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ВСТУП 

 

Орієнтація на довгострокову перспективу, втілення бачення, готовність 

до ризиків та потреба інноваційності зумовлює розвиток лідерства не тільки у 

приватному, а також у державному секторі. Нині лідерство визнано потужним 

фактором вдосконалення управлінської спроможності та результативності 

діяльності органів влади у європейських країнах. Тому Стратегія державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки та новий Закон України “Про державну 

службу” ставлять перед Національною академією державного управління при 

Президентові України (далі – Національна академія) завдання щодо підготовки 

та професійного розвитку вищих керівних кадрів державної служби, здатних 

забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління 

та лідерство у проведенні адміністративної та економічної реформ. 

Програму проведення літньої тренінгової школи “Лідерство в 

управлінській діяльності” для осіб, зарахованих до Президентського кадрового 

резерву “Нова еліта нації” (далі – Програма) підготовлено Інститутом 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії (далі – Інсти-

тут) на підставі вивчення навчальних потреб слухачів із врахуванням досвіду 

українсько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на держав-

ній службі”, напрацювань Національної академії, здобутих у спільних 

міжнародних проектах з Національною школою управління Франції (ENA), 

Національною школою публічного адміністрування Польщі (KSAP), Інсти-

тутом міжнародних освітніх проектів Цюріхського педагогічного університету, 

Німецьким товариством міжнародної співпраці, а також результатів наукових 

досліджень Інституту щодо впровадження інноваційних підходів у підвищення 

кваліфікації керівних кадрів.  

Такий підхід забезпечив реалізацію новітніх інтерактивних технологій 

навчання, сприяв переходу до оперативних процедур налаштування 

навчального процесу на персональні навчальні потреби, а також організації 

індивідуальної роботи з учасниками Президентського кадрового резерву з 

метою формування дорожніх карт особистісного саморозвитку. 

Програму структуровано за 5-ма модулями: 

1. Адміністративне та політичне лідерство. 

2. Лідер як організатор командної роботи колективу однодумців. 

3. Лідер як провідник реформ. 

4. Керівник-лідер як суб’єкт комунікативної діяльності. 

5. Самоменеджмент керівника-лідера. 

Мета навчання – оволодіння системою знань і умінь, які складають осно-

ву професійної компетентності керівників-лідерів та забезпечують здатність до 

креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних 

ситуаціях, організації ефективної командної роботи та застосування 

інноваційних підходів у роботі, здійснювати самоменеджмент та розвиток 

лідерського потенціалу. 
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Результатом засвоєння Програми є: 

 розвиток системи знань і умінь щодо реалізації державної кадрової 

політики і здійснення ефективного управління персоналом в органах влади; 

 володіння інформацією про сучасну концепцію лідерства як стратегію 

управління персоналом та специфічний тип управлінської взаємодії;  

 оволодіння уміннями щодо використання психологічних механізмів 

ефективного управлінського впливу; 

 забезпечення здатності здійснювати управління змінами, викорис-

товуючи особистий потенціал конкурентоспроможного лідера, та забезпечувати 

стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів; 

 оволодіння уміннями використовувати SWOT-аналіз як управлінський 

інструмент для опрацювання стратегічних альтернатив; 

 розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність здійс-

нювати самоменеджмент та розвивати лідерський потенціал; 

 оволодіння технологіями здійснення публічних виступів, спілкування зі 

ЗМІ, ведення переговорів та використання комунікативних інструментів 

моделювання іміджу; 

 оволодіння системою знань, умінь та навичок щодо використання 

сучасних підходів до управління людськими ресурсами, формування управ-

лінської команди, управління конфліктами та використання в професійній 

діяльності технологій мотиваційного та стрес-менеджменту. 

Навчання за Програмою проводиться у формі тренінгових занять, 

дискусій, круглих столів, мозкових штурмів, практичних занять, презентацій з 

елементами практичного заняття тощо.  
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Тези виступу “ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ”  
 

голови Національного агентства України з питань державної служби, кандидата 

юридичних наук, доктора публічного права  

Толкованова В’ячеслава Вікторовича 

 

Новий Закон розроблений на основі напрацювань у сфері державної 

служби, сформованих науковцями та практиками. 

Головним його позитивом є зміна самої сутності державної служби. 

Новий Закон покликаний перетворити державну службу з допоміжного 

інституту держави, який уможливлює функціонування державних органів, на 

дієвий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини, колективних 

інтересів суспільства. 

Чинне законодавство, що регламентує державну службу, зокрема Закон Украї-

ни “Про державну службу”, не відповідає сучасному рівню розвитку українського 

суспільства, європейським принципам функціонування публічної адміністрації. 

Йому характерні: 

-  слабка спроможність державної служби забезпечувати ефективне ви-

конання завдань щодо реалізації структурних реформ; 

-  недостатня якість надання адміністративних послуг; 

-  недостатній професійний рівень державних службовців для виконання 

масштабних завдань; 

-  непрестижність державної служби та невисокий статус державного 

службовця; 

-  низька ефективність механізму запобігання проявам корупції; 

-  відсутність прозорого механізму прийняття та просування на дер-

жавній службі; 

-  відсутність реальної оцінки діяльності державних службовців та визна-

чення професійних компетентностей. 

На 1 січня 2011 року корпус державних службовців налічував майже  

280 тис. осіб, з них 60% – жінки, 40% – чоловіки. 

Головна проблема для державної служби – стабільність, а її інтегрований 

показник – плинність кадрів.  

У період з 2007-2010 років плинність кадрів на державній службі – на рівні 

15%.  

Проблема стабільності апарату, наступності та збереження інституційної 

пам’яті є чи не найбільш актуальною для державного управління. Плинність 

кадрів вкрай негативно впливає на якість надання адміністративних послуг. 

Інша проблема – навчання та підвищення кваліфікації. Статистика свід-

чить, що у період з 2004–2010 рр. частка державних службовців, які підвищили 

кваліфікацію, коливалась на рівні 15,1%. 

Водночас важливість завдань і функцій, що виконують державні службовці, 

вимагає постійного системного професійного удосконалення, а також нових 

підходів до навчальних програм і системи підвищення кваліфікації загалом. 
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Необхідно відзначити, що Віктор Янукович тричі вносив законопроект 

“Про державну службу” до парламенту: 20 вересня 2007 року – як Прем’єр-

міністр України, 28 січня 2008 року – як народний депутат України і, нарешті, 

25 березня 2011 року – як Президент України. 

Станом на 01.01.2013 р. в Україні налічується 372 856 державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що складає 0,8% від 

загальної чисельності населення (45553,0 тис. осіб). 

Метою Закону є удосконалення правового регулювання державної служби 

відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у зв’язку із 

системними реформами, започаткованими Президентом України.  

До засадничих принципів державної служби, на відміну від попередньої 

редакції Закону, віднесено також верховенство права, політичну неупередже-

ність та прозорість діяльності.  

Законом визначено основи державної служби, умови вступу на державну 

службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних 

службовців, засади їх соціального і правового захисту. 

Закон забезпечує створення правових передумов для: 

- перетворення державної служби на політично нейтральний інститут; 

- підвищення престижності державної служби; 

- врегулювання статусу державного службовця; 

- підвищення якості послуг, які надають державні службовці; 

- введення в дію прозорого механізму прийняття на державну службу; 

- введення в дію ефективного механізму запобігання корупції; 

- створення умов прозорої діяльності органів державної влади; 

- підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних 

службовців. 

Новий Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на 

державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус 

державного службовця. 

Закон чітко розмежовує державну службу та політичну діяльність. Ним ви-

значається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про 

державну службу (зокрема, політичні посади, працівників прокуратури, яким при-

своюються класні чини, суддів, працівників, що виконують в органах державної 

влади допоміжні та обслуговуючі функції, працівників державних підприємств, 

установ і організацій, а також військовослужбовців, осіб рядового і началь-

ницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються 

спеціальні звання). 

Це дозволить: 

• запобігти наданню статусу державного службовця посадовим особам, 

ознаки посад яких не відповідають критеріям, визначеним цим Законом; 

• скоротити чисельність державних службовців, зупинити її подальше 

необґрунтоване зростання; 

• досягти чіткої ідентифікації кола державних службовців у сприйнятті 

суспільства.  

Закон містить низку принципових новел, серед яких:  
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–  чітке розмежування між адміністративним публічним правом та при-
ватним правом; 

–  введення системної класифікації посад залежно від характеру та обся-
гу посадових обов’язків; 

–  єдині стандарти прийняття на службу; 
–  нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової 

діяльності; 
–  новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати 

його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності.  

Розмежування сфер застосування принципів та норм публічного і приват-
ного права є одним із ключових принципів європейського адміністративного 
простору, який реалізовано шляхом регламентування Законом про державну 
службу усіх питань вступу, проходження та припинення державної служби. 

Необхідність розрізнення у законі проходження державної служби та 
звичайної трудової діяльності зумовлена тим, що державні службовці, вико-
нуючи завдання і функції держави, мають особливий статус, забезпечують 
права та свободи громадян, захист публічного інтересу. Права ж їх самих при 
цьому обмежено, - вони фактично працюють на умовах публічно-правового 
договору з державою. Отже, особливості їхніх службових відносин мають 
також бути визначені спеціальним законом. Загалом, законодавство про 
державну службу наразі фрагментарне, без уніфікованого підходу.  

Віднесення до відповідних категорій посад відбуватиметься щоразу під час 
формування штатного розпису кожного органу державної влади відповідно до 
встановлених у законі принципів поділу посад на групи і підгрупи (характер та 
обсяг посадових обов’язків, зокрема виконання керівних функцій, та масштаб 
юрисдикції органу державної влади, у якому працює посадова особа – вся 
територія України, один або кілька районів тощо).  

Це дозволить встановити логічну і прозору систему оплати праці, вихо-
дячи з принципу однакової оплати за однакову працю, та подолати 
несправедливі міжпосадові, міжвідомчі та міжрегіональні розбіжності в оплаті 
праці державних службовців. 

В цілому передбачається, що всі державні службовці отримають вищі 
ранги, ніж мають на сьогодні.  

Профіль професійної компетентності посади державної служби – комплексна 
характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту 
виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, 
необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків. 

Рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що 
визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 
володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками. 

Ці характеристики є інструментом для планування людських ресурсів, 
набору та просування по службі, професійного навчання та підвищення 
кваліфікації, планування кар’єри та її розвиток, оцінку результатів діяльності.  

Профілі компетентності стануть основою професійного розвитку державних 

службовців: від визначення особистих потреб у навчанні до вдосконалення 

навчальних програм і підходів до підвищення кваліфікації системи загалом. 
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Для відокремлення політичної та управлінської діяльності Законом перед-

бачено в державних органах запровадити посаду керівника державної служби, 

який здійснюватиме управління державною службою в органі державної влади та 

відповідатиме перед керівником відповідного органу за функціонування держав-

ної служби як у апараті, так і в цілому в системі органу державної влади. До його 

функцій належатиме організація проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад, призначення осіб на посади державної служби та звільнення їх з посад, при-

своєння рангів, прийняття рішень про заохочення державних службовців тощо. 

У міністерствах відповідно до Закону України “Про центральні органи 

виконавчої влади” передбачена відповідна посада керівника апарату. У органах 

державної служби, де така посада відсутня, функції керівника державної 

служби здійснюватиме керівник органу державної влади.  

Управління державною службою в державному органі здійснюватиметься 

також через служби управління персоналом, які набувають нових функцій, 

зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, які подають канди-

дати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, 

розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, 

що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових 

підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади. 

Закон встановлює єдину процедуру прийняття на державну службу 

незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення 

на посади державної служби групи І (тобто це посади керівника, заступників 

керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрис-

дикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу 

влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації). 

Удосконалюються механізми проведення відкритого, прозорого, об’єк-

тивного конкурсу, що забезпечується значною деталізацією та врегулюванням 

цих питань саме на законодавчому рівні. Зокрема, передбачається якісна зміна 

підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та 

проходження співбесіди. 

Закон встановлює новий підхід до навчання держслужбовців, а саме 

підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, що 

проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за 

програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування 

або в інших формах у порядку, що визначає Нацдержслужба України. 

Національну академію державного управління при Президентові України 

визначено головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепід-

готовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань “Державне управління”. 

Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує 

керівник державної служби в державному органі.  

Відповідно до практики провідних економічно розвинутих демократичних 

країн основну частку (80–90%) заробітної плати державних службовців 

становитиме посадовий оклад. При цьому принципи системи оплати праці та 
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мінімальний гарантований рівень найменшого посадового окладу у таких 

країнах встановлюється законом як соціальна гарантія. 

Законом встановлено мінімальний розмір найменшого посадового окладу 

на рівні не менше двох розмір мінімальної заробітної плати (на посаді 

державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми 

посадових окладів.  

Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема 

районних державних адміністрацій, більше майже у 4,5 рази. 

Такий підхід дозволить виконати завдання Президента України: вже у 

перший рік дії нового закону вдвічі підвищити зарплату найменш соціально 

незахищеної категорії державних службовців – спеціалістів та керівників струк-

турних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а протягом кількох років – і 

державним службовцям інших категорій. При цьому буде вирішено проблеми, які 

гостро стоять сьогодні – щодо значних міжпосадових і міжвідомчих розбіжностей 

і порушення фундаментального принципу однакової оплати за однакову працю.  

При цьому у Законі зберігається також і право на отримання державним 

службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а 

також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів України 

надбавок.  

У новому Законі визначено поняття службової дисципліни, службових 

обов’язків та види дисциплінарних стягнень, які є диференційованими з 

урахуванням ступеню провини. Також диференціюється і ступінь провини.  

Питанням дисциплінарної відповідальності державного службовця при-

свячено цілий розділ (9 статей). Видами відповідальності є зауваження, догана; 

сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з 

посади державного службовця. У новому Законі чітко визначено який саме вид 

відповідальності може бути застосований за певне дисциплінарне порушення: 

дисциплінарне стягнення накладається відповідно до характеру, тяжкості та 

обставини в яких він вчинений, що сприяє прийняттю об’єктивного рішення 

керівником органу щодо виду дисциплінарного стягнення. Законом передбачено 

надання права державному службовцю оскарження до спеціально уповно-

важеного центрального органу виконавчої влади з питань державної служби 

незаконних дій керівника державного органу, який повинен обов’язково провести 

службове розслідування у встановленому законодавством порядку з метою 

встановлення факту порушення прав особи, наданих цим Законом, або відсутності 

такого факту і вжиття відповідних заходів у межах повноважень.  

Новий Закон містить норму щодо обов’язкового проведення службового 

розслідування на вимогу державного службовця з метою спростування безпід-

ставних, на його думку, звинувачень або підозр, службового розслідування. 

Одним із нововведень є те, що законодавець делегував спеціально уповно-

важеному центральному органу з питань державної служби повноваження щодо 

затвердження порядку проведення службового розслідування. 

Перед нами сьогодні стоїть складне завдання – забезпечити ефективне 

впровадження нового законодавства про державну службу. 
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Європейський вибір та процеси глобалізації висувають перед державними 

службовцями України дедалі складніші вимоги вчасно на якісно реагувати на су-

часні вимоги, додержуючись європейських стандартів ефективного урядування. 

Адміністративна реформа як один із напрямів Президентської Програми економіч-

них реформ спрямована на підвищення ефективності діяльності державних органів. 

З 1 січня 2014 р. набирає чинності нова редакція Закону України “Про 

державну службу”, якою закладаються правові засади для створення політично 

неупередженого інституту державної служби, запроваджуються нові механізми 

та процедури управління персоналом та оцінювання службової діяльності за 

компетентнісним підходом.  

Пріоритети розвитку кадрової політики в державному управлінні закріп-

лені Президентом України в Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 

2020 роки, затвердженої Указом від 1 лютого 2012 р. № 45, якою визначені 

шляхи і засоби професіоналізації державної служби, впровадження технологій 

управління персоналом на противагу існуючим регламентам роботи з кадрами. 

Зокрема Стратегія передбачає розроблення та прийняття державної цільової 

програми кадрової політики, а також відповідних галузевих програм.  

Незважаючи на досить успішно пройдений етап становлення, українська 

державна служба має низку системних проблем, які створюють ризики для 

подальшого розвитку країни і потребують вирішення у короткостроковій і 

середньостроковій перспективі. 

Головна проблема полягає в тому, що сучасна система державної служби 

характеризується недостатнім рівнем стабільності, водночас висока плинність 

кадрів підриває фундаментальні основи державної служби як системи, що 

забезпечує збереження інституційної пам’яті державного апарату, наступність і 

послідовність у проведенні державної політики. 

Численні наукові дослідження стверджують, що саме побудова сучасного 

управління людськими ресурсами є тією концептуальною базою, яка дає 

поштовх для розвитку та ефективного функціонування державної служби. 

Президент України поставив перед нами завдання забезпечити нову якість 

роботи виконавчої влади, що передбачає скорочення кількісних показників 

державної служби за умови покращання організаційних процедур, гарантування 

професійності та відповідальності державної служби. 

13 травня 2013 року на засіданні Уряду затверджено постанову Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку 

державної служби на період до 2016 року”, розроблену Нацдержслужбою 

України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 

2012 року № 411-р “Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку державної служби на період до 2016 року”. 

Одним із основних напрямів змін стане застосування компетентнісного 

підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній 

службі. Такий підхід покладено в основу кадрової політики Великої Британії, 

Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії і передбачає 

врахування знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей службовця, що 

дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці.  
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Ключовими пріоритетами визначено: 

1) впровадження механізму, стандартів та процедури управління людськи-

ми ресурсами на державній службі; 

2) посилення інституціональної спроможності у системі державної служби. 

Реалізація першого пріоритету створить умови для професійного розвитку та 

просування по службі державних службовців, раціонального добору і розстановки 

кадрів з урахуванням їх професійних здібностей та особистих якостей. 

Впровадження розроблених нормативно-правових актів і методик управ-

ління людськими ресурсами буде підкріплене заходами у рамках другого пріо-

ритету, спрямованими на інформаційно-технічне та навчально-методичне забез-

печення діяльності служб персоналу органів державної влади, налагодження 

ефективної взаємодії з громадськістю 

У ході розроблення проекту Програми враховано напрацювання україн-

сько-канадського проекту “Реформа управління персоналом на державній служ-

бі”, зокрема розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну 

рамку щодо системи управління персоналом на державній службі, а також 

рекомендації експертів проекту Twinning “Підтримка розвитку державної 

служби в Україні”, висновки та рекомендації інших міжнародних проектів та 

програм у сфері державної служби. 

Проект неодноразово винесено на обговорення у ході проведених Нац-

держслужбою України комунікативних заходів, серед яких щорічні Рішельєв-

ські академічні читання, що відбулися 25–26 вересня 2012 р. у місті Одеса, 

Шоста щорічної регіональної конференції з питань інституційної розбудови, що 

відбулася 8–9 листопада 2012 р. та інші. 

Проходження державної служби, включно із вступом та просуванням, 

повинні стати прозорими, передбачуваними і такими, що справді враховують 

здібності та професійні заслуги державного службовця. 

