правило 7. 

X-е правило: уникати конфліктогенів. Конфліктогенами називають слова, 
дії, що можуть призвести до конфлікту. Дослівний переклад слова кокфліктоген – 
“той, що породжує конфлікти” (закінчення “ген” у складному слові означає 
“той, що породжує”). Конфліктогенами є всілякі прояви переваги, агресії та 
невихованості: брутальність, погрози, глузування, зауваження, 
безапеляційність, нав’язування порад, перебивання співрозмовника, обман 
тощо. Дане правило примикає до правила 7. Справді, конфліктогени не 
залишаються непоміченими, зустрічають відсіч і... розмова перетворюється в 
суперечку. 

XI-е правило: перевіряти правильність розуміння один одного. 
Найуживаніші слова мають безліч значень залежно від контексту. Це 
характерно для будь-якої мови. Тому ступінь розуміння під час прийняття 
повідомлення, особливо усного, завжди варто перевіряти. Ніхто не міг 
перевершити у наукових суперечках Галілео Галілея: він починав з того, що 
викладав точку зору своїх супротивників більш ясно, ніж це могли зробити 
вони самі, а потім розносив їх дощенту – у цьому відношенні він був справжнім 
віртуозом. 

XII-е правило: стежити за мімікою, жестами, позами співрозмовника. 
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Процесу переконання заважає те, що ми не знаємо, що думає слухач з 
приводу наших слів. Далеко не завжди співрозмовники відверті. Допомагає 
знання мови жестів і поз. Справа в тому, що на відміну від мовлення і міміки 
ми не контролюємо свою жестикуляцію і прийняті пози, це відбувається 
неусвідомлено. Людина, що знає мову жестів і поз, читає співрозмовника, 
одержуючи додаткову інформацію. Разом із тим ми буваємо непереконливими, 
якщо наші жести й пози не відповідають словам. Якщо відчувається така 
невідповідність, ми говоримо: “Відчуваю, що тут щось не так...”. Знання жестів 
і поз дозволяє зробити наше мовлення більш переконливим. 

XIII-е правило: показати, що пропоноване вами задовольняє певну 
потребу співрозмовника. За Маслоу потреби людини поділяються на:  

1) фізіологічні (їжа, вода, сон, житло, здоров’я тощо);  
2) потреба в безпеці, впевненість у майбутньому;  
3) потреба приналежності до певної спільності (родини, компанії друзів, 

колективу тощо);  
4) потреба у повазі, визнанні;  
5) потреба у самореалізації, прояві своїх можливостей; духовні потреби.  
Це правило допоможе визначити межі можливості вирішення питання. 

Поставивши себе на місце ОПР, запитаємо: “Погодився б я сам із 
запропонованим?” Дуже часто такий підхід дає змогу замінити мету 
переконання на реально досяжну. 

 
Контрольні запитання та творчі завдання 

 
1. Проаналізуйте запропоновані у тексті та існуючі визначення поняття 

комунікації та порівняйте їх. Чи можете ви виділити спільні та відмінні риси? 
Які? Обґрунтуйте вашу відповідь. 

2. Запропонуйте власне визначення поняття комунікації. Чи буде воно 
відрізнятися від існуючих? 

3. Охарактеризуйте існуючі моделі комунікації. Яка з них, на вашу 
думку, є найефективнішою для державно-адміністративної та політичної 
діяльності?  

4. Чи поділяєте ви думку про важливість довіри у комунікації? 
Підготуйте відповідь та підкріпіть її переконливими прикладами з вашої 
професійної діяльності. 

5. Дослідіть складові комунікативного процесу та охарактеризуйте 
кожну з них. 

6. Вивчіть об’єктивні та суб’єктивні причини-перепони ефективності 
комунікації. Які з них є найважливішими? Чому? 

7. Запропонуйте моделі ефективної комунікації у політичній діяльності 
та в державному управлінні.  

8. Підготуйте слайд-презентацію за довільно обраною вами темою з 
проблематики комунікації в державно-адміністративній та політичній 
діяльності. 
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9. Здійсніть критичний аналіз стану комунікації у вашому підрозділі. Які 
позитивні та негативні тенденції ви виокремили? Прокоментуйте та підтвердіть 
їх переконливими прикладами. 

10.  Охарактеризуйте власний стиль комунікації. Над чим і чому, на вашу 
думку, вам потрібно ще попрацювати?  

 
Перелік тем круглих столів, дискусій 

 
1. Ефективність суспільно-політичних реформ в контексті реалізації 

принципів довіри у комунікації. 
2. Ефективна комунікація в державно-адміністративній діяльності: стан 

та тенденції. 
3. Ефективність комунікації народних депутатів як передумова 

ефективності українського парламенту. 
4. Вітчизняна практика розгортання комунікативного процесу у форматі 

“народні депутати – громадяни-виборці – державні службовці”. 
5. Взаємодія зацікавлених сторін в процесі комунікації: утопія чи 

реальність? 
6. Загрози ефективності комутації в державному управління та політиці 

та шляхи їх подолання. 
7. Активізація морально-етичної складової процесу комунікації: стан, 

проблеми та тенденції. 
8. Відповідальність зацікавлених сторін процесу комунікації: сутність та 

шляхи посилення. 
9. Маркетингові підходи у сфері державного управління як чинник 

осучаснення сутності функцій держави ХХІ ст. 
10.  Соціальний діалог та соціальне партнерство як виклики для 

українських державних службовців, народних депутатів, політиків. 
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