Реалізація Програми передбачає такі завдання: 

1) впровадження профілів професійної компетентності посад державної служ-

би та механізму їх використання у всіх кадрових процесах на державній службі; 

2) забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяль-

ності та подальшим проходженням державної служби, реалізація принципу 

професійних здобутків і заслуг; 

3) оновлення змісту діяльності служб персоналу державних органів, 

посилення їх стратегічної ролі відповідно до завдань Стратегії державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки; 

4) наукове забезпечення розвитку системи державної служби, посилення 

зв’язку наукових досліджень з потребами державних органів; 

5) посилення інституціональної спроможності служб персоналу державних 
органів; 

6) надання правової, консультаційної, методичної допомоги державним орга-
нам з питань модернізації державної служби з урахуванням міжнародного досвіду. 

Державна цільова програма передбачає низку заходів, спрямованих на 
визначення реальних потреб у кадрах по етапах на найближчу та стратегічну 
перспективу, створення умов для раціонального добору і розстановки кадрів з 
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урахуванням їх професійних здібностей та особистих якостей, залучення на 
державну службу перспективної молоді. 

Розроблені методики дадуть змогу проаналізувати, наскільки обґрунтовані ви-
моги, які висуваються до рівня освіти, стажу, знань, умінь та навичок претендентів 
на кожну посаду державної служби, визначити чи не є вони завищені або занижені.  

Це дасть змогу усунути недоліки, які є сьогодні при проведенні конкурсу 
на заміщення вакантних посад, аби гарантувати єдині вимоги та рівний доступ 
до державної служби для усіх громадян, що передбачено Конституцією України 
та законодавством про державну службу. 

У рамках державної цільової програми будуть розроблені критерії для ви-
значення мінімальних вимог до рівня професійної компетентності державного 
службовця на конкретній посаді, які забезпечать ефективне виконання посадових 
обов’язків.  

На основі цієї методики щорічно буде проводитися вибірковий аналіз 
профілів професійної компетентності посад державної служби, їх взаємозв’язку 
з посадовими інструкціями та положеннями про структурні підрозділи органів 
виконавчої влади. 

Серед новацій проходження державної служби варто окремо підкреслити 
важливість запровадження оцінювання морально-психологічного потенціалу дер-
жавних службовців, адже це один із головних компонентів потенціалу управління, 
сформованість якого забезпечує ефективність виконання управлінських функцій, 
підвищить довіру громадян до професійної діяльності державних службовців.  

Критерії результативності виконання посадових обов’язків дадуть змогу 
оцінити діяльність державного службовця, як, наприклад, її оцінюють у Чехії та 
Словаччині за методикою усестороннього оцінювання управлінської діяльності 
за Л.Сватушко.  

Також буде створена організаційно-правова модель здійснення самоосвіти, 
яка є одним із видів підвищення кваліфікації державних службовців, водночас не 
має достатньої нормативної бази та механізму її реалізації. Будуть розроблені 16 
модулів з найбільш актуальних питань проходження державної служби, серед 
яких запобігання корупції, управління людськими ресурсами, налагодження 
взаємодії з громадськістю тощо. Передбачається, що шляхом самоосвіти за цими 
модулями рівень професійної компетентності підвищить не менш як 89 тисяч 
державних службовців. 

Розроблення індивідуальних планів професійного розвитку державного 
службовця поряд з іншими згаданими новаціями дасть змогу подолати існуючу 
сьогодні негативну практику, коли наявні або отримані під час підвищення 
кваліфікації знання майже не використовуються в основній діяльності дер-
жавного службовця, не впливають на його просування по службі.  

Також буде удосконалено національну систему навчання та підвищення 
кваліфікації державних службовців, її взаємозв’язок із професійною діяльністю 
та вимогами до рівня знань, умінь та навичок на конкретній посаді. 

Завдяки реалізації Державної цільової програми у діяльність центральних 
органів виконавчої влади буде впроваджено систему управління людськими 
ресурсами, яка передбачатиме заходи щодо забезпечення органу високо-
кваліфікованими кадрами з урахуванням вимог до рівня професійної компе-
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тентності на кожній посаді, оптимізації чисельності державних службовців, 
підвищення рівня їх професійної компетентності. 

Одним із найбільш болючих проблем є наявність програмних засобів 
автоматизації процесів управління людськими ресурсами на державній службі, 
адже наявна система “Картка” тривалий час не оновлювалася і не відповідає 
сучасним потребам кадрових служб, передбачених чинним законодавством. Тому 
в Державній цільовій програмі закладено завдання щодо впровадження сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в управління державною службою. 

Для успішного проведення реформи державної служби необхідна широко-
масштабна програма підвищення рівня професійної компетентності керівників 
та працівників служб персоналу органів державної влади. З огляду на це 
Державна цільова програма приділяє окрему увагу ознайомленню їх зі змістом, 
технологіями та практичними інструментами для виконання нових завдань і 
функцій управління людськими ресурсами на державній службі, проведення 
відповідних тренінгів і семінарів розпочнеться уже з 2013 року. 

Стратегія управління людськими ресурсами, що ґрунтується на компетент-
ності та заслугах, при відборі та просуванні по службі; визначення кількісної та 
якісної потреби у кадрах, планування кар’єри державного службовця, плану-
вання безперервного вузько спрямованого навчання на робочому місці. 

Підтримка цих процесів з боку Нацдержслужби України передбачатиме: 
• стандартизацію кадрових процесів на основі профілів професійної 

компетентності посад, 
• інформаційне та технологічне забезпечення кадрових служб, 
• автоматизацію кадрового діловодства,  
• розроблення інструментарію для здійснення функцій управління 

людськими ресурсами. 
Головною передумовою успіху реформи державної служби є відкритість 

процесу та урахування різних легітимних інтересів груп, що існують у суспільстві. 
Громадяни повинні мати можливість реалізовувати ці інтереси не лише через 
вибори, а й у час між ними через участь у прийнятті урядових рішень. 

Державна служба – це основний інструмент держави і головна складова 
системи державного управління, за допомогою якого держава виконує взяті на 
себе перед суспільством зобов’язання. Від якості роботи державних службовців 
залежить авторитет держави, рівень задоволення громадян, сталий розвиток 
країни та її конкурентоспроможність на міжнародній арені. 
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Тези до презентації з елементами практичного заняття  

“АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО”  

 

директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувача 

кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ  

при Президентові України, доктора політичних наук, професора  

Гошовської Валентини Андріївни 
 

Лідерство є скрізь, де є влада і організація. Само слово “лідер” в 

перекладі з англійського (“leader”) означає “ведучий”, “керівний”.  

Характеристика політичного лідерства повинна виходити насамперед з 

розуміння того, що лідерство, як таке, є універсальним і невід’ємним механізмом 

функціонування будь-якої людської спільності. Завдяки йому, спільнота людей 

отримує додаткові можливості для посилення внутрішньої інтеграції, підвищення 

ступеня цілісності і, як наслідок, зміцнення своєї життєстійкості. 

Феномен лідерства зустрічається на будь-якому рівні соціальної орга-

нізації суспільства. Воно існує скрізь, де є колективна діяльність і організація. 

Будь-яка спільна діяльність потребує впорядкування поведінки індивідів, у 

виробленні загальних цілей і визначенні шляхів і способів їх досягнення. 

Важливість феномену лідерства усвідомлювалася вже в глибокій старовині. 

Увага багатьох поколінь політичних мислителів минулого була прикована до 

особи великих правителів. Проблема “ідеального правителя” займала одне з 

центральних місць в історії політичної думки, починаючи з епохи античності і 

аж до кінця ХIХ ст. Яскравими представниками героїчної концепції історії, що 

розглядають історію як результат діяльності видатних особистостей, були 

Т.Карлейль і Р.Емерсон. Глибокий вплив на сучасні теорії лідерства зробили 

теорії Ф.Ніцше, З.Фрейда, Г.Тарда, Г.Лебона. 

Поняття лідерства. Лідерство – явище складне і багатогранне. В даний 

час існує безліч підходів до визначення поняття лідерства і його природи. 

Лідерство часто розглядають як різновид влади.  

У сучасній науці лідерство характеризується неоднозначно. Можна 

виділити такі основні підходи до його трактування: 

1. Лідерство – це різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху 

вниз, а також те, що її носієм виступає не більшість, а одна людина або група 

осіб. Політичне лідерство, пише Жан Блондель, – це “влада, здійснювана одним 

або декількома індивідами, з тим, щоб спонукати членів нації до дій”.  

2. Лідерство – це управлінський статус, соціальна позиція, пов’язана з 

ухваленням рішень, це керівна посада. Така інтерпретація лідерства витікає із 

структурно-функціонального підходу, що передбачає розгляд суспільства як 

складної, ієрархічно організованої системи соціальних позицій і ролей. Заняття 

в цій системі позицій, пов’язаних з виконанням управлінських функцій (ролей), 

і дає людині статус лідера. Іншими словами, як відзначає Даунтон, лідерство – 

це “положення в суспільстві, яке характеризується здатністю особи, що займає 

його, направляти і організовувати колективну поведінку деяких або всіх його 

членів”.  
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3. Лідерство – це вплив на інших людей (Ст. Кац, Л. Едінгер і ін.).  

Отже, лідерство – це один з проявів влади, відмінна властивість 

політичної діяльності, право висувати керівника який її здійснює. Це явище 

властиво і іншим видам діяльності – науці, спорту тощо. 

Політичне лідерство – процес взаємодії між людьми, в якому особи, що 

мають авторитет та наділені реальною владою здійснюють легітимний вплив на 

суспільство (або його частину), яке наділяє їх частиною своїх політико-владних 

повноважень і прав. 

В сучасному суспільстві політичне лідерство становить спосіб, метод 

побудови влади, заснованої на інтеграції різноманітних соціальних верств (груп) 

шляхом специфічних механізмів навколо програми, що висувається лідером, 

(концепції) рішення соціальних проблем і завдань суспільного розвитку.  

Політичне лідерство на рівні політичних рухів виконує різноманітні 

функції, зв’язані з домаганням на владу конкретних соціальних верств. Тут 

принципове значення має спроможність лідера адекватно відображати інтереси 

частини населення, яка його підтримує, тобто уміння сформувати такі інтереси 

у вигляді конкретних політичних вимог і сформулювати їх, якщо вони не 

розвинуті, визначити тактику боротьби і ефективні засоби їх задоволення. В 

такому випадку лідерство відіграє не лише прагматичні, а й інтегративні 

функції. Фігура політика у даному випадку служить символом певних полі-

тичних настроїв, з яким буденна свідомість зв’язує свої надії. Залежно від того, 

наскільки відповідає реальна особа своєму образу, настільки широкі його 

можливості у формуванні конкретної політичної настанови.  

Макс Вебер виділяє три якості, вирішальні для політика: пристрасть, 

почуття відповідальності, та спроможність внутрішньо зібрано і спокійно 

піддатися впливу реальностей. Інші автори на перший план висувають інші 

якості індивіда, необхідні для того, щоб він став політичним лідером – силу 

волі, розум, цілеспрямованість, хитрість і т. ін. Однак усі дослідники сходяться 

в одному: в основі політичного лідерства лежать соціальні чинники, 

антропологічні і психологічні властивості індивіда. Саме вони визначають 

природу, зміст, структуру й ефективність діяльності політичного лідера будь-

якого рівня і масштабу – від регіонального до загальнонаціонального. 

Політичний лідер повинен володіти рядом антропологічних і соціально-

психологічних якостей, що складають найважливішу умову ефективного 

функціонування управлінської суспільної структури.  

Серед найважливіших функцій лідера Н. Макіавеллі, автор теорії 

лідерства, виділив такі: 

 забезпечення громадського порядку і стабільності в суспільстві;  

 інтеграцію різнорідних інтересів і груп;  

 мобілізацію населення на рішення загальнозначущих цілей. 

Функції лідера є головні напрямки його діяльності. Зазвичай виділяють 

три загальних функції:  

  діагностичну (аналітичну),  

  розробки програми діяльності,  
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  мобілізаційну – полягає у можливості лідера забезпечити підтримку 

свого курсу широкими верствами населення та їх залучення до його здійснення.  

Окрім цих функцій існують також інші. 

 Комунікативна функція – спрямована на зміцнення каналів політичного 

зв’язку з метою запобігання відчуження громадян від влади.  

 Інноваційна функція – характеризується можливістю лідера генерувати 

нові ідеї і добиватися їх втілення в життя. 

 Інтегративна – полягає в узгодженні і об’єднанні різних груп інтересів 

на основі загальної системи цінностей.  

 Орієнтаційна функція – пов’язана з досягненням цілісності і гармонії 

соціальних інтересів, що здійснюється через вироблення політичного курсу, що 

враховує потреби різних груп населення.  

 Інструменталістська – характеризує здатність лідера забезпечити 

механізм здійснення свого курсу за допомогою прийняття політичних рішень і 

забезпечення їх ресурсами. 

 Функція соціального арбітражу і патронажу пов’язані із захистом прав 

і свобод громадян, забезпеченням законності і порядку.  

 Функція легітимації політичного режиму характерна для тоталітарних і 

авторитарних політичних систем, в яких обґрунтування правомірності полі-

тичного режиму безпосередньо пов’язане з особистістю лідера. У цих випадках 

режим намагається знайти виправдання особливих якостях харизматичних 

лідерів. 

Лідерство є способом внутрішнього структурування соціальної групи, виді-

лення тих основоположних елементів, які сприяють реалізації ними своїх 

загальних інтересів. У цьому сенсі лідерство характеризує не тільки персональ-

ні якості здійснює ці функції особи (групи осіб), але головним чином їх відно-

сини з основною частиною населення. Лідер – це елемент підтримки відносин 

“верхів” і “низів”, партій, ЗМІ тощо, лідери створюють особливі соціальні 

комунікації влади і суспільства.  

Теорії лідерства. Проблема політичного лідерства має давню історію. 

Так, ще в епоху античності лідером вважали особу, здатну творити історію. 

Певний історичний період вимагав свого лідера, вождя, і в кожний період 

з’являлися теорії, які відображали чи рекомендували тип, образ та завдання 

необхідного лідера. 

Теорії “героїв” і “рис”. Представники “героїчної” теорії (Т. Карлайл, 

Е.Е. Дженнінгс, Дж. Дауд та ін.) розглядали лідерів як героїв, що творять 

історію та намагалися виділити якості, що “передаються спадково” і “сприяють 

заманюванню (зацікавленню) мас”. 

Т.Карлайл у героях бачив творців історії, оскільки вони – представники і 

носії ідеї “божественного”, тоді як маса “убога в усіх відношеннях” і надана 

сама собі повинна пасивно покорятися вождям. Жодної рівності, згідно 

Карлайла, не існує. Рух історії вперед цілком залежить від окремих осіб, 

обдарованих незвичайним талантом і посланих в світ провидінням. Між масою 

і героєм існує зв’язок у вигляді культу, поклоніння. Спочатку люди 
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обожнювали героя, потім бачили в нім пророка, в подальші епохи – поета, 

пастиря, письменника і, нарешті, політичного вождя. Епоха Карлайла, на його 

думку, – це епоха занепаду, оскільки в ній немає героя і тому немає атмосфери, 

яка б заряджала творчою духовною енергією. 

Під прапором культу героїв Карлайл виправдовував пригноблення і 

поневолення народних мас і прагнув теоретично захистити експлуататорське 

суспільство від революції. Вихваляючи “героїв”, Карлайл прагнув виділити в їх 

вчинках елементи терору, деспотизму, жорстокості. 

Представники теорії рис пояснюють природу політичного лідерства 

видатними індивідуальними якостями людини, що приводять її до влади. До 

таких якостей належать: енергійність, компетентність, цілеспрямованість, 

гострота розуму, здатність брати на себе відповідальність, хоробрість, сила волі 

тощо. Перелік та ієрархія соціальних якостей лідера змінюються і різні 

представники течії визначають свій перелік в залежності від історичних 

конкретних ситуацій і традицій тих або інших держав. У одних кількість рис 

лідера нараховувалася десятками, у інших досягала двохсот. 

Для перевірки теорії рис були проведені дослідження. Результати цих 

досліджень поставили під сумнів цю концепцію, оскільки виявилось, що при 

детальному аналізі індивідуальні якості лідера майже в точності збігаються з 

повним набором психологічних і соціальних ознак особи взагалі. Крім того, в 

деяких сферах діяльності високі інтелектуальні і моральні якості є швидше 

перешкодою для заняття лідируючих позицій, чим умовою успіху. До того ж 

часто видатні здібності людей впродовж багатьох років, а деколи і протягом 

всього життя, виявляються незатребуваними, не знаходять застосування. 

Все це зовсім не означає повного заперечення теорії меж. Очевидно, що 

для заняття лідируючих позицій в умовах конкуренції дійсно потрібні певні 

психологічні і соціальні якості.  

При всій своїй цікавості, теорії “героїв” і “рис” мало продуктивні в 

науковому відношенні. Вони дають можливість лише красиво описувати 

яскравий феномен, ці теорії не наближають проникнення в його суть.  

Теорія послідовників і конституентів. Теорія послідовників і консти-

туентів пояснює феномен лідера через його оточення і послідовників.  

Політичне лідерство розглядається як особливі відносини між лідером і 

його конституентами. Ці відносини можуть бути односторонніми, коли впливає 

лідер, і залежати від рівня концентрації влади у лідера та рівня його політичної 

ваги, а також особливих якостей; двосторонніми, коли відбувається вплив на 

лідера з боку його послідовників, а не тільки з боку лідера на останніх. 

Р.Кеттел тлумачить лідерство як процес взаємодії між цілями лідера та 

цілями послідовників. Пріоритет у цій взаємодії належить лідерові, який 

концентрує свої зусилля на пошуках і відстоюванні групових цінностей. 

Стосунки між лідером і його конституентами виступають у вигляді 

ланцюга: конституенти → послідовники → активісти → лідер. У сучасній 

політології до кола конституентів лідера включаються не лише політичні 

активісти, але і його виборці, всі, хто взаємодіє з ним. 
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Аналіз конституентів багато в чому дозволяє зрозуміти і передбачити 

політичну поведінку лідера, який доволі часто діє всупереч своїм власним 

політичним звичкам, симпатіям і антипатіям. У формуванні і функціонуванні 

стосунків “лідер-конституенти” особливо велика роль належить активістам. 

Саме вони досить компетентно оцінюють особисті якості і можливості лідера, 

організовують кампанії в його підтримку, виступають “приводним ременем”, 

що пов’язує його з масами, тобто “роблять” лідера. 

Через конституентів проявляється вплив на політику панівної політичної 

культури і перш за все ціннісних орієнтацій та чекань виборців. У 

демократичній державі претенденти на роль політичних лідерів можуть 

розраховувати на успіх лише у випадку співпадіння їхнього іміджу із 

сподіваннями більшості народу. Історія свідчить, що деякі досить важливі дії 

керівників йдуть врозріз з інтересами та сподіваннями соціальних верств та 

прихильників, що привели їх до влади. Яскравий приклад тому - діяльність 

Сталіна, який до кінця 30-х років майже повністю винищив стару гвардію 

більшовиків, яка привела його до влади, а також величезну кількість членів 

власної партії.  

Взаємодія лідера і його конституентів – обопільнонаправлена, 

двосторонній рух. Причому лідери можуть значно змінювати свою соціальну 

опору. Самостійність лідера по відношенню до конституентам прямо залежить 

від характеру політичного устрою, від міри концентрації влади в руках 

керівника і від політичної культури суспільства в цілому. 

Найбільші можливості для суб’єктивістської і волюнтаристської політики 

мають лідери в авторитарних і тоталітарних системах, де вони можуть часом 

поставити під загрозу само існування всієї нації 

Отже, існує безліч концепцій, що намагаються пояснити феномен 

лідерства, так, наприклад, психологічне пояснення природи лідерства акцентує 

увага на мотивації поведінки лідера.  

Підстави: 

1. У багатьох людей володіння керівними позиціями дозволяє пригнічу-

вати або долати різного роду комплекси, відчуття повноцінності і тому подібне.  

2. Певні психологічні потреби відображає і підпорядкування лідерові. 

Суб’єктивне прийняття лідерства закладається ще в дитинстві, коли дитя 

потребує заступництва і авторитету батьків. І в цьому сенсі авторитет керівника 

держави подібний до авторитету батька сімейства. 

Психологічні концепції лідерства можна умовно розділити на три 

основні напрями. Згідно першого – в “масовій людині” живе потреба в 

авторитеті і покровителі. Відсутність лідера – героя для багатьох людей стає 

мало не трагедією. І такі люди посилено шукають собі кумирів і інколи 

створюють героїв навіть з посередніх людей (З.Фрейд). 

Проявом крайнього психологізму в розумінні природи лідерства є кон-

цепція психоаналізу, створена З.Фрейдом. Політичне лідерство він трактував 

як сферу прояву пригніченого лібідо – несвідомого, сексуального потягу. 

Стосовно лідерства Фрейд виділив дві категорії індивідів. До першої він 

відносив тих, у яких серед усіх природно-біологічних потягів переважає 
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прагнення панувати над іншими, тому представники цієї категорії прагнуть до 

влади. Друга категорія – це індивіди, які відчувають внутрішню потребу в 

підпорядкуванні. Зміст їхнього існування й основний спосіб самоствердження – 

схиляння і самоприниження перед вождями, уявними та реальними авторитетами. 

Другий напрям поділяє народ на лідерів і масу. Значення лідерів у 

суспільному житті він сильно перебільшує, а роль натовпу, навпаки – 

недооцінює. На його думку, лідери можуть все, достатньо тільки їм навчитися 

володіти психологією маси. Натовп завжди шукає вождя і сам прагне до 

підпорядкування (Г.Лебон). 

Третій напрям психологічної концепції пояснює феномен лідерства 

існуванням певного типу осіб, схильних до авторитаризму і постійно прагнучих 

до влади. Нерідко ці люди мають певні комплекси неповноцінності і щоб якось 

їх компенсувати, прагнуть проявити себе, підносячись над іншими (Е.Фромм).  

Еріх Фромм – відомий західний психолог, основоположник нео-

фрейдізму – в своїй роботі “Втеча від свободи” визначає лідерство як прояв 

садомазохістських інстинктів.  

Ситуаційна теорія (теорії середовища). Ситуаційна теорія: лідерство це 

продукт ситуації: людина, ставши лідером в одному випадку, набуває 

авторитету, котрий починає на неї “працювати” внаслідок дії стереотипів. Тому 

вона може розглядатись групою як “лідер взагалі”; окремим людям властиво 

“шукати пости”, тому вони і поводять себе відповідним чином.  

Основне положення групи теорій, що об’єднуються в теорію середовища, 

свідчить: лідерство є функцією оточення, тобто визначених часу, місця і обста-

вин, у тому числі культурних. Поведінку лідера, його позиції, придатні в одній 

ситуації, не можна використовувати в інших. Е. Фромм та Д. Рісмен, в рамках 

цієї теорії роблять цікаві висновки. Вони вважають, що лідером може 

виступати безпринципна людина, яка є “функцією ситуації”, керівником, що 

підкоряється обставинам. 

Функція лідера виконується особою в певній ситуації. Лідер діє в межах 

цієї ситуації, він необхідний як інструмент, рушій, що її розв’язує, тобто 

вирішує проблему, поставлену в той чи інший період. Відповідно до цієї теорії, 

лідерські якості релятивні, відносні. 

Ситуаційний підхід не бере до уваги індивідуальні відмінності людей, 

пояснюючи їх поведінку винятково вимогами середовища. Лідер, в контексті 

цієї теорії, перетворюється на об’єкт, на “порожнє місце, де щось відбувається”, 

тобто позбавляється свого самостійного значення у функціонуванні політичної 

системи. Обмеженість ситуаційної теорії полягає в тому, що вона недостатньо 

відображає активність лідера, його здатність правильно і своєчасно оцінити і 

змінити ситуацію, знайти вирішення гострих проблем. Ця теорія не враховує, 

що не тільки ситуація породжує лідера, а й сильна особистість спричиняє 

виникнення нової політичної ситуації. 

Метою сучасних ситуаційних теорій лідерства є визначення особистих 

якостей менеджерів і стилів керування, які найкраще відповідають певним 

ситуаціям. Це означає, що стиль керування має змінюватися в залежності від 
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конкретної ситуації, тобто лідер-керівник повинний вміти вести себе по-

різному за різних обставин. 

Ситуаційна модель лідерства Ф. Фідлера. 

Дана модель представлена схемою, яка відображає зв`язок між 

ситуаційними змінними, тобто змінними, від яких залежить поведінка лідера в 

тій чи іншій ситуації, між обраним стилем лідерства в залежності від цих 

змінних та рівнем виконання робіт. 

В моделі Ф. Фідлера враховані три фактори:  

1. характер відносин між керівником та підлеглими. Дана змінна відо-

бражає рівень лояльності, довіри, підтримки та поваги, які зазнають і прояв-

ляють послідовники по відношенню до лідера. Мова йде про визнання лідера 

послідовниками, що є найбільш важливою умовою. Прийняв лідера, послі-

довники будуть робити все можливе для досягнення поставлених ним цілей;  

2. структура завдання підлеглому. Ця змінна відображає рівень струк-

турованості вирішуваних групою проблем і виконуваних завдань, які вимі-

рюються наступними складовими: звичність завдання, чіткість його форму-

лювання, ясність цілі, множинність засобів по досягненню цілей, обґрун-

тованість рішення тощо;  

3. посадові повноваження керівника. Дана змінна розглядає рівень 

формальної влади (межі влади) лідера, яку він отримує від позиції в організації, 

яку займає, ступінь підтримки лідера вищим керівництвом організації тощо.  

При цьому Ф. Фідлер вважав (базові положення теорії), що:  

 стиль кожного конкретного керівника залишається в цілому постійним 

(стабільним);  

 керівник не здатний пристосувати свій стиль керівництва до умов 

конкретної ситуації;  

 необхідно призначати керувати підрозділом менеджера, стабільний 

стиль якого найбільше відповідає ситуації у цьому підрозділі.  

Такий підхід, на думку Ф. Фідлера, забезпечує баланс між вимогами 

ситуації та особистими якостями керівника.  

Для визначення особистих якостей керівника (його стабільного стиля 

керування) Ф.Фідлер запропонував проводити опитування керівників. Опи-

тування має на меті з’ясувати ставлення керівника до підлеглого, з яким той 

менш за все хоче працювати (найменш привабливий співробітник – НПС). 

Логіка оцінки результатів опитування є такою:  

 керівник, який порівняно доброзичливо характеризує НПС, як правило, 

орієнтований на людські відносини, уважно ставиться до підлеглих;  

 керівник, який жорстко негативно описує НПС, в основному зосере-

джений на завданні і мало стурбований людськими аспектами в управлінській 

діяльності.  

Модель Ф.Фідлера передбачає, що: відносини між керівниками і під-

леглими можуть бути як хорошими, так і поганими; завдання може бути 

структурованим і не структурованим; посадові повноваження керівника можуть 

бути сильними та слабкими.  
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Модель ефективного лідерства базується на тому, що лідерство ситу-

аційне. Сприятливість ситуації по відношенню до конкретного використаного 

стилю визначається через три раніше розглянуті ситуаційні змінні. Це означає, 

що ефективність лідерства залежить від того, наскільки ситуація дає лідеру 

можливість впливати на інших людей. Різні сполучення (комбінації) цих 

факторів дають вісім можливих стилів керування.  
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З восьми потенційних ситуацій перша є найбільш сприятливою для 

керівника. У ній завдання добре структуровані, посадові повноваження великі, 

а відносини між керівником і підлеглими також хороші, що створює макси-

мальну можливість для впливу. На противагу цьому, ситуація 8 - найменш 

сприятлива, тому що посадові повноваження обмежені, відносини з підлеглими 

погані і завдання не структурована. Цікаво, що результати досліджень Фідлера 

показують, що найефективнішим стилем керівництва в обох цих крайніх 

випадках буде орієнтація на завдання. Цю уявну непослідовність можна пояс-

нити за допомогою логіки.  

Потенційні переваги орієнтованого на завдання стилю керівництва - це 

швидкість дії та прийняття рішень, єдність мети і строгий контроль за роботою 

підлеглих. Таким чином, для успішності виробництва Автократичний стиль від 

початку є ефективним інструментом досягнення цілей організації за умови, що 

виконавці охоче співпрацюють з керівником. У цій ситуації найбільш підхо-

дящим буде стиль керівництва, орієнтований на завдання, тому що відносини 

між керівником і підлеглими вже хороші. Тому керівникові не потрібно 

витрачати багато часу на підтримку цих відносин. Крім того, оскільки керівник 

має значну владу, а завдання має рутинний характер, підлеглі слухають 
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вказівки керівника і майже не потребують допомоги. Тому роль керівника в цій 

ситуації полягає в тому, щоб говорити, що потрібно зробити.  

В силу того, що ситуація 1 трапляється порівняно рідко (у керівника в 

руках велика палиця, але його все одно люблять), потенційні недоліки 

авторитарної тактики, а також керівництва, заснованого на примусі та на 

винагороді, – мінімальні. Виконавці, наприклад, не намагаються обійти систему 

контролю або зробити необхідну роботу по мінімуму. Звідси, особливо в тих 

випадках, коли робота не вимагає творчого підходу, керівник може реалізувати 

потенційну ефективність стилю, орієнтованого на задачу.  

Однак керівник повинен розуміти, що орієнтація на завдання й 

диктаторство чи образа підлеглих – не одне й те саме. Якщо він чи вона мають 

диктаторські замашки, то з боку підлеглих висока ймовірність обурення, 

недовіри, небажання співпрацювати, прилучення до таких неформальних груп, 

цілі яких суперечать цілям організації. Ці чинники, у свою чергу, можуть 

зробити керівництво неефективним.  

У ситуації 8 влада керівника настільки мала, що виконавці майже напевно 

будуть чинити опір всякому впливу, як тільки випаде можливість. Тут самим 

ефективним виявиться авторитарний стиль, тому що він максимізує прямий 

контроль керівника, що абсолютно необхідно для правильного спрямування 

зусиль підлеглих.  

Стилі керівництва, орієнтовані на людські відносини, на думку Фідлера, 

найбільш ефективні в помірно сприятливих для керівника ситуаціях. У таких 

ситуаціях у керівника немає достатньої влади, щоб забезпечити повне спів-

робітництво підлеглих. Але, на противагу несприятливої ситуації 8, тут підлеглі 

активно не шукають будь-якого приводу для обурення. У більшості випадків 

виконавці в цілому схильні робити те, чого хоче від них керівник, якщо їм 

пояснити, для чого це робиться і надати можливість виконати його бажання. Якщо 

керівник аж надто зосереджений на завданні, він або вона ризикують викликати 

антагонізм виконавців і тим самим сприяти прояву потенційних недоліків цього 

стилю. Така зосередженість на завданні знижує вплив керівника.  

Стиль керівництва, орієнтований на людські відносини, швидше за все 

розширить можливості керівника впливати. Прояв турботи про благополуччя 

підлеглих на ділі поліпшило б відносини між керівником і підлеглими. За 

умови, що підлеглі мотивовані потребами більш високого рівня, використання 

такого стилю керівництва може дати можливість керівнику стимулювати 

особисту зацікавленість виконавців у конкретній роботі. Це було б ідеально, 

оскільки самокерована робоча сила зменшує необхідність в щільному, 

суворому нагляді і до того ж мінімізує ризик втрати контролю.  

Модель ситуаційного лідерства Херсея і Бланшарда. 

Поль Херсі і Кен Бланшард розробили ситуаційну теорію лідерства, яку 

вони прозвали теорією життєвого циклу, згідно з якою вибір керівником 

ефективного стилю лідерства, тобто поєднання двох типів його поведінки: 

орієнтація на стосунки з підлеглими; орієнтація на виконання робочих завдань – 

залежать від “зрілості” виконавців. Зрілість не слід визначати, як вік, зрілість 

окремих осіб та груп мають на увазі здатність нести відповідальність за свою 
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поведінку, бажання досягти поставленої мети, а також освіта та досвід у 

відношенні до конкретної задачі, яку необхідно виконати.  

Складовими категорії “зрілість” підлеглих є: 

• “професійна зрілість” або спроможність працювати (знання, вміння, 

навички щодо виконання конкретної роботи); 

• “психологічна зрілість” або бажання працювати (мотивованість щодо 

виконання конкретної роботи). 

Є чотири стилі лідерства, які відповідають конкретному рівню зрілості 

виконавців: наказувати та наглядати, пошук спільних рішень, заохочувати, 

делегувати. Перший стиль вимагає, щоб керівник поєднував велику ступінь 

орієнтованості на задачу і малу – на людські стосунки. Цей стиль (наказувати і 

наглядати) годиться для підлеглих з низьким рівнем зрілості. Тут цей стиль цілком 

доречний тому, що підлеглі або не хочуть, або не здатні відповідати за конкретне 

завдання, і їм потрібні відповідні інструкції, керівництво і суворий контроль. 

Другий стиль “пошук спільних рішень” – передбачає, що стиль керівника 

в рівному і у високому ступені орієнтований і на завдання, і на стосунки. У цій 

ситуації підлеглі бажають прийняти відповідальність, але не можуть, оскільки 

володіють середнім рівнем зрілості. Таким чином, керівник вибирає поведінку, 

орієнтовану на завдання, щоб давати конкретні інструкції підлеглим щодо того, 

що і як треба робити. У той же час керівник підтримує їх бажання і ентузіазм 

виконувати завдання під свою відповідальність.  

Третій стиль характеризується помірно високим ступенем зрілості. У цій 

ситуації підлеглі можуть, але не хочуть відповідати за виконання завдання. Для 

керівника, що поєднує низький ступінь орієнтованості на задачу і високий 

ступінь – на людські відносини, найкращим буде стиль, заснований на участі 

підлеглих у прийнятті рішень, тому що підлеглі знають, що і як треба 

виконувати, і їм не потрібно конкретних вказівок. Однак вони також повинні 

хотіти і усвідомлювати свою причетність до виконання даного завдання їх 

потрібно заохочувати. Керівники можуть підвищити мотивацію і причетність 

своїх підлеглих, надаючи їм можливість брати участь у прийнятті рішень, а 

також надаючи їм допомогу і не нав’язуючи ніяких вказівок. По суті, керівник і 

підлеглі разом приймають рішення, і це сприяє їх більшої участі та причетності.  

Четвертий стиль характеризується високим ступенем зрілості. У цій ситуації 

підлеглі і можуть, і хочуть нести відповідальність. Тут найбільше підходить стиль 

делегування, а поведінка керівника може поєднувати низький ступінь 

орієнтованості на завдання і на людські відносини. Цей стиль доречний в 

ситуаціях зі зрілими виконавцями, оскільки підлеглі знають, що і як робити, і 

усвідомлюють високу ступінь своєї причетності до завдання. У результаті 

керівник дозволяє підлеглим діяти самим: їм не потрібні ні підтримка, ні вказівки, 

оскільки вони здатні робити все це самі по відношенню один до одного.  

Ситуаційні моделі вплинули на розвиток теорії лідерства. Хоча 

жодна з цих теорій не отримала повного підтвердження в дослідженнях; 

переконаність, що лідери повинні обирати стиль керівництва відповідно до 

ситуації не викликає сумнівів. Не існує якогось одного оптимального стиля 

лідерства. 
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Синтетична (інтеграційна) теорія лідерства. Все більшої ваги в 

політичній науці набувають концепції лідерства, автори яких прагнуть 

врахувати вплив всіх чинників. Тому в епоху постмодернізму, для якої 

характерні вирішення проблем синтетичним підходом, – плюралізм думок, 

синтез суперечливих теорій тощо, з’являється інтеграційна теорія лідерства. 

Згідно з цією теорією лідерство тлумачиться як процес організації 

міжособистісних стосунків у групі, вважаючи лідером суб’єкта управління цим 

процесом. Представники цієї теорії суттєву увагу звертають при цьому на 

структуру особистості лідера, тривалість існування групи та ін. Власне феномен 

лідерства аналізують як продукт спільної групової діяльності при розв’язанні 

конкретного завдання, коли індивіди мають змогу виявити свою здатність 

організувати групу на розв’язання групової проблеми. Отже, спільна діяльність 

(актуальність мети, широта завдань, різноманітність умов для їх розв’язання та ін.) 

сприяє виникненню і формуванню лідерства, появі конкретного лідера. Більшість 

вітчизняних досліджень лідерства здійснюється саме в координатах цієї теорії. 

Сучасний американський політолог М.Херманн вважає, що “лідерство – 

багатогранне поняття. Розглядаючи його прояви, необхідно взяти до уваги:  

1) характер самого лідера;  

2) властивості його конституентів;  

3) взаємозв’язок між лідером і його конституентами;  

4) контекст або конкретну ситуацію, в якій лідерство здійснюється”.  

Отже, лідерство – феномен, що визначається межами особи самого 

лідера, ситуацією і експектацією послідовників в їх динамічному стані. 
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Лідерство в системі політико-

управлінських відносин
 Посада і лідерство в політико-управлінських 

відносинах тісно взаємозв'язані.

 "Реальне" лідерство в своїй основі 

неформальне.

 Маючи авторитетно-владні повноваження, лідер 

з часом може бути призначений на певну 

посаду. 

 Посада може стабілізувати положення лідера, 

може значно підсилити або ослабити його. 

 Лідер – це той, хто впливає на людей 

незалежно від того, займає він керівну посаду 

чи ні.
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Класифікація лідерства

За способом затвердження 
лідерства в групах і організаціях

Формальне

Неформальне

За способом легітимації влади 
лідера в суспільстві 

Традиційне 

Раціонально-
легальне

Харизматичне 

За стилем керівництва

Авторитарне

Ліберальне

Демократичне 

За іміджем та рольовим 
призначенням

Лідер-прапороносець

Лідер-служитель

Лідер-торговец

Лідер-пожежник  
 

 

Класифікація лідерства за 

М.Вебером

Як основу типології лідерів Вебер 

використовував поняття  авторитет.

М.Вебер виділив три типи лідерства, 

яким відповідають три ідеальні типи 

легітимності політичної влади: 

 традиційне;

 харизматичне;

 раціонально-легальне.
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 Традиційне лідерство

спирається на механізми традицій, 

ритуалів, силу звички. 

 Звичка підкорятися заснована на 

вірі в святість традиції і передачі 

влади по спадку. 

 Права на панування лідер набуває 

завдяки своєму походженню. 

 
 

Харизматичне лідерство засноване на вірі у 

богообраність або у виняткові якості 

конкретної особи. 

Риси харизматичного лідера: 

 здатність заряджати енергією тих, хто йго

оточують;

 заворожуюча зовнішність (образ, що викликає 

симпатію); 

 ораторські (риторичні) здібності, артистизм, 

комунікативні здібності; 

 стан психологічного комфорту при підвищеній 

увазі і захопленні з боку суспільства;

 імідж сильної людини, здатної добиватися будь-

яких цілей.
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 Раціонально-легальне лідерство 

спирається на уявлення про 

раціональність та законність порядку 

обрання лідера та передачі йому 

певних владних повноважень.

 Легітимність влади ґрунтується на 

вірі учасників політичного життя в 

справедливість існуючих правил 

формування влади. 

 
 

Маргарет Дж. Херманн
М.Дж.Херманн класифікує лідерів залежно від 

іміджу, на основі аналізу таких змінних:

 характер лідера;

 характеристика послідовників лідера;

 способи взаємозв'язку лідера з його 

прибічниками;

 особливості конкретної ситуації, в якій 

здійснюється лідерство тощо.

Дослідниця виділила чотири збірні образи лідера: 

 прапороносець;

 служитель;

 торговець;

 пожежник. 
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Роберт Такер

 Залежно від характеру мети і впливу, що 

здійснюється лідером на суспільство, 

Р.Такер виділяє три типи політичних лідерів: 

 консерватори – орієнтуються на 

збереженні суспільства в незмінному 

вигляді; 

 реформатори – прагнуть до перетворення 

суспільства за допомогою реформ, що 

зачіпають і політичну систему; 

 революціонери – ставлять за мету перехід 

до принципово нової суспільної системи. 

 
 

Гарольд Дуайт Лассуелл
На основі схильності політиків до певної моделі 

поведінки Лассуелл виділив типи лідерів:

 Лідер-організатор є хорошим управлінцем, 

уміло здійснює кадрову роботу, ефективно 

використовує можливості організації для 

зміцнення свого впливу. 

 Лідер-агітатор володіє ораторськими 

здібностями, впливає на послідовників силою 

слова, володіє даром переконувати.

 Лідер-теоретик розробляє власну 

теоретичну концепцію, власне бачення 

розвитку суспільства, впливає на маси силою 

інтелекту. 
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Сідні Хук
Критерієм класифікації С. Хук обрав ступінь 

впливу лідерів на події і здатність ними 

управляти. 

Хук поділив всіх лідерів на дві нерівні групи. 

І – лідери, здатні прекрасно орієнтуватися 

в ситуації і використовувати її 

(евентуальні лідери, лідери,  що 

використовують події).

ІІ – невелика група лідерів, здатних 

самостійно творити події, робити 

історію по-своєму (лідер, що створює 

подію). 
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Тези до тренінгу “СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА І ЛІДЕРСТВА”  

 

директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувача 

кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при 

Президентові України, доктора політичних наук, професора  

Гошовської Валентини Андріївни 

 

Ефективний менеджер(керівник) не обов’язково є ефективним лідером, і 

навпаки. Їх основні характеристики находяться як би в різних вимірах.  

Лідер також є керівником, але характер його дій інший, ніж у звичайного 

менеджера(керівника). Він не керує, не командує, а веде за собою інших. 

Можна бути першою особою в організації, але не являтися фактично лідером, 

бо той повинен бути не затверджений наказом, а психологічно визнаний 

оточуючими як єдиний, хто здатний забезпечити задоволення їх потреб. Тому 

практично виділяють такі розбіжності між лідером і керівником: 

 керівник звичайно признається офіційно, а лідер висувається стихійно; 

 керівникові надаються законом певні права й обов’язки, а лідер може їх 

не мати; 

 керівник наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, 

використовуючи які він може впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не надані; 

 керівник представляє свою групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у 

сфері своєї активності обмежений в основному внутрігруповими стосунками; 

 керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність перед законом за 

стан справ у групі. 

Політичне лідерство в системі владних стосунків займає особливе місце. 

У лідерстві найяскравіше виявляється “видимість” влади, її наочність. 

Політичні лідери персоніфікують собою владу. Вони володіють таким 

величезним впливом, який несумірний з впливом, інших суб’єктів політики.  

Політика як сфера солідарної діяльності й боротьби за реалізацію спільної 

мети з погляду інтересів певних соціальних верств, класів, спільнот і конкретних 

осіб вимагає від політичного лідера відповідного набору професійних і людських 

якостей, які вирізняли б його з-поміж тих, для кого він є авторитетом. 

Політичний лідер може бути визначений як авторитетна особа, яка здій-

снює переважний вплив на інших людей з метою інтеграції їхньої діяльності 

для досягнення спільних політичних цілей. 

За об’єктивними і суб’єктивними причинами політична активність людей 

неоднакова. М.Вебер писав, що є “політики за випадком”, тобто рядові члени 

суспільства з мінімальним політичним впливом, які проявляють себе лише в 

період виборів, референдумів тощо. “Політиками за випадком”, вважав 

М.Вебер, ми є і тоді, коли аплодуємо або протестуємо на “політичних” зборах, 

виголошуємо “політичну” промову. Окрім “політиків за випадком” є “політики 

за сумісництвом”. Це ті, хто тимчасово займається політикою, беручи участь в 

роботі політичної організації. Такими політиками є багато парламентарів, що 
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працюють від сесії до сесії, партійні функціонери, активісти суспільно-

політичних організацій. І є, по Веберу, політики-професіонали, які живуть для 

політики або за рахунок політики. Лідери – це особливий тип політіків-

професіоналів, що живуть для політики. Політика є справою їх життя. Політика 

для них – справжнє людське діяння і сфера повної самовіддачі.  

Політичне лідерство є феномен влади. У лідерстві чітко виявляється 

здатність однієї особи, що знаходиться на вершині владної піраміди, змінювати 

бажаним для себе чином соціальну поведінку інших людей, соціальних 

прошарків, суспільства (якщо йдеться про загальнонаціонального лідера).  

В той же час лідерство – це влада особливого роду. У лідерстві владні 

стосунки відрізняються максимальною асиметричністю, максимальною 

нерівністю, оскільки лідер акумулює у себе владу, здатну змусити робити те, що 

він наказує, всіх членів групи, організації, а у випадку з нацією – всіх громадян.  

Особливістю лідерства як владоносіння є те, що влада лідера носить 

неформальний характер. Це не влада за посадою, влада авторитету, який має 

постійний вплив. Авторитет і вплив лідера складаються стихійно і підтри-

муються неофіційними засобами групового контролю. Формується соціально-

психологічний процес лідерства, який відрізняється від керівництва як юри-

дично регламентованого процесу.  

Проте посада і лідерство в політиці тісно взаємозв’язані.  

“Реальне” лідерство в своїй основі неформальне, але, маючи авторитетно-

владні повноваження, лідер зазвичай з часом обіймає і певну посаду. Посада 

може стабілізувати положення лідера, може значно підсилити або ослабити 

його. “Реальне” лідерство і формальне заняття посади можуть частково 

перекривати один одного, але не збігаються повністю. Деякі лідери не 

обіймають вищих посад, і багато хто з тих, хто займають офіційні позиції на 

вершині посадової ієрархії, не є лідерами. Таким чином, хоча лідерство і 

формальне посадове положення здійснюють вплив один на одного, але лідер – 

це лише той, хто впливає на людей незалежно від того, займає він посада чи ні.  

Формальним лідером  називають керівника, призначеного зверху і 

керуючого людьми згідно з положеннями, що діють, та інструкціями. 

Неформальне лідерство – те, яке склалося природним чином в процесі 

особистих взаємин людей. 

Лідерство як влада характеризується і тим, що воно здійснюється за 

широким колом питань. Політичні лідери здійснюють свою владу над 

економічною і соціальною сферою, над зовнішньою політикою і безпекою. Їх 

вплив поширюється на культуру і мистецтво, тобто рішення, яке приймає лідер, 

може торкатися будь-якої суспільної проблеми.  

Лідерство також передбачає не просто випадкове використання влади, а 

тривалий вплив. Тому лідерство рельєфніше виявляється в умовах орга-

нізованих груп. Чим організованіша група, тим триваліший феномен лідерства. 

Лідерство в натовпі ситуаційне, носить локальний і тимчасовий характер, і 

лише організація пролонгує лідерство на досить тривалий термін.  

Враховуючи значення політичної ролі лідерства в житті суспільства, слід 

зауважити, що досить важливою і складною є проблема формування полі-
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тичного лідера та ефективних механізмів діяльності лідерства. Тут уже важливо – 

особливості макро- і мікросередовища, виявлення (стихійне або свідоме) ліде-

рів, вибирання їх, визначання форм, методів і засобів формування політичної 

орієнтації, шляхів включення в активну політичну діяльність, формування 

власної команди, вироблення програми діяльності, завоювання послідовників 

та багато чого іншого.  

Розумінню проблеми політичного лідерства сприяє знання класифікації 

цього поняття. Форми прояву лідерства досить різноманітні. Спроби їх 

класифікації, що робилися в науці, обумовлені прагненням прогнозувати вірогідну 

поведінку лідерів, що володіють тими або іншими якостями. Різноманіття 

класифікацій визначається багатомірністю самого лідерства як владо носіння і 

можливістю застосовувати різні підходи для виділення типів лідерів. 

Існують різні класифікації феномену лідерства. Однією з найбільш 

загальних є ділення всіх лідерів на звичайних (“реальних”) і великих (як 

великих “героїв”, так і великих “злодіїв”). Перші, реальні лідери, не залишають 

помітного особистого сліду в історії, не змінюють звичайного ходу подій. 

Другі, лідери-герої (лиходії), мають власне бачення політики і намагаються 

здійснити в ній свої задуми, здійснюючи великі соціальні і політичні зміни. 

Вперше зробив спробу класифікувати лідерів М.Вебер. його класифікація 

стала загальновизнаною і досі зберігає свою актуальність. М.Вебер розумів під 

лідерством вигляд авторитетного, владного керівництва, сенс якого полягає в 

здатності віддавати накази і викликати покору. Як основу типології лідерів він 

використовував поняття авторитет, тобто “вірогідність того, що накази 

зустрінуть покору в певної групи людей”. М.Вебер виділив три типи лідерства, 

яким відповідають три ідеальні типи легітимності політичної влади:  

Традиційне лідерство спирається на механізм традицій, ритуалів, силу 

звички. Звичка підкорятися заснована на вірі в святість традиції і передачі 

влади по спадку. Права ж на панування лідер набуває завдяки своєму похо-

дженню. Такий тип лідерства характерний для традиційного суспільства, в 

основі якого лежить авторитет “вічно вчорашнього: авторитет вдач, освячених 

відвічною значущістю і звичною орієнтацією на їх дотримання”. На звичці 

підкорятися владі, вірі в її божественний характер і священне право 

престолонаслідування заснований авторитет вождів, старійшин, монархів і 

царів. Традиційний тип легітимності і, відповідно, традиційний тип лідерства 

зберігся до теперішнього часу, хоча і помітно трансформувався. До нього 

відносяться режими королівської влади в таких країнах, як Непал, Саудівська 

Аравія, Оман, Йорданія, Кувейт. 

З часом релігія втрачала своє значення, а загальне виборче право усе 

більш зміцнювалося і поширювалося, божественне право одноосібного 

правління замінювалося досить розгалуженою системою бюрократії і 

політичних партій. Стримати зростання бюрократизації суспільного життя міг, 

на думку М.Вебера, харизматичний лідер. 

Харизматичне лідерство засноване на вірі у богообраність або у 

виняткові якості конкретної особи. Харизма - це здатність захоплювати і вести 

за собою маси без допомоги інструментів владі. Особливість харизматичної 
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влади полягає в тому, що вона позбавлена яких-небудь об’єктивних підстав, 

тобто не спирається, наприклад, на закон або традицію, а існує завдяки 

винятковим особистим якостям харизматичного лідера, віри в нього. 

Харизматичний тип влади характеризується абсолютною легітимністю, 

оскільки він грунтується на вірі населення у виняткові якості політичного діяча. 

Часто образ такого лідера свідомо формується в суспільстві на основі бажань і 

уявлень, які переважають в більшої частини населення. 

Риси харизматичного лідера:  

 здатність заряджати енергією тих, хто йго оточують; 

 заворожуюча зовнішність (образ, що викликає симпатію);  

 ораторські (риторичні) здібності, артистизм, комунікативні здібності;  

 стан психологічного комфорту при підвищеній увазі і захопленні з боку 

суспільства; 

 імідж сильної людини, здатної добиватися будь-яких цілей. 

Раціонально-легальне лідерство спирається на уявлення про розумність 

та законність порядку обрання лідера, передачі йому певних владних повно-

важень. Його влада грунтується на правових нормах, визнаних всім суспіль-

ством. Компетенція кожного носія влади чітко окреслюється конституцією і 

нормативно-правовими актами. У рационально-легальному суспільстві легітим-

ність влади грунтується на вірі учасників політичного життя в справедливість 

існуючих правил формування влади. Інститути влади в своїй діяльності підко-

ряються закону. Мотивом підпорядкування населення владі є раціонально 

усвідомлений інтерес виборця, який висловлює його на виборах, голосуючи за 

ту або іншу партію, лідера. В якості особливості даного типа легітимності 

М.Вебер називав “панування через “легальність”, через віру в обов’язковість 

легального встановлення і ділової “компетентності”, обгрунтованої раціонально 

створеними правилами”. 

Цікава класифікація політичних лідерів, запропонована професором 

університету Огайо (США) Маргарет Дж. Херманн. Вона класифікує лідерів 

залежно від іміджу. На основі аналізу таких змінних, як характер лідера, 

властивості його послідовників, способи взаємозв’язку лідера з його 

прибічниками, конкретна ситуація, в якій здійснюється лідерство тощо. 

Дослідниця виділила чотири збірні образи лідера:  

1. прапороносець; 

2. служитель; 

3. торговець; 

4. пожежник.  

Лідер-прапороносець характеризується привабливістю, власним бачен-

ням дійсності, здатністю захопити маси. Лідер-прапороносець виробляє власне 

бачення дійсності. У такого лідера є образ бажаного майбутнього і перед-

бачувані способи його досягнення. Він визначає цілі, вказує напрями діяльності 

своїм прибічникам і веде їх за собою. До цього типа можна віднести лідера 

російських більшовиків В.І.Леніна, борця за цивільні права темношкірих в 

США Мартіна Лютера Кінга.  
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Лідер-служитель є виразником інтересів своїх послідовників. У своїй 

діяльності він орієнтується переважно на їх думку. На практиці лідер такого 

типу керується тим, що чекають і чого потребують його виборці. Прикладом 

такого типа може бути Г.Коль (ФРН). 

Лідер-торговець характеризується умінням привабливо піднести свою 

програму виборцям. Він як би продає виборцям свої ідеї, програму, плани в 

обмін на їх підтримку. Такий лідер володіє здатністю переконувати, залучаючи 

тим самим прибічники до реалізації своїх планів. Зразком подібного лідера 

можна вважати сорокового американського президента Р.Рейгана. 

Лідер-пожежник відрізняється здатністю швидко вирішувати складні 

проблеми, що виникають перед суспільством. Його відрізняє швидка реакція на 

вимоги часу. Він здатний ефективно діяти в екстремальних умовах, швидко 

приймати оптимальні рішення.  

Насправді ці збірні образи в “чистому вигляді” зустрічаються рідко. 

Найчастіше лідери в різних пропорціях поєднують в собі ті або інші 

властивості від кожного збірного типу. 

Залежно від характеру мети і впливу, що здійснюється лідером на 

суспільство, Р.Такер виділяє три типи політичних лідерів:  

1. консерватори – орієнтуються на збереженні суспільства в незмінному 

вигляді;  

2. реформатори – прагнуть до перетворення суспільства за допомогою 

реформ, що зачіпають і політичну систему;  

3. революціонери – ставлять за мету перехід до принципово нової 

суспільної системи.  

Лідер-консерватор зорієнтований на збереження існуючих форм суспіль-

ного життя. Його програма і дії направлені на підтримку і закріплення суспіль-

них стосунків, що склалися. Як приклад можна привести Л.І.Брежнєва, якого 

сповна влаштовувала існуюча система командно-адміністративного соціалізму. 

Лідер-реформатор згоден з основоположними принципами організації 

суспільного життя. Він виступає за поступове вдосконалення існуючої системи. 

До цього типу лідера можна віднести ініціатора китайських реформ Ден Сяопіна. 

Лідер-революціонер принципово відкидає існуючу модель суспільних 

відносин, виступає за кардинальну зміну існуючої суспільної системи за допо-

могою радікальних заходів. Типовим революційним політичним лідером Такер 

називає К.Маркса. 

Американський політолог Гарольд Дуайт Лассуелл (США) на основі 

схильності політиків до певної моделі поведінки виділив наступні типи лідерів: 

організатор, агітатор, теоретик.  

Лідер-організатор є хорошим управлінцем, уміло здійснює кадрову роботу, 

ефективно використовує можливості організації для зміцнення свого впливу.  

Лідер-агітатор володіє ораторськими здібностями, впливає на 

послідовників силою слова, володіє даром переконувати. 

Лідер-теоретик розробляє власну теоретичну концепцію, власне бачення 

розвитку суспільства, впливає на маси силою інтелекту.  
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Найбільш оптимальним, на думку Г.Лассуелла, є змішаний тип лідера, 

який поєднує в собі риси всіх вище перелічених типів. Лідери змішаного типу в 

історії зустрічаються рідко. Більшість сучасних політиків виступають в ролі 

адміністраторів і менеджерів. Правда, сам Лассуелл не виключав, що політик 

може ефективно поєднувати в собі три функції. Як приклад такого лідера 

Лассуелл приводив В.І.Леніна. 

Цікавою є класифікація, запропонована американським філософом Сідні 

Хуком. У своїй монографії “Герой в історії” Хук писав, що історія є витвором 

великих людей і тільки лідери можуть впливати на розвиток людства. 

Хук фетишизував роль політичного лідера, уважаючи його незалежним 

від народу, від класу; зокрема він стверджував, що Друга світова війна стала не 

результатом загальної кризи капіталізму, а наслідком злої волі Гітлера. Він 

говорив, повторюючи тезу З. Фрейда, що культ героя створюється з дитинства. 

Люди в масі своїй ніколи не звільняються від залежності: спочатку вони 

залежать від батьків, потім від учителів або ще когось, хто дає їм відповіді на 

запитання. А тому, продовжував Хук, натовп шукає вождя, котрий виконав би в 

суспільстві роль, яку виконує батько в сім’ї. 

Критерієм класифікації С. Хук обрав ступінь впливу лідерів на події і 

здатність ними управляти. На цій підставі він поділив всіх лідерів на дві нерівні 

групи. До першої увійшли лідери, здатні прекрасно орієнтуватися в ситуації і 

використовувати її. Це евентуальні лідери, лідери, що використовують події. І 

друга, невелика група лідерів, здатних самостійно творити події, робити історію 

по-своєму, тобто лідер, що створює подію. Ці лідери круто міняють історичний 

процес. В першу чергу С. Хук називає в цій групі В.І.Леніна і Наполеона. 

В кінці 80-х років на мітинговій хвилі в Росії виплив Борис Єльцин, 

Гаврило Попов, Анатолій Собчак і ще багато хто, в Україні - Леонід Кравчук, 

В’ячеслав Чорновіл, Віктор Ющенко та ін., в Казахстані - Нурсултан 

Назарбаев, в Білорусії - Шушкевич, Кебіч, Лукашенко, їх популізм зіграв на 

почуттях, емоціях, потребах людей, які прагнули дістати відповіді на висунуті 

життям проблеми, труднощі тощо, сподівалися, що з їх допомогою зможуть 

вирішити назрілі проблеми. Соціальне середовище саме вибирає лідера, який 

задовольняє інтереси соціальних спільностей (лідер, по суті, не більші аніж 

інструмент соціальної спільності). “Таємниця лідера” криється не в ньому 

самому, а в психології і запитах його послідовників. Сподівання соціальної 

спільності на лідера при вирішенні проблем і задоволення потреб та інтересів 

має важливе значення для його становлення. Процес зародження політичного 

лідерства йде стихійно: на мітингах, демонстраціях, зібраннях тощо. Однак в ході 

виступів звичайно появляються ініціатори, які намагаються перетворити 

емоційний порив натовпу в колективні дії. Якщо це вдається, то ініціатори стають 

призвідниками, які можуть повести людей за собою на звершення різноманітних 

дій і навіть протизаконних, але в інтересах мас. 

Поняття іміджу. Типи іміджів. Методи впливу іміджу на аудиторію. 
Поняття “іміджу” давно набуло популярності в суспільно-політичних науках та 

стало загальновживаним. Термін “імідж” (образ) походить від латинського 

imago (зображення, відображення, видимість, картинка), пов’язаного з 
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латинським словом imitare, що означає “імітувати”. Першими цей термін почали 

активно використовувати економісти, які займалися підприємництвом. Амери-

канський економіст Болдуінг ввів в діловий обіг поняття “імідж”, у 1956 році 

вийшла його праця під назвою “Імідж: знання в житті та суспільстві”, в якій він 

проаналізував роль та місце образів (іміджів) у житті людини та суспільства.  

“Імідж”, як специфічний феномен, розглядався ще при зародженні 

політичних наук, фахівці побачили в ньому важливий напрям своєї роботи. В 

роботах Н.Макіавеллі “Государ” і Г.Лебона “Психологія соціалізму” дано 

науково-прикладне обгрунтування практичної цінності цього феномену. 

Макіавеллі зазначав, яку важливу роль для державної особи має 

володіння відповідною “лічиною” (маскою), а Лебон інтерпретував сенс 

іміджування як засіб досягнення політичного успіху завдяки ефекту “особистої 

чарівності”. 

Сучасне значення слова “імідж” – це враження, яке справляє людина, 

група людей, організації, а часом і цілі держави на оточуючих.  

Саме слово “імідж” увійшло в науковий обіг порівняно недавно. Три-

валий час для позначення відповідного явища використовувались терміни 

“образ”, “репутація”, “престиж”, “авторитет”, “реноме”, які застосовувались до 

конкретних об’єктів. 

У наш час імідж став досить популярним серед тих, хто займається 

підприємництвом і особливо політичною діяльністю. Хоча в політичній 

термінології поняття імідж з’явилося порівняно недавно (років 15-20 назад). 

Частіше воно вживається стосовно політиків та лідерів організацій і рухів. Але 

також можна говорити про імідж організації, якщо під ним розуміти образ, який 

виникає в суспільній свідомості, в думці про ту чи іншу партію, рух або блок 

під впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних обставин. 

Імідж став товаром, який можна продати і купити. На його придбання, 

при проведенні виборчих заходів, в країні витрачаються величезні кошти, що 

обчислюються десятками тисяч доларів.  

Кажучи про імідж, не можна не сказати про його властивості: 

1. Імідж – це свідоме явище, він не існує лише на рівні однієї людини, 

тобто об’єкт має бути відомий якій-небудь групі людей.  

2. Сприятливий імідж повинен мати точну адресу, викликати до себе 

інтерес, залучати певні групи партнерів.  

3. Імідж активний за своєю суттю, він здатний впливати на свідомість, 

емоції, діяльність як окремих людей, так і цілих груп. 

4. Імідж динамічний, його атрибути перетворюються, видозмінюются 

відповідно до змін в самому собі.  

5. Імідж має бути пластичним, оперативно змінюватися, реагуючи на 

психологічні, економічні і соціальні умови.  

6. Імідж має бути правдоподібним (відповідати тому, що є насправді або 

справляти таке враження). 

Англійська дослідниця Е. Семпсон, кажучи про особистий імідж, виділяє 

залежно від поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників три типи іміджу: 

самоімідж, сприйманий імідж і необхідний імідж. Ця типологія відображає 
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погляд на імідж з різних позицій: з боку свого “я” і з боку інших людей, з боку 

реалій і з боку бажань. 

Самоімідж. Він виходить з минулого досвіду і відображає нинішній стан 

самоповаги.  

Сприйманий імідж - це той імідж, як бачать і представляють людину 

оточуючі.  

Необхідний імідж – притаманний людям, відповідно до їх професії та 

місця роботи.  

Контекстний підхід до іміджу означає, що він повинен носити цілісний, 

узгоджений характер, враховувати умови реалізації, а окремі риси - не повинні 

суперечити одна одній. Системний характер іміджу дозволяє по одній видимій 

межі викликати в масовій свідомості супутні характеристики. При цьому 

необов’язково ставити завдання завоювання загальної любові. 

1. Функіціональний підхід.  

Тут виділяються різні типи іміджів, виходячи з їх різного 

функціонування.  

Цьому підходу притаманні наступні варіанти іміджів.  

Дзеркальний - це імідж властивий власній уяві про себе. Людина ніби 

дивиться в дзеркало і міркує, який він. Цей варіант іміджу позитивний, оскільки 

психологічно, людина кажучи про себе, висуває, перш за все, позитив. Мінус 

цього підходу в тому, що йде мінімальне врахування думки з боку.  

Поточний - це імідж характерний для погляду з боку на людину. Тут 

необхідно формувати не стільки сприятливий, скільки важливий, правильний 

тип іміджу для політика. Тому в цій області повинні активно працювати PR 

технології.  

Бажаний - це імідж відображає те, до чого прагне людина. Цей тип також 

важливий для новостворюваних структур.  

Корпоративний - це імідж організації в цілому, а не якихось окремих 

підрозділів або результатів її роботи. Сюди включені: репутація організації, 

успіхи, ступінь стабільності тощо.  

Негативний - це імідж, який створюється суперником, конкурентом.  

2.Професійний імідж.  

Це імідж конкретної професії. Кріскунова І. стверджує: “Секрет успіху 

вашого професійного іміджу буде прямо залежати від того, наскільки вам 

вдасться створити вигляд відповідним очікуванням інших людей”.  

Тип ідеального продавця, ідеальної вчительки.  

У рамках цілей виборчої компанії імідж розмежовується на такі типи.  

Первинний - це якості бажаного лідера з точки зору електоральних груп.  

Вторинний - виникає в результаті компромісу між образом ідеальним і 

образом, найбільш суперечливим по відношенню до ідеального.  

Ідеальний - це якості бажаного лідера з точки зору електоральних груп.  

На імідж кандидата впливають такі фактори: 

- регіональна обумовленість;  

- обумовленість часом;  

- потреба виборців; 
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- демографічний фактор;  

- етнопсихологічний фактор;  

- ситуативний фактор.  

Імідж повинен носити цілісний, узгоджений характер, окремі риси його 

не повинні суперечити одна одній. 

3. Порівняльний підхід.  

Тут порівнюються характеристики двох сторін. Мова йде про зіставлення, 

наприклад, двох кандидатів, двох компаній тощо. Ця класифікація необхідна 

для того, щоб мати конкретні цілі, на досягнення яких повинна бути 

спрямована PR компанія.  

Зпіставлення може йти по ряду параметрів.  

Закритий тип іміджу. Чим менше інформації буде мати аудиторія про 

політичного лідера, тим серйозніше і значніше починає виглядати фігура такого 

політика. Такий імідж був характерний для багатьох радянських керівників. 

Кожна людина могла вписати в цей імідж ті риси, які сам для себе вважав 

переконливими. І чим менше інформації матиме аудиторія, тим серйозніше і 

значущіше починає виглядати фігура такого лідера. 

Міфологічний імідж - під ним розуміється підведення лідера під ті чи 

інші міфи (ідеали), що склалися в даному суспільстві.  

Отже, імідж - представляє собою досить складний феномен, в якому 

переплетені абсолютно різнорідні фактори. І всі вони мають прийматися до 

уваги, оскільки сприйняття людини також йде на багатьох каналах, і по 

кожному з них треба вести певну роботу.  

Іміджелогія шукає найбільш ефективні методи впливу на свою аудиторію. 

Одним з них є на вихід думки, коли робота з 10-20% аудиторії реально 

покриває весь необхідний масив.  

Технологія позиціювання. Тут діє принцип звуження з тим, щоб зробити 

комунікацію більш ефективною, оскільки це дає можливість сконцентруватися 

на більш вузькій ділянці комунікативного ланцга.  

Позиціонування представляється як переміщення об’єкта в сприятливе 

для нього середовище. Чужий, незнайомий об’єкт в принципі потенційно 

небезпечний для споживача. Звідси завданням стає перетворення його в 

знайомий і потрібний. Позиціонування проходить під наступним гаслом “А що 

це дає для мене”.  

Позитивні сторони такого підходу – включення раціональної та емоційної 

складової.  

Партії у своїй передвиборчій боротьбі повинні виконувати дві задачі.  

 відокремлення від інших;  

 мотивації на ви вибір саме цієї партії.  

Позиціщнування на практиці представляють як серію з трьох послідовних 

операцій:  

1. Трансформація - обмеження об’єкта лише з тими характеристиками, 

які цікаві споживачеві. Відбувається трансформація різноманітних харак-

теристик об’єкта строго до кола необхідних.  
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2. “Утріровка” - скорочення характеристик, повністю йдучи від харак-

теристик, які не є сильними з точки зору споживача.  

3. Переклад - пропоноване коло характеристик переводяться для пере-

дачі іншим каналом комунікації.  

Позиціювання визначається як переклад комунікації на цілі аудиторії.  

Стандартна система пропаганди представляється у такій послідовності:  

ОРАТОР (той, що говорить) →ПОВІДОМЛЕННЯ → СЛУХАЧІ 

Система ставить акцент на компоненті “говорить”, а все інше визнається 

менш істотним. У разі позиціювання акцент зроблений на слухачів. Саме 

вимога цього компонента задає весь набір оцінок. Позиціонування визначається 

як породження середовища сприятливого для об’єкта. 

Два рівні впливу та маніпулювання.  

1. “Явний” виконує функцію легенди або “міфу”, що маскують справжні 

наміри маніпулятора.  

2. “Прихований” - рівень, на якому як факт впливу, так і його мета 

ретельно приховуються від адресата. При цьому відбувається передача 

декількох повідомлень, одне з яких випускають з уваги адресата. Але саме 

заради нього і задумана сама комунікація. У цьому розрізі навіть негативна 

інформація у низці випадків може працювати на позитив.  

У ряді випадків як маніпуляції використовується видача нібито наявних 

планів противника з метою дискредитації опонента. Передчасне оприлюднення 

цих планів позбавляє їх реальної сили.  

Політик також може породжувати повідомлення, які не будуть 

корелювати один з одним при проходженні по різних каналах комунікації.  

CORRELATE - перебувати у відповідності.  

Голос може видавати, посмішка може бути натягнутою, тому не повинно 

бути розбіжностей між формою і змістом повідомлення.  

Система повідомлень переданих формою підсумовується наступним 

чином:  

 передавати впевненість в собі;  

 не видавати хвилювання; 

 виглядати щирим - політик повинен уміти користуватися 

акторським інструментарієм.  

Подача суперечливих сигналів  

Це необхідно, щоб відвести аудиторію від уваги до тих аспектів, які в 

даний час представляються небажаними. Іноді суперечливі сигнали надходять 

заради перевірки реакції на них як політичної еліти, так і масової свідомості, а 

також в цілому підготовки майбутнього розвитку подій.  

Масова свідомість, намагаючись обробити ці суперечливі одні іншому 

повідомлення, допускає помилки, на які і сподіваються ті, хто їх запускає.  

Міфологізація - спроба побудови подвійного повідомлення, бажання 

обійти фільтр аудиторії, впливати на неї на підсвідомому рівні. Ефективна 

комунікація не стільки задає нові повідомлення, скільки підключається до уже 

наявних у масовій свідомості уявлень.  
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Міф і архетип - це саме той тип інформації, який на глибинному рівні є в 

кожній людині і завдання полягає в тому, щоб активізувати цю символіку на 

вигідному для комунікатора напрямку.  

Міфи існували завжди. Кожна людина живе в рамках тих чи інших міфів, 

часто навіть не помічаючи. Наприклад, “чоловік повинен забезпечувати сім’ю”, 

“діти повинні добре вчитися”.  

Звернення до міфів в політиці в ті чи інші періоди історичного розвитку 

характерно для всіх держав. Це пов’язано з особливими соціально-політичними 

та економічними умовами, які не дозволяють вирішувати найскладніші 

проблеми за рахунок реально існуючих засобів і змушують політиків за 

допомогою міфів впливати на масову свідомість людей і тим самим відволікати 

їх хоча б на час від назрілих і важко вирішуваних протиріч.  

Спроба в теорії представити міфи як щось архаїчне, які втратили своє 

значення в сучасних умовах, на практиці себе не виправдала. Реальна дійсність 

доводить, що одні міфи зникають, інші з’являються.  

Заміна одних міфів іншими - явище закономірне для періодів революцій 

і реформацій. Воно пояснюється тим, що політичні цілі змінюються корінним 

чином і вимагають забезпечення віри в ту чи іншу ідею, а також підтримки 

відповідних політичних акцій з боку народу.  

Чим далі суспільство просувається у своєму розвитку, тим вишуканішим та 

привабливішим стають міфи, тим складніше вони піддаються розпізнаванню. 

Міфи все більше набувають актуальності і конкретну спрямованість, відповідають 

потребам часу. Міфи про “мудрість політики уряду”, “про можливі зміни на 

краще” використовуються як сильний аргумент легітимації влади.  

Інтерес до міфів з боку дослідників проявляється давно. Вивченням цієї 

проблеми займалися Е.Кассірер, 3.Фрейд, А.Розенберг, Ж.Сорель, П.Сорокін, 

А.Камю та ін. Однак предметом їх вивчення були міфи, що відносяться до 

сфери культури. Зрозуміло, багато їх міркування цілком можна застосувати й 

до політичних міфів, так як і ті й інші мають спільну природу і аналогічні 

властивості: некритичне, емоційно забарвлене сприйняття світу, поєднання 

реальності і вигадки, прийняття міфу на віру без попередньої перевірки та 

аналізу його змісту.  

Однак політичні міфи - це зовсім інше явище і їх не можна розглядати як 

невід’ємну частину людської природи, вигнання яких з життя людей збіднило б 

їх існування.  

Для політичних міфів характерні такі специфічні особливості:  

- вони не з’являються спонтанно, а створюються штучно, свідомо і 

цілеспрямовано;  

- основу їх складають усвідомлені і культивовані політиками колективні 

сподівання і надії, засвоєні масовою свідомістю;  

- в них поєднано дві різнорідні якості: тверезий розрахунок і фанатична 

віра, дозволяють політикам звільняти себе від всіх моральних перешкод;  

- вони не піддаються руйнуванню за допомогою раціональних аргументів 

і тому цілком правомірна їх оцінка як ненаукового знання.  
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Політичні міфи в кращому випадку напівправда; для них характерний 

безпосередній зв’язок з політичною реальністю, вони покликані виправ-

довувати той або інший хід подій, забезпечувати абсолютну впевненість людей 

у правоті здійснюваних політичних акцій; політичні міфи з’являються значно 

пізніше міфів художніх, що обумовлено створенням політичних структур і 

соціальною диференціацією.  

Політичним міфам притаманне певна протирічність. З одного боку, вони 

володіють особливою стійкістю, в основі якої знаходяться: взаємозумовленість 

міфу і масової свідомості (міф твориться і підтримується масовою свідомістю, 

масову свідомість спирається на міф); живучість елементів початкової свідомості, 

що значно впливає на характер сприйняття міфу і поведінку (незважаючи на 

інтелектуальну і культурну еволюцію); зацікавленість людей у політиці і 

нездатність до виявлення її міфологічного характеру; усвідомлення можливості 

знаходити сенс власного життя за допомогою міфу. При стабільності політичних 

систем існують стійкі (головні) міфи, які нав’язали людям певну систему 

цінностей і способи поведінки (наприклад, у США такими міфами є міф про 

американську демократіюі). З іншого боку, політичні міфи дуже динамічні. Вони 

можуть зникати і відтворюватися знову в залежності від відповідних потреб. 

Види міфів : 

- партійні (обіцянки, гасла партії про хороше життя);  

- державні міфи;  

- сімейні міфи (батько-годувальник);  

- дитячі міфи (чарівні слова “дякую”, “будь ласка”);  

- історичні міфи (відображають особливу роль даного народу в світовій 

історії). 

Політичний імідж. Імідж у політиці сприяє позитивному ставленню до 

тієї чи іншої політичної фігури. Імідж виступає в ролі єднальної ланки між 

політиком і його аудиторією. Він служить відображенням як інтересів 

аудиторії, так і інтересів політика і намагається поєднати ці інтереси.  

У сучасному суспільстві процес створення політичного іміджу все більше 

стає механізмом створення штучного образу “лідера для публіки”, що заміщає в 

свідомості людей реального політичного лідера. Саме до цього сконстру-

йованого образу люди звертають свої очікування і надії, саме цей “посередник” 

між лідером і людьми починає в процесі політичної комунікації виконувати 

деякі важливі функції лідера. Лідера намагаються “творити” політичні консуль-

танти, експерти, засоби масової інформації тощо. 

Населення отримує той інформаційний і політичний продукт, який най-

більше відповідає його інтересам. 

По іншому їх називають стратегією наближення до електорату і 

стратегією дистанціювання.  

Як правило, виборчі технології реалізують стратегію наближення, пока-

зуючи людські характеристики кандидата, демонструючи, що він “свій 

хлопець”. Менш рідше, використовується стратегія дистанціювання, на яку 

також реагує виборець, який хоче мати справу не просто з рядовим членом 

суспільства, а з чимось винятковим.  
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Імідж повинен носити особистісний характер, за який може “зачепитися” 

індивідуальна свідомість. Західні іміджмекери вважають, що політика буду-

ється на особистісному, персональному.  

Динаміка іміджу політика визначається різними чинниками, значущість 

яких залежить від співвідношення характеристик політика, електорату і 

соціально-подієвого фону. Основним чинником динаміки є співвідношення 

позитивних і негативних оцінок політика, винесених в результаті здобуття 

прямої (спостереження) або непрямої іміджеформуючої інформації (отриманої 

з опитів громадської думки, рейтингів “довіри-недовіри” тощо). 

Політик може свідомо рухатися або до позитивного, або до негативного 

полюса.  

При формуванні позитивної складової політичного іміджу, позитивна або 

негативна оцінки діяльності лідера в опитуваннях громадської думки не є 

істотними для негативного іміджу.  

Негативну складову іміджу доводиться враховувати з різних позицій – як 

при управлінні іміджем політика, так і при використанні технологій контр-

пропаганди в конкурентній боротьбі політичних діячів. 

Для заниження іміджу можна використовувати прізвисько - ярлик, який 

часто акцентує одну-єдину характеристику політика, що стає достатньою для 

бачення об’єкта в чорно-білих тонах.  

Спонтанна мова служить серйозним лакмусовим папірцем, що дозволяє в 

ряді випадків істотно нашкодити образу лідера.  

Для успішного функціонування зворотного зв’язку саме негативна 

інформація являє собою інтерес. Імідж політика будується в динамічному ре-

жимі, де особливу роль відіграють так само і його противники. Завданням при 

цьому стає захистити значимість інформації, що видається супротивником.  

Іміджеві структури лежать в основі сприйняття політичної структури 

країни, оскільки поняття “демократія”, “капіталізм”, “комунізм” в основі своїй 

носять іміджевий характер. 

Закони поєднання іміджі. 

Закон складання. Поєднання іміджів у результаті посилює більш 

сильний імідж, який втягує у свою орбіту більш слабку характеристику.  

Закон віднімання. Наявність визнаних незначних якихось негативних рис 

образу не послаблює сильний імідж, в ряді випадків роблячи його більш 

об’ємним.  

Закон поділу. Вичленовування якоїсь риси з іміджу може принести зміни 

її оцінки.  

Закон множення. Імідж спільного може переноситися на частини 

загального. 

Закон поширення іміджу. Велику роль у побудові іміджу відіграє джерело 

породження повідомлення, яке покликане змінити установки аудиторії.  

Закон контекстної подачі іміджу. Суть його полягає в тому, що іміджеві 

характеристики можуть зрости (або знижуватися), якщо вони подаються в 

контексті певних подій. 
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Сутність комунікативного дослідження зводиться до чотирьох складових: 

хто; що сказав; кому; з яким ефектом. 

Закон поширення іміджів - іміджеві характеристики ростуть, якщо умови 

розповсюдження (комунікатор і канал) також володіють позитивним іміджем, 

або падають, якщо імідж їх негативний .  

Простежити шлях політичних ідей, інформації від її джерела до спо-

живача дуже складно. Для пояснення цього процесу політологи викорис-

товують так звану двоступеневу схему політичної комунікації.  

На перших етапах ця модель впливу була одноступеневою.  

Вважалося, що мас-медіа безпосередньо впливає на аудиторію, але 

проведені експерименти показали, що це не так. Один з них показав, що ступінь 

впливу через два тижні після отримання повідомлення не впав, а зростав.  

Коли почали розбиратися в причинах, то з’ясували, що до цього призвело 

обговорення отриманих повідомлень з так званим “лідером думки”.  

Звідси вийшла друга схема.  

Таким чином, згідно цієї схеми, політичні новини, ідеї надходять від 

“еліти думок”, яку складають політики, громадські діячі до лідерів думки, які 

поширюють інформацію серед пасивних учасників процесу комунікації. “Ниж-

ній поверх” цих сходів займають особи, які взагалі не беруть участь в 

політичній комунікації.  

Вважалося, що якщо на першому етапі передається інформація, то на 

другому - вплив.  

Отже, відомо, що існують два якісно різних соціально-психологічних 

типи впливу лідерів на цільові групи: це лідерство “лицем до лиця”, коли 

процес взаємовпливу лідера і цільової групи здійснюється при їх безпо-

середньому контакті (наприклад, в малих групах), і “віддалене” лідерство, коли 

вплив здійснюється в результаті комунікації між політичним лідером і 

аудиторією за допомогою засобів масової інформації. 

Прийоми побудови політичного іміджу  

Створення іміджу – тривалий і складний процес, успішність якого 

залежить від умов і технологій формування іміджу. На думку В.М. Шепеля, 

іміджування – ряд навмисно збудованих моделей поведінки. 

В більшості випадків аудиторія має справу не зі своїми безпосередніми 

враженнями про лідера, його якості, вчинки, діяльність в цілому, а з розповіддю 

про лідера, повідомленням, підготовленим спеціально для сприйняття іншими 

особами з метою вплинути на одержувача цього повідомлення. Лідер-для-

публіки як сконструйований образ може володіти будь-якими заданими 

характеристиками, відповідними чеканням публіки. 

Дуже важливо розрізняти дві сторони формування образу (іміджу) лідера. 

З одного боку, образ лідера є віддзеркаленням його політичної діяльності, 

направленої на досягнення конкретних результатів, а з іншої - наслідок спеціа-

льних зусиль, спрямованих на його формування у населення. В той же час 

побудова іміджу політичного лідера тісно пов’язана з виконанням завдань з 

популяризації лідера серед населення, пропаганді його особи, агітації на 

користь його програми дій тощо.  
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Конструювання рекламного політичного іміджу відбувається в такій 

послідовності:  

 визначення вимог аудиторії (сегментів аудиторії);  

 співставлення реальних якостей кандидата з очікуваннями аудиторії;  

 відбір тих характеристик, які затребувані електоратом (вони ляжуть в 

основу образу);  

 вибір додаткових характеристик;  

 формулювання складових іміджу; 

 переведення вибраних характеристик в різні знакові контексти 

(візуальний, вербальний, подієвий тощо) . 

Особливий інтерес виборці проявляють до особистого життя лідера, його 

побуту, сімейним традиціям. Щоб кандидат відповідав образу героя і справж-

нього лідера, важливо відповідним чином освітити не тільки його сьогодення, а 

й минуле. Найбільш цінними є факти з біографії політичного діяча, які знайомі 

виборцеві і викликають у нього певні асоціації.  

Успіх рекламної кампанії багато в чому залежить від того, яким чином 

відбираються факти біографії героя відповідають прийнятим в даний момент 

моральним цінностям.  

Часто біографію кандидата становить не тільки те, що він робив, але і те, 

чого він не робив. Наприклад, відсутність у кандидата політичного досвіду і 

неучасть у тих чи інших видах політичної діяльності деколи може розглядатися 

як плюс - як свідчення його свіжості, незіпсованості.  

Лідер повинен сприйматися такою людиною, яка вміє досягати успіху і 

перемагати. Причому подібна здатність, як правило, не зв’язується з якимось 

певним видом діяльності. Одна зі складових іміджевої успішності - здатність 

лідера в будь-якій ситуації відчувати свою правоту.  

Ще одна якість, без якої неможливо навести мости між лідером і масами, - 

готовність лідера взяти на себе відповідальність за стан справ у країні, уряді, 

регіоні.  
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Тези до тренінгу “ФОРМАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ” 

 

 заступника директора – начальника відділу програмного забезпечення та 

інноваційних технологій ІПККК НАДУ при Президентові України, кандидата 

економічних наук  

Орлів Мар’яни Степанівни 

 

Лідер (від англ. leader – той, хто веде) – авторитетний член організації чи 

соціальної групи, особистий вплив якого дозволяє йому відігравати істотну 

роль у соціально-політичних ситуаціях і процесах, у регулюванні 

взаємовідносин у колективі, групі, суспільстві. 

Виходячи із функціональних і психологічних відмінностей між керів-

ником і лідером існують розбіжності: 

 керівник звичайно признається офіційно, а лідер висувається стихійно; 

 керівникові надаються певні права й обов’язки, а лідер може їх не мати; 

 керівник наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, 

використовуючи які він може впливати на підлеглих, а лідеру ці санкції не 

надані; 

 керівник представляє свою групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у 

сфері своєї активності обмежений в основному внутрігруповими стосунками; 

 керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність за стан справ у групі. 

У групі можуть виникнути такі ситуації, які накладають свій відбиток на 

гармонізацію її діяльності групи: 

Лідер і керівник – різні особи, які не знаходять спільних точок взаємодії. 

Ця ситуація не сприятиме успішній діяльності групи і гармонізації міжосо-

бистісних стосунків. 

Лідер і керівник – різні особи, які на основі взаємоповаги і компромісів 

знаходять точки взаємодії. Така група може працювати успішно, і в ній 

пануватиме певний “дух” змагання і суперництва. 

Лідер і керівник – одна і та сама особа, В цьому випадку група працюватиме 

як єдина команда, віддана своєму капітанові, тобто найефективніше з погляду 

діяльності і найбільш гармонійно з погляду людських стосунків. 

При цьому в особі керівника поєднується формальний та особистий автори-

тет. Право приймати управлінські рішення формального лідера з одного боку за-

безпечується його посадовими повноваженнями, з іншого – визнається колективом. 

Розглянемо підходи та основні методи прийняття рішення формальним 

лідером, шляхи забезпечення їх ефективності. 

Управлінські рішення прийнято класифікувати за рядом ознак. 

Розглянемо детальніше деякі із них. 

Існує три основні умови, за яких приймаються рішення: 

Стан впевненості або визначеності існує, коли керівник точно знає, який 

буде результат, якщо буде прийняте і реалізоване те чи інше рішення. 

Впевненість значно впливає на процес оцінки альтернатив. Коли результат 
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кожної альтернативи може бути вірогідно та надійно передбачений, керівник, 

як правило, вибере альтернативу з результатом.  

Стан ризику існує, коли керівники мають достатньо інформації для оцінки 

можливих наслідків реалізації рішень. Результати таких рішень не є визна-

ченими, але імовірність кожного результату відома. Імовірність визначається як 

ступінь можливості здійснення події і змінюється від 0 до 1. Сума ймовірностей 

всіх альтернатив повинна дорівнювати одиниці. 

Стан непевності або невизначеності превалює, коли керівники не мають 

інформації, що могла б допомогти їм передбачити результат реалізації рішення. 

Це відбувається тоді, коли фактори, які необхідно врахувати настільки нові й 

складні, що про них неможливо отримати достатньо релевантної інформації. У 

підсумку імовірність певного наслідку неможливо передбачити з достатнім 

ступенем достовірності. Невизначеність характерна для деяких рішень, які 

доводиться приймати в обставинах, що швидко змінюються.  

Формалізовані рішення – це результат виконання раніше визначеної 

послідовності дій. Формалізація прийняття рішень підвищує ефективність 

управління в результаті зниження ймовірності помилки і економії часу: не 

потрібно розробляти рішення щоразу, коли виникає відповідна ситуація. Тому 

доцільно формалізувати рішення для певних регулярно повторювальних 

ситуацій, розробляючи відповідні правила, інструкції, рекомендації. 

Практичний досвід засвідчує, що більшість рішень посідає проміжне 

становище між формалізованими і неформалізованими. 

У процесі прийняття рішення сполучаються логічні, раціонально-зміс-

товні та психологічні моменти, тому найважливішим чинником ефективності 

управління виступає професіоналізм менеджера. 

Чисто інтуїтивне рішення – це вибір, зроблений тільки на основі 

відчуття того, що він правильний. Те, що називається осяянням або шостим 

почуттям, і є інтуїтивні рішення . 

Рішення, засновані на судженнях (або досвіді) враховують попередній 

досвід за аналогією, порівняння, здоровий глузд. Іноді такі рішення здаються 

інтуїтивними, оскільки логіка їх не завжди очевидна. Рішення, засноване на 

судженні, – це вибір, обумовлений знаннями або накопиченим досвідом. Людина 

використовує знання про те, що траплялося в подібних ситуаціях раніше, щоб 

спрогнозувати результат альтернативних варіантів вибору в існуючій ситуації. 

Спираючись на здоровий глузд, вона обирає альтернативу, що принесла успіх у 

минулому. Найбільш ефективні такі рішення при стабільних умовах, при частому 

повторюванні ситуації. Перевага даного типу рішень – швидкість прийняття, 

економічність, оскільки витрати на одержання і обробку інформації мінімальні. 

Головне розходження між раціональним і заснованим на судженні 

рішеннями полягає в тім, що перше не залежить від минулого досвіду, а 

приймається за допомогою об’єктивного аналітичного процесу.  

Проте, не слід забувати, що зайва раціональність сковує інновації, при-

зводить до переоцінки значимості фінансів, не враховую неекономічних цілей. 
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На процес прийняття управлінських рішень впливають людські відносини 

і свідомість людини. У рамках соціологічного підходу існують 3 основні групи 

теорій, що описують прийняття управлінських рішень: 

1) теорія політичної взаємодії – вивчає процес прийняття управлінських 

рішень з погляду балансу сил та інтересів різних груп усередині колективу 

організації і в зовнішньому середовищі. При цьому управлінське рішення роз-

глядається, насамперед, як політичний крок, спрямований на зміцнення позиції 

визначеної групи. Особлива увага приділяється впливу референтних груп, роз-

поділу ролей і статусів у групах, логіці формування блоків і коаліцій; 

2) теорія колективного навчання – підкреслює, що складність і дина-

мічний характер внутрішнього і зовнішнього середовищ організації у поєднанні 

із браком інформації і досвіду перетворюють процес прийняття рішень у процес 

безупинного навчання для керівника і колективу. Тому чіткої границі між ухва-

ленням управлінського рішення і його реалізацією не існує: обидва процеси 

взаємозалежні і взаємообумовлені; 

3) теорія корпоративної культури – вказує на те, що “живильним грун-

том” для будь-якого управлінського рішення є сукупність загальних для всіх 

співробітників переконань і відносин. Прийнято виділяти 3 рівні корпоратив-

ної культури: поверхневий (корпоративна символіка), середній (переконання, 

відносини, правила, норми) і глибинний (цінності). Глибинні цінності відіграють 

важливу роль при прийнятті стратегічних рішень, тобто виборі стратегій. Правила 

і норми важливі при виборі тактичних заходів для реалізації стратегій.  

Залежно від того, хто є учасниками процесу управління, розрізняють такі 

підходи до прийняття рішень: 

а) груповий чи індивідуальний; 

б) централізований чи децентралізований; 

в) демократичний чи дорадчий. 

Використання групового підходу базується на двох припущеннях: 

1) група приймає рішення легше, ніж одна особа; 

2) групове рішення легше реалізувати. 

При використанні групового підходу часто спостерігається процес, при 

якому у відповідь на соціальний тиск індивідууми погоджуються із загальними 

рішеннями, навіть, якщо не підтримують його заради уникнення конфліктів, 

всіляко намагаючись не висловлювати свою думку це групове мислення.  

Групове прийняття рішень виправдовує себе у ситуаціях, які виникають 

при розв’язанні складних істотних проблем, ситуацій з багатьма невідомими. 

Цей підхід обмежує керівників у свободі вибору і вимагає дотримання балансу 

інтересів фахівців, що беруть участь у розробці управлінських рішень. 

При вирішенні шаблонних проблем процедурного характеру застосо-

вують, здебільшого, індивідуальні рішення. 

Індивідуальні рішення прийнято вважати збалансованими, якщо вони 

базуються на досвіді, логіці та інтуїції керівника (трикутник). Проте, в залеж-

ності від індивідуальних стилів прийняття рішень вони можуть бути 

імпульсивними, інертними, ризикованими. 
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Децентралізований підхід заохочує управлінців передавати відповідаль-

ність з прийняття рішень на нижчі управлінські рівні, що сприяє зосередженню 

керівника на основних питаннях, а не на деталях щоденних операцій. 

При демократичному підході рішення приймаються на користь біль-

шості шляхом голосування. В результаті учасники процесу прийняття рішень 

поділяються на переможців і переможених, що може призвести до конфліктів. 

На противагу йому використання дорадчого підходу передбачає пошук комп-

ромісу, якому передує з’ясування точок зору якомога більшої кількості людей, 

що мають відношення до управлінської проблеми. 

Американські вчені В.Врум і Ф.Йеттон виділяють п’ять стилів прий-

няття рішень: 

Стиль 1. Менеджер приймає рішення одноосібно, без обговорення ситу-

ації будь з ким. При цьому менеджер покладається тільки на власні знання або 

інформацію, яку можна віднайти в документах. 

Стиль 2. Менеджер збирає інформацію, а потім приймає рішення одно-

осібно. У цьому випадку менеджер звертається за інформацією до одного або кіль-

кох підлеглих, при цьому може не пояснювати їм, навіщо йому потрібна ця 

інформація. 

Стиль 3. Менеджер консультується з підлеглими в індивідуальному по-

рядку, а потім приймає рішення одноосібно. Він ділиться проблемою з обраним 

колом співробітників, отримує від них додаткову інформацію і пропонує надати 

пропозиції щодо можливого рішення проблеми, але все-таки сам приймає 

остаточне рішення. 

Стиль 4. Менеджер консультується з усією командою, а потім все-таки 

приймає рішення одноосібно. У рамках цього стилю він збирає групу підлеглих 

і, використовуючи їх як консультантів, обговорює з ними можливі аль-

тернативи. Менеджер може використовувати їхні міркування, але все-таки пра-

во остаточного рішення залишає за собою. 

Стиль 5. Менеджер ділиться проблемою з командою й рішення прий-

мається спільно. Менеджер може сформулювати проблему, надати команді 

необхідну інформацію й брати участь в обговоренні нарівні з іншими учас-

никами, але відмовляється від права прийняття остаточного рішення. При 

цьому він не тільки погоджується із прийнятим командою рішенням, але й 

приймає відповідальність за нього на себе. 

При виборі стилю слід керуватися принципами: 

 експертиза лідера; 

 погодженість із цілями організації; 

 ступінь ясності проблеми; 

 схвалення і прихильність; 

 прихильність прийнятому рішенню при виникненні розбіжностей; 

 схвалення і прихильність при декількох рішеннях; 

 схвалення і прихильність при сумісності цілей.  

На прийняття управлінських рішень впливають фактори: 
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1) особисті оцінки керівника (освіта, знання, вік, досвід, характер тощо). 

Кожна людина має свою систему цінностей, яка визначає її дії і впливає на 

рішення, які вона приймає; 

2) середовище прийняття рішень, що характеризується більшою чи 

меншою невизначеністю; інформаційні обмеження; 

3) організаційні фактори (здатність організації своєчасно перебудуватись 

відповідно до умов, що змінились, своєчасність і правильність виявлення проб-

леми, розподіл прийняття рішень між керівниками різних рівнів управління та ін.); 

4) взаємозалежність рішень, оскільки вагомі рішення мають значення для 

організації в цілому, а не тільки для окремого підрозділу. 

Отже, для успішного рішення проблем потрібно: 

1) вчасно виявити і проаналізувати проблему, для того, щоб з’ясувати, що 

призвело до її виникнення, і на далі прагнути до її рішення; 

2) не витрачати часу на непотрібні рішення, що не впливають на ефек-

тивність роботи; 

3) постійно оцінювати ефективність процесу прийняття, а згодом і 

реалізації рішення; 

4) не приймати декількох рішень по тому самому питанню;  

5) залучати до процесу ухвалення рішення співробітників, що мають до 

них відношення, вже на ранніх етапах роботи з урахуванням відповідності 

їхньої кваліфікації ступеню складності проблеми; навчати їх необхідним чином 

і не забувати нагороджувати за успіхи. 

При застосуванні групового підходу прийняття рішень однією із 

найважливіших проблем є скорочення часу на проведення нарад, що дося-

гається завдяки відповідної їх підготовки. 

На етапі підготовки наради необхідно: 

1) Чітко визначити мету наради. При цьому формулювання “обговорити 

стан питання” – ні на що не націлює. 

2) Визначити доцільність виступу з доповіддю із проблемного питання. 

Можливо фактичний матеріал та проект рішення доцільно розмножити та 

роздати завчасно. 

3) Ретельно опрацювати порядок денний і повідомити про нього 

завчасно. Це забезпечить кращу підготовку учасників. 

4) Визначити учасників наради. При великій кількості запрошених різко 

зменшується ступінь їх участі (або віддачі) в обговоренні проблеми, збільшується 

тривалість наради. Спостерігається ефект Рингельмана: в результаті проведених 

експериментів було встановлено, що при збільшенні групи середні зусилля 

кожного її члена у підсумки групової роботи зменшуються.  

Виникає питання, на яке науковці не змогли відповісти: При яких умовах 

група як ціле здатна перевищити суму досягнень рівних за кількістю, але 

незалежно працюючих одна від одної осіб? Зниження середньої продуктивності 

роботи особи при збільшенні групи можна пояснити зниженням можливості 

активної участі кожного учасника, зменшення частки відповідальності кожного 

та прикладених ним зусиль. 



103 

5) Встановити час проведення. Хорошою традицією є призначення нарад 

з урахуванням графіків роботи підрозділів. Розподіл нарад за днями тижня 

залежить від їх виду: проблемні краще всього проводити всередині тижня, коли 

продуктивність праці є найбільшою; інструктивні та оперативні – в понеділок 

або в кінці тижня (дуже короткі). Як правило, наради доцільно проводити в 

другій половині дня. Із теорії біоритмів відомо, що у людини є дві вершини 

підвищеної дієздатності: з 9-ї до 12-13 год., другий – між 16 і 18 год. Нараду 

доцільно проводити у другий період швидкій та ефективній роботі, щоб не 

затримуватись допізна. 

6) Визначити тривалість наради. Тривалість проблемної наради не повинна 

перевищувати 1,5-2 год.(після цього більшість учасників втрачає інтерес до 

вирішення проблеми, 90% погодяться з будь-яким рішенням, лиш би скоріше 

завершити), інструктивні та оперативні – 20-30 хв. Оптимальна тривалість 

сумісної розумової діяльності великої кількості людей складає 40-45 хв.  

7) Обрати приміщення. Найкращий варіант – круглий стіл (нівелює 

службові статуси), відсутність телефону та селектора (щоб не відволікали), 

хороша вентиляція (її відсутність знижує продуктивність праці більше ніж на 

10%), годинник на стіні. 

При проведенні нарад її керівнику необхідно встановити послідовність 

виступаючих. Якщо зразу надати слово більш авторитетним посадовим особам, 

вони зразу зададуть тон. Однак їх пропозиції, як правило, будуть традиційними. 

Несподівані, нестандарті рішення, як правило, пропонують молоді недосвідчені 

колеги, але у них не буде бажання висловлювати їх після вищий посадових 

осіб. Тому керівнику доцільно обрати послідовність виступаючих, обернену їх 

авторитету і положенню. 

Різкі висловлювання одних учасників на адресу інших та небажані 

конфлікти під час проведення наради можуть бути спровоковані неправильним 

розміщенням. Найчастіше конфліктують люди, що сидять один навпроти 

одного, найрідше – ті, що поруч. Тому треба враховувати характер запрошених 

та їх взаємостосунки. 

Організовуючи та проводячи нараду керівник може застосовувати такі 

прийоми маніпуляції: 

1) Використання фактору часу (в кінці робочого дня; 2-х годинна робоча 

нарада). 

2) Нейтралізація опозиції (головного опозиціонера посадити поруч – 

йому буде незручно нападати; іншим опозиціонерам завадити сісти разом – 

вони будуть відчувати себе не такими сильними). 

3) Направлення ходу переговорів (надавати слово “потрібній” людині, 

яка задасть бажаний напрям, манера керівника починати дискусію заставляє 

виробляти подібну тональність відповіді – запальність породжує запальність). 

4) Відповідь на критику не розкриваючи рота. Якщо керівника хтось 

критикує, виправдовування може принизити його статус (якщо виправдо-

вується, значить винний). Він уважно стежить за присутніми, щоб виявити 

незгодних з опонентом. Варто комусь із них зробити якийсь рух, як керівник 
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каже: “зараз, хвилинку, надам слово” (ніби він його просив). Відмовитись 

незручно, а сказати є що. 

5) Нарада як засіб маніпулювання. Нарада є можливістю колективного 

відходу від персональної відповідальності. 

Від підходів перейдемо до етапів та методів прийняття управлінських рішень. 

Модель раціонального прийняття рішень містить етапи:  

1) виявлення та діагностування проблем; 

2) визначення обмежень та критеріїв прийняття рішень; 

3) розроблення (формування) альтернатив рішень; 

4) оцінювання кожної з альтернатив рішень;  

5) кінцевий вибір (найкраща альтернатива рішення за обраними 

критеріями). 

У своєму розвитку проблема проходить кілька стадій: 

1) прихованого розвитку; 

2) перетворення на негативне явище; 

3) перетворення на фактор, що є очевидною перешкодою в діяльності 

організації чи окремого її структурного підрозділу. 

Якщо керівнику вдається вчасно (на стадії прихованого розвитку) 

виявити і правильно сформулювати проблему, то цим уже наполовину 

визначається успіх її вирішення. 

На етапі формулювання проблеми необхідно:  

- з’ясувати причини виникнення проблеми;  

- оцінити нагальність та масштабність проблеми: Кого зачіпає ця 

проблема? Хто відчуває, чи може відчути її на собі? Як визначають проблему 

основні зацікавлені сторони?;  

- визначити новизну проблеми: Чи є ця проблема новою, чи такою, що 

виникла повторно?;  

- застосувати необхідні методи аналізу проблем. 

Прагнення до ясного розуміння проблеми, що стоїть перед менеджером і 

повинна бути їм розв’язана, може часто вести до її неадекватної оцінки. Така 

неадекватність може проявлятися як у надмірному спрощенні або, навпроти, у 

надмірному ускладненні подання реальної проблеми. 

При першому зіткненні з проблемою цілком природним є виникнення 

потреби пізнати і зрозуміти її, отримати контроль над ситуацією, зменшити її 

невизначеність. Через це виникає тенденція локалізації або спрощення подання 

ситуації через поспішні визначення. 

Концентруючись на загальновизнаній потребі визначення проблеми 

ясним і точним способом, можна випустити з уваги основну проблему. 

Аналізована проблема може бути лише формою прояву іншої 

фундаментальної проблеми. І саме на виявлення цієї фундаментальної 

проблеми і необхідно спрямовувати зусилля. 

Інша небезпека – ускладнене подання проблеми. Причиною цього може 

бути низька кваліфікація задіяних у проекті менеджерів, наявність 

великої кількості регламентуючих обмежень. 
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На наступному етапі проводиться визначення критеріїв, порівняльних 

оцінок, формування індексів та індикаторів, розрахунок рейтингів. 

Критерії оцінки управлінських рішень формуються на основі поєднання 

відповідних показників, що характеризують результати дій. Чим менше цих 

показників, тим легше сформувати критерії.  

На стадії аналізу і інтерпретації інформації необхідно виявити розходження 

між тим, що є більш важливим, і тим, що є відносно менш важливим. 

Саме це завдання покладене в якості цілі аналізу за Парето. Цей метод 

включає ранжирування інформації за типами або причинами проблеми в 

порядку їхньої важливості, що дозволяє висувати на перший план ті аспекти, де 

прийняття рішень буде особливо корисним. 

Аналіз за Парето заснований на явищі, що часто зустрічається, коли 

відносно небагато причин пояснюють більшість результатів. Наприклад, основу 

доходу для будь-якої комерційної організації становлять надходження від 

небагатьох найбільш великих клієнтів. Це часто називають правилом 80/20: 

звичайно 80 відсотків проблем або можливостей може бути пояснено 20 

відсотками ймовірних причин. 

Застосування діаграми Парето дозволяє зробити висновок, що проблему 

можна було найкраще вирішити, концентруючись на найбільш істотних причинах. 

Якість прийнятого рішення значною мірою залежить від здатності 

менеджера виявити всі можливі альтернативи. Не можна вибрати конкретну 

альтернативу, якщо вона не була виявлена і розглянута. 

Розроблення (формування) альтернатив – на цьому етапі проводиться 

вибір (безпосередньо або через експертну процедуру) й обґрунтування 

альтернатив рішень. 

У сучасній управлінській практиці широко вживаними є такі методи 

прийняття управлінських рішень: 

 
Метод Характеристика 

Метод прямого і 
зворотного 
мозкового штурму 

Базується на принципах: інтерактивна група і обмежений час; 
концентрація на проблемі та рішенні; рівноправність учасників, 
керівна роль ведучого, але він не приймає участі в обговоренні; 
кількість ідей важливіша за якість, заборона на критику та 
коментування (або навпаки – при зворотному штурмі) 

Метод Дельфі Багатотурова процедура анкетування. Після кожного туру дані 
анкетування опрацьовуються та повідомляються результати й оцінки. 
Перший тур анкетування проводиться без аргументації, в другому – 
відповідь, яка відрізняється від інших, слід аргументувати або ж змінити 
оцінку. Після стабілізації оцінок опитування призупиняється і 
приймається пропозиція експерта або скориговане рішення 

Методи теорії ігор Теорія ігор розглядає задачі, типові для військової справи, конкурентної 
боротьби та інших. Суть ігрового прийняття рішення полягає в тому, 
щоб врахувати можливі дії сторін, які беруть участь у ситуації 
(конфлікті). Під конфліктом розуміють будь-яке неспівпадання інтересів 
сторін. На вибір рішення впливають: можливий варіант дій суперника, 
кількісний результат, до якого приведе певна сукупність ходів. 
Стратегію, яка приведе до найвищого виграшу в грі з урахуванням 
можливих дій суперника, приймають як рішення 
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Метод сценаріїв Передбачає розробку сценарію за кожним розглянутим рішенням, 
визначення способів їх реалізації, а також можливих позитивних і 
негативних наслідків. Для управлінських рішень обсяг змістовної і 
кількісної інформації повинне становити приблизно 70 і 30%. 

Матриця оцінки 
наслідків 
реалізації рішення 

Належить до простих, але наочних методів вибору кращого варіанту 
рішення. Суть цього методу полягає в тому, що в матрицю заносять 
усі можливі майбутні наслідки реалізації рішення. Ефективність 
розраховується множенням ймовірності настання події на її значення 
у складі всіх можливих подій, які відбудуться внаслідок реалізації 
рішення. Ця матриця не гарантує, що відібраний варіант рішення 
буде високоякісним, оскільки при її складанні можуть бути допущені 
помилки в оцінці важливості події чи ймовірності її настання 

Дерево рішень Побудова “дерева рішень” ґрунтується на знанні елементів теорії 
графів та теорії ймовірності. Є досить ефективним методом, який 
дає змогу з’ясувати розгалуження проблем та рішень, краще оцінити 
наявність альтернатив та їх кількість Дерево рішень – це модель, 
представлена у графічній формі. На графік наносяться всі кроки, які 
необхідно розглянути, оцінюючи різні альтернативи. Дерево рішень 
підкреслює два основних моменти: використання інформації, 
придбаної в процесі підготовки до ухвалення рішення і усві-
домлення послідовного характеру процесу ухвалення рішення. 
Таким чином, дерево рішень – це графічна схема того, до якого 
вибору в майбутньому приведе нас прийняте сьогодні рішення. 
Дерево рішень дає можливість керівнику представити, наскільки 
піддається кількісній оцінці те чи інше явище в умовах суб’єктивного 
прийняття незапрограмованих рішень. Ще один спосіб 
представлення дерева рішень – це намалювати його різні галузі як 
розвилки на дорозі. Керівники використовують цю технологію, щоб 
оцінювати шляхи, уздовж яких будуть прийматися різноманітні серії 
рішень. За допомогою вивчення альтернативних шляхів, 
визначають, який з них має найбільші переваги і за яким треба йти 

SWOT-аналіз SWOT – це акронім слів Strengts (сильні сторони), Weaknesses (слабкі 
сторони), Opportunities (сприятливі можливості) і Threats (загрози). 
Після виявлення сильних і слабких сторін, загроз і можливостей 
встановлюється ланцюг зв’язків між ними, який використовується для 
формування стратегії підприємства. 
Для встановлення зв’язків складається матриця SWOT. Ліворуч 
виділяються два розділи (сильні і слабкі сторони), у які відповідно 
вносяться усі виявлені на першому етапі аналізу сильні і слабкі 
сторони підприємства. У верхній частині матриці виділяються два 
розділи, до яких вносяться усі виявлені можливості і загрози. 
На перетині розділів утворюються чотири поля: “СМ” (сила і 
можливості); “СЗ” (сила і загрози); “СЛМ” (слабкість і можливість); 
“СЛЗ” (слабкість і загрози). За кожним з полів розглядаються усі 
можливі парні комбінації і виділяються ті, які повинні бути враховані 
при розробці стратегії функціонування. 

 

Реалізація будь-якої альтернативи пов’язана з використанням ресурсів 

виконуючої організації (фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні).  

Оцінка здійсненності альтернативи означає з’ясування відповідності 

обсягу і асортиментів необхідних ресурсів доступним ресурсам або тим, які 

можуть бути отримані. 

При оцінці альтернатив слід одержати відповіді на такі питання: 

1.  Чи буде альтернатива ефективна? 
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2.  Чи може альтернатива бути реалізованою? 

3.  Які наслідки реалізації альтернативи? 

При цьому оперують поняттям “Альтернативна вартість”. В аналізі 

рішень вона залежить від визначення найкращої з можливих альтернатив 

використання ресурсів. 

Після оцінки альтернатив здійснюється кінцевий вибір та реалізація 

управлінських рішень. 

Основні причини неякісних управлінських рішень: 

 неадекватне співвідношення між рішенням та стилем його прийняття; 

 невміння визначити суть проблеми чи дійсну її причину; 

 невміння вчасно відмовитись від попереднього неправильного рішення; 

 недостатнє інформаційне забезпечення прийняття рішень; 

 брак ресурсів для реалізації ефективного управлінського рішення;  

 прийняття рішень під впливом емоцій; 

 відкладання рішення до останнього терміну; 

 прийняття рішень без урахування можливостей ризику і попередження 

його наслідків; 

 неприйняття нововведень, невміння їх здійснювати, страх наслідків 

рішень; 

 прийняття рішень на основі компромісу або для примирення різних 

точок зору;  

 прийняття рішень-антонімів (типу “об’єднати-роз’єднати”, “центра-

лізувати-децентралізувати”); 

 прийняття рішення без залучення керівників нижчого організаційного 

рівня, або, навпаки, залучення до процесу прийняття рішення надмірної 

кількості працівників; 

 встановлення нереальних термінів для виконання роботи. 

Психологічні пастки прийняття рішень: 

1) пастка “прив’язки рішення” (необхідно розглянути проблему з різних 

точок зору, проаналізувати різні варіанти, думки різних людей щоб уникнути 

“прив’язки до пропозиції партнера); 

2) прагнення зберегти статус-кво (краще – ворог гарного, від добра не 

шукають); 

3) пастка минулих вкладень (прагнення виправдати раніше зроблений 

вибір, навіть якщо його обґрунтування вже втратило сенс, наприклад, 

неефективні кредити, бурова – остерігаючись покарання, працівник прагне 

продовжувати збитковий проект нескінченно, сподіваючись, що ситуація як-

небудь розв’яжеться); 

4) пастка підтверджуючих доказів (людина уважніше ставиться до 

доказів, що підтверджують її первісну думку, ніж до фактів, що її 

спростовують, напр., смертна кара); 

5) пастка формулювання (форма запитання впливає на прийняття того чи 

іншого рішення – люди прагнуть уникати ризику, коли мова йде про придбання 
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чого-небудь і готові ризикнути, коли проблема сформована в термінах 

уникнення втрат); 

6) пастка оцінок і прогнозів (надлишкова впевненість або надлишкова 

обережність). 

Після прийняття рішення визначаються його виконавці. Прийоми спіл-

кування з потенційними виконавцями відрізняються в залежності від їх типажу: 

“незамінний” – універсал, який погоджується на все, вмовляти його не 

потрібно – може образитись, оскільки розуміє все з півслова, іноді працює на 

випередження; 

“себелюб” – на першому місці власне “Я”. Береться за справу тільки тоді, 

коли можна себе проявити. Його потрібно тримати в рамках; 

“діловий” – відмінна риса – практицизм, може досягати кінцевого 

результату, але не здатний співставляти задачі своєї ділянки роботи із 

загальними задачами. Йому потрібно ставити і пояснювати цілі, виховувати 

звичку “дивитись вперед”; 

“енергійний” – на робочому місці буває рідко, завжди кудись поспішає, 

представляє свій відділ в контактах з іншими. Добре реагує на слова: Себе не 

жалієте, зовсім замотались. Чи не погодитесь нам трохи допомогти. Потрібно 

налагодити зовнішні зв’язки. Ви ж усіх знаєте; 

“мораліст” – любить усіх повчати вихованню не піддається, з ним треба 

бути обережним, краще тримати в ролі консультанта; 

“архіваріус” – все робить за інструкцією. Йому не варто доручати нічого 

нового, а переважно оформлення документів; 

“скептик” – сенсу у виконанні завдання не бачить, йому потрібно кілька 

разів нагадати. 

“творець” – все йому цікаво, ранимий, не вміє та не хоче 

підлаштовуватись до встановленого порядку, цінує відкритість у відносинах та 

чесність. Звертаючись до нього, потрібно наголошувати на його творчих та 

ділових якостях”. 
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Матеріали до тренінгу “ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ SWOT-АНАЛІЗУ В 

УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ” 

професора кафедри державної політики та управління політичними процесами 

НАДУ при Президентові України,  

доктора наук з державного управління, професора  

Тертички Валерія Володимировича 

та завідувача кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, доктора наук з державного управління, професора 

Пахомової Тетяни Іванівни 
 

Практичне заняття 

Завдання № 1 

Визначіть по 1-3 фактори для кожної сфери аналізування 

Форма презентації: усно, дошка 
Назва об’єкта для запровадження стратегічного управління 

Зовнішні фактори 

 МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

П 1) 
2) 
... 

1) 
2) 
... 

Е  1) 
2) 
... 

1) 
2) 
... 
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С 
 

1) 
2) 
... 

1) 
2) 
... 

Т 
 

1) 
2) 
... 

1) 
2) 
... 

 

В.Тертичка

SWOT аналіз

-

-

-

-

Сильні сторони Слабкі сторони

-

-

-

-

-

-

-

-

Можливості Загрози

-

-

-

-

 

В.Тертичка

ПЕСТ – зовнішні фактори

Можливості Загрози

Політичні 
Які змінні?

Економічні
Які змінні?

Соціальні
Які змінні?

Технологічні 
Які змінні?

Змінні політики, рішень, нормативних документів, інших

стратегічних документів у національному і міжнародному 

контексті. Також змінні очікувань і вимог груп інтересів

Фактори розвитку і стану господарства, зміна важливих 

економічних показників, частки бюджету, донорства, ціни 

матеріалів, обладнання, енергії, нерухомого майна, 

експертизи тощо

Демографічні, цінності, поведінкові, моральні й інші змінні 

Зміна технологій, джерел інформації, способів потоку 

інформації, захищеності інформації, швидкостей передачі 

інформації тощо

Який вплив змінних? 
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Завдання № 2 

Зробіть SWOT аналіз і знайдіть по одному стратегічному зв’язку, а також 

вкажіть як він має здійснюватися (яка стратегічна чи проміжна ціль має 

бути для цього сформульована, поставлено завдання чи захід). 

 
Питання аналізу 

 
Відповідь на питання 

аналізу 
Як використати знайдений 
стратегічний зв’язок – яка 
стратегічна чи проміжна ціль має 
бути для цього сформульована, 
поставлено завдання чи захід 
через 20__ –20__рр. (вкажіть 
кінцеву дату виконання)? 

1. Які сильні сторони можна 
використати для 
здійснення яких-небудь 
можливостей? 

  

2. Які слабкі сторони можна 
виправити, використовуючи 
які-небудь можливості?  

  

3. Які сильні сторони можна 
використати для 
зменшення яких-небудь 
загроз? 

  

4. Які слабкі сторони 
потрібно виправити, щоб 
зменшились які-небудь 
загрози? 

  

5. Які слабкі сторони можна 
виправити, використовуючи 
які-небудь сильні сторони?  

  

6. Які загрози можна 
зменшити використовуючи 
які-небудь можливості? 

  

7.Як виправити слабкі 
сторони, що залишились і 
відреагувати на загрози, 
що залишились? 
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Завдання № 3 

Підготуйте дерево цілей і завдань використовуючи висновки SWOT аналізу: 

На окремих аркушах напишіть: 

1. Стратегічну ціль і 2-3 критерії (ефекти) оцінки її досягнення (рожевого 

кольору аркуші). 

2. Всі проміжкові цілі, які потрібні для досягнення стратегічної цілі (жовті 

аркуші). Одній вами обраній цілі напишіть 2-3 критерії (результати) 

оцінки її досягнення. 

3. Всі завдання, які потрібні для досягнення однієї, вами обраної проміжної 

цілі (зелені аркуші). 

Встановіть, чи вистачає яких-небудь ланок в дереві цілей і завдань і, у випадку, 

потреби доповніть дерево.  

Вибір частин дерева цілей и завдань поясніть використовуючи дані аналізу і 

логіку дерева цілей и завдань. 

 

Стратегічна 

ціль 

Критерії 

ефекта 

- 

- 

1 проміжна 

ціль 

 

2 проміжна 

ціль 

 

3 проміжна 

ціль 

 

4 проміжна 

ціль 

Критерії 

результату 

- 

- 

1 завдання 

2 завдання 

3 завдання 

4 завдання 

5 завдання 
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Завдання № 4 

Підберіть засоби, які необхідні для виконання однієї, обраного вами завдання.  

Сформулюйте критерії оцінки виконання цього завдання.  

Намітьте який внесок буде потрібно вами вибраному одному засобу чи всьому 

завданню, а також вкажіть приблизну ціну цього внеску. 

 

1 аркуш 
Завдання Критерії (продукту) оцінки виконання завдань  

 
 

 
 
 

Засоби 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

2 аркуш 

Засіб (чи завдання): 
Найменування внеску (затрат) і підрахунок  Річна сума 
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В.Тертичка

Стратегічні зв’язки
АНАЛІЗ Висновки

1. Які сильні сторони можна використати для 

здійснення яких-небудь можливостей?

•Цілі
•Задачі
•Засоби

2. Які слабкі сторони можна виправити, 

використовуючи які-небудь можливості? 

•Цілі
•Задачі
•Засоби

3. Які сильні сторони можна використати для 

зменшення яких-небудь загроз? 

•Цілі
•Задачі
•Засоби

4. Які слабкі сторони потрібно виправити, щоб 

зменшились які-небудь загрози?

•Цілі
•Задачі
•Засоби

5. Які слабкі сторони можна виправити, 

використовуючи які-небудь сильні сторони? 

•Цілі
•Задачі
•Засоби

6. Які загрози можна зменшити використовуючи 

які-небудь можливості?

•Цілі
•Задачі
•Засоби

7. Як виправити слабкі сторони, що залишились і 

відреагувати на загрози, що залишились?

•Цілі
•Задачі
•Засоби

Аналіз ресурсів – внутрішні фактори
(для організації, структурного підрозділу, органу влади, місцевого самоврядування)

Назва об’єкта для запровадження стратегічного управління

Сильні сторони Слабкі сторони

Внутрішня нормативна база

Структура організації

Трудові ресурси (штати, кваліфікація)

Здійснені програми

Система планування

Фінансові і капітальні ресурси

Придатність обліку

Система зв’язку (інформаційні і для 
комунікації)

Система внутрішнього контролю і
аудиту
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Аналіз ресурсів – внутрішні фактори
(для регіону, міста, територіальної громади)

Назва об’єкта для запровадження стратегічного управління

Сильні сторони Слабкі сторони

Географічне розташування

Структура органу(ів) управління, самоуправління/ система 
планування

Економіка (галузі, сфери, ринки, бізнес-середовище)

Здійснені програми

Трудові ресурси, кваліфікація та самоорганізація населення

Населення (рівень освіти, структура, національні меншини тощо)

Доходи населення та фінансові ресурси

Просторова організація (земельні ресурси та вільні ділянки)

Інженерна інфраструктура та комунікації

Екологічні чинники. Природно-рекреаційні ресурси

Житлово-комунальна сфера (фонд житла)

Соціальна інфраструктура

Пам'ятки історії та культури

Туристична інфраструктура

...  
 
 
 
 

Для організації, структурного підрозділу, органу влади, місцевого самоврядування 

Назва об’єкта для запровадження стратегічного управління 

Внутрішні фактори 

 СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

1.BНБ 
 

1) 
... 

1) 
... 

2.СО 1) 
... 

1) 
... 

3.ТР 1) 
... 

1) 
... 

4. СП 1) 
... 

1) 
... 

5. ЗП 1) 
... 

1) 
... 

6. Фі КР 1) 
... 

1) 
... 

7. ПО 1) 
... 

1) 
... 

8. СЗ 1) 
... 

1) 
... 

9. СВК і А 1) 
... 

1) 
... 
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Для регіону, міста, територіальної громади 

Назва об’єкта для запровадження стратегічного управління 

Внутрішні фактори 

 СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Географічне розташування 1)... 1)... 

2. Структура органу(ів) управління, 
самоуправління/ система планування 

1) 
... 

1) 
... 

3. Економіка (галузі, сфери, ринки, 
бізнес-середовище) 

1) 
... 

1) 
... 

4. Здійснені програми 1)... 1)... 

5. Трудові ресурси, кваліфікація та 
самоорганізація населення 

1) 
... 

1) 
... 

6. Населення (рівень освіти, структура, 
національні меншини тощо) 

1) 
... 

1) 
... 

7. Доходи населення та фінансові 
ресурси 

1)... 1)... 

8. Просторова організація (земельні 
ресурси та вільні ділянки) 

1) 
... 

1) 
... 

9. Інженерна інфраструктура та 
комунікації 

1)... 1)... 

10. Екологічні чинники. Природно-
рекреаційні ресурси 

1)... 1)... 

11. Житлово-комунальна сфера (фонд 
житла) 

1)... 1)... 

12. Соціальна інфраструктура 1)... 1)... 

13. Пам’ятки історії та культури 1)... 1)... 

14. Туристична інфраструктура 1)... 1)... 
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Тези до тренінгу: “СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ З ОРІЄНТАЦІЄЮ 

НА ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ”  

 

професора кафедри державної політики та управління політичними процесами 

НАДУ при Президентові України, доктора наук з державного управління, 

професора Тертички Валерія Володимировича та доцента кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кандидата наук з державного управління, доцента 

Піроженко Наталії Вікторівни 
 

Термін стратегія має глибоке коріння і широке розповсюдження та 

загалом розуміється як комплекс дій з досягнення визначених цілей. 

Слово стратегія походить з грецької мови: 5ТКАТ05 – військо + АОО – 

веду. Спочатку означало мистецтво або науку бути полководцем. Також 

розуміється як “майстерне керування”. За визначенням Ожегов С.И. (словарь 

русского язька) – мистецтво керівництва суспільною та політичною боротьбою; 

спосіб діб, лінію поведінки кого-небудь. 

У словнику Вебстера є 4 визначення поняття стратегія: 

 наука чи мистецтво планування та напрями великомасштабних 

військових рухів і дій; 

 використання чи примірник використання за допомогою цієї науки чи 

мистецтва; 

 використання стратагеми: 

 план або метод для досягнення певної мети: стратегія для просування у 

світі. 

Світова практика загалом виробила розуміння стратегії, що зводиться до 

трьох основних підходів. 

 Стратегія як абстрактна норма діяльності, абстрагована за змістом, але 

звернена до процесів досягнення шлей; 

 Ототожнення стратегії і стратегічного плану дій. Можливе зміщення 

акценту на програмному компоненті; 

 Стратегія як процес. Стратегічне управління розуміється як процес, 

спрямований на розробку і впровадження стратегії розвитку середовища, 

в якому існує організація; 

Стратегія як абстрактно-нормативне вираження напряму досягнення 

нової абстрактної мети спільними зусиллями представників тієї чи іншої 

спільноти, перед якою виникла необхідність принципової зміни спрямованості 

напряму, зміни ціннісних та ідеальних систем або якісної корекції механізму. 

Стратегія реалізується лише через конкретизацію абстракції, стратегія 

безпосередньо не застосовується як норма. Вона є засобом організації 

конкретного унормування діяльності, та джерелом наповнення змістовністю 

конкретних норм.  

Організація має внутрішній механізм і повинна зберігатися і вписуватися 

у навколишнє середовище (природне). Зовнішнє призначення (функціональна 
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характеристика) має поєднуватися і гармонізуватися з внутрішньою 

структурою та реалізацією зовнішньої функції. 

Зовнішня функція виражається в місії організації. Вона охоплює 

довгострокові рамки існування організації. 

Відповідь на це питання залежить від довгострокового результату - цілі 

організації. Тому стратегія визначає функції, місію і цілі організації. 

Функціональний зміст залежить від сутності і середовища діяльності в цілому, а 

місія – від діяльності самовизначення, співвіднесення з внутрішніми довго-

строковими інтересами, тоді як цілі залежать від розуміння зовнішніх умов. 

Стратегія висловлює цільовий контекст і зміст способу досягнення мети, 

переходи від одного етапу до іншого, від досягнення однієї проміжної мети до 

іншої, аж до фінальної мети – в “загальній формі” або абстрактно, а не 

конкретно. Це дозволяє враховувати умови, які виникають на шляху і надавати 

нормативним уявленням про напрям потрібну рухливість, гнучкість, 

конкретизацію не порушуючи вимог загальних рамок. 

Стратегія дає уявлення про шляхи організації як цілісної структури, а 

також цілісності самого шляху. Вона виникає за необхідності оформити вже 

існуючий довготривалий шлях організації, при зародженні абстрактно 

вираженої форми шляху, при зміні місії і макроцілей або при якісній зміні 

механізму організації. В останньому випадку виникає власне стратегія 

розвитку організації, що спонукає зміну первинної стратегії її функціонування. 

Стратегія, як абстрактна норма діяльності є процесуально нормативною 

інтерпретацією концепції, погодженої з результатами і цінністю самовизна-

чення. Стратегія призначена для відповіді, перш за все, на фундаментальні 

питання існування організації, для реагування на принципові проблеми, а не 

завдання. Тому що передує масштабний аналіз ситуації, прогноз динаміки змін, 

передісторія організації. Виходячи з вищевикладеного, стратегія визначаться як 

абстрактно виражена діяльна об’єктивність, яка передбачає процесуально-

структурне проходження шляху від початкового стану до кінцевого, продук-

тивному. З такої управлінської позиції результатом стратегії є створення 

“форми” такої діяльності, яка веде до бажаного результату. 

Однак такий підхід не зовсім відповідає принципу єдності завдань, цілей і 

місії організації, розриває цей ланцюжок, що на практиці недопустимо і 

ускладнює сам процес управління, підвищує ризик прийняття помилкових 

стратегічних рішень. 

1) Ототожнення стратегії і стратегічного плану дій. Даний похід розглядає 

стратегію як втілення вибору організації Стратегія є комплексом цільових уста-

новок та узагальнену концепцію, модель досягнення цілей, яка визначає 

основні напрями діяльності, пріоритети, критичні ресурси, необхідні ново-

введення в організації. Для реалізації стратегії створюються певні мани і 

програми, які є детальними формалізованими документами для отримання 

конкурентної переваги. Остання обставина робить стратегію категорією дина-

мічною порівняно з прийнятим планом. 

2) Стратегічне управління розуміється як процес, спрямований на розробку 

та впровадження стратегії розвитку середовища. В якому існує організація, а 
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також пристосування до цих змін. Стратегічне управління характеризує не тільки 

основний шлях розвитку системи, але і дозволяє модифікувати його або за 

необхідності коригувати напрям, враховуючи зміни середовища. Формування 

знань про стратегію на відміну від багатьох відносно усталених понять у сфері 

управління зазнавало суттєвих змін протягом тривалої практики застосування 

стратегічного управління у комерційній сфері та її перетікання у сферу держав-

ного управління, спрацювання тих чи інших кризових ситуацій. На цей час, існує 

низка теоретичних підходів та визначень щодо сутності стратегії як категорії. 

Сутність стратегії: Модель певних рішень, дій, довгостроковий план та, 

одночасно, мистецтво мати необхідних фахівців та активи з метою досягнення 

бажаних результатів. Слід відзначити, що в сучасних умовах суспільного 

розвитку методологічна характеристика стратегії як визначника діяльності 

органів державної влади, збалансованості функцій і дій є відносною, оскільки 

стратегія в державному управлінні є певною суспільною конструкцією. 

Окремий орган державної влади досить часто позбавлений одноосібного 

права розробляти і запроваджувати окрему стратегію. У більшості суспільств, 

незалежно від типу, стратегія розробляється в межах державного замовлення в 

інтересах суспільства, правлячої еліти, управлінського персоналу та власне 

керівників-стратегів. 

Конкретний орган державної влади вимушений здійснювати складне 

завдання виконуючи замовлення відповідних суб’єктів ініціювання стратегії, 

має трансформувати її у зручну для власного виконання форму, аби у такий 

спосіб гарантувати результативність своєї діяльності. Це підтверджує, що 

універсального стратегічного управління, технологія якого підходила для 

діяльності кожного структурного підрозділу в органах державної влади не 

існує, оскільки діяльність кожного такого органу є індивідуалізована система 

реалізації функціональних повноважень. 

Тому передбачуване буде складним та унікальним процес пошуку 

стратегічних альтернатив, що забезпечують прийняття управлінських рішень. 

Отже, стратегія містить ознаки не лише поступової трансформації організації, 

але також і її реформування, оскільки вона визначає структурні і поведінкові 

взаємозв’язки між підрозділами, працівниками організації, організовує 

системну діяльність по досягненню її цілей. Як наслідок, стратегія має яскраво 

виражений базисний підтекст при встановленні параметрів органу державної 

влади у майбутньому, раціоналізації структурної організації у системі 

державного управління. Відповідно до такого підходу стратегію слід розуміти 

як механізм державного управління, що забезпечує організаційний і техно-

логічний взаємозв’язок між цілями організації створюючи відповідні струк-

турні засоби досягнення поставленої мети 

У цьому контексті, дієвість органу державної влади безпосередньо залежить 

від організаційної ролі стратегії, що дозволяє розробити чітку формулу адек-

ватного реагування на вимоги та запита суспільного розвитку. Постановка такої 

формули передбачає уникнення типових помилок при визначенні змісту стратегії. 

Зокрема, найпоширенішим є застосування основних етапів розробки 

стратегії для органу влади. А саме: 
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Зміст 

Включає детальне вивчення органом державної влади поточної ситуації 

середовища, цілей і розроблених стратегій, що дозволяє з’ясувати сутність 

певної організаційної мети, вироблених стратегій, їх коректності, узгодженості 

та відповідності управлінській ситуації. 

Етап 1. Передбачає запровадження процедур прийняття рішень щодо 

ефективного використання ресурсного забезпечення органу державної влади. 

Етап 2. На етапі реалізації стратегії органом державної влади ухвалюється 

рішення щодо організаційної структури, відповідно до чого з’ясовується її 

відповідність критеріям реалізації прийнятої стратегії, а у разі необхідності 

вносяться зміни в організаційну структуру органу державної влади, які б 

гарантували результативність реалізації конкретної стратегії. 

Етап 3. Таким чином, організаційний зміст будь-якої стратегії органу державної 

влади передбачає пряме визначення конкретних функціональних повноважень 

структурного підрозділу органу державної влади. Це, у подальшому, дозволить 

органу державної влади технологічно правильно здійснити вибір стратегії та 

запропонувати альтернативні напрями її реалізації. Такий підхід до розроблення 

та реалізації стратегії у діяльності органів державної влади дозволить забезпечити 

її відповідність реальним запитам суспільства. 

Стратегічне управління в державному секторі стосується, передусім, 

опрацювання та підготовки стратегій розвитку суспільного простору: країни, 

регіону чи визначеної території, оскільки кожна з цих територій має 

відповідний орган державної влади в обов’язки якого входить опрацювання 

такої стратегії та вироблення програм соціально-економічного розвитку. 

Отже, стратегія як організаційна основа діяльності органів державної 

влади спрямована на забезпечення і стратегічних змін у діяльності як 

структурного підрозділу, так і органу державної влади загалом. Здатність 

створювати й впроваджувати стратегію є важливою функцією управління. 

Стратегія повинна бути сильною для того, щоб перевершити конкурентів, і в 

той же час досить гнучкою, щоб переборювати перешкоди, що виникають. 

Важливість якісного управління не може бути переоцінена. Воно здатне 

забезпечити належне виконання сильної стратегії – переконливий засіб 

досягнення успіхів. Організація з належним управлінням має мати привабливу 

стратегію й демонструвати результативність її виконання. 

Роль та типи стратегії 

Без стратегії, організація, регіон, населений пункт не має уявлення про 

напрям свого розвитку. Можете уявити собі, як організація може “загрузнути” в 

товщі рутинних операцій, лишаючись на торованій колись у минулому колії. 

Вона містить у собі цілі, поставлені перед організацією, і стратегічні концепції, 

необхідні для досягнення цих цілей. Коротко не можна зазначити так: 

1) Куди ми ведемо нашу організацію? – Цілі. 

2) Як ми можемо забезпечити цей рух? – Завдання. 

Стратегія оберігає від управлінської короткозорості - тенденції “просто робити 

справи” і загрузнути в оперативній рутині. 
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Стратегія потрібна організаціям для досягнення життєздатного паритету 

між зовнішнім середовищем і їх внутрішніми можливостями. 

Роль стратегії: – не пасивне реагування на зовнішні можливості і загрози, 

а процес безперервної й активної адаптації організації до потреб мінливого 

середовища.  

Однак такий підхід не враховує системності в управлінні, необхідності 

гнучкості в конкретних управлінських ситуаціях. А це обмежує керівництво 

організації у виборі механізмів стратегічного управління і планування. 

Дев’ять типів стратегій. Модель дев’яти типів стратегій, розроблена 

Кенічі Омає, є важливим компонентом побудови стратегії. Вона показує, що 

вибрана стратегія значною мірою, походить від притаманних організації 

навичок. Хоча здається більш ніж очевидним, що у процесі побудови стратегії 

за К.Омає пріоритет віддається нинішньому стану організації, а не тому, де 

вона збирається бути в майбутньому. Така філософія не знищує сильного 

прагнення досягти чогось. Можливо, вона робить його реалістичнішим. 

Схематичне зображення моделі дев’яти типів стратегій. 

Привабливість ринку 

Визначаючи стратегічну поведінку в бізнес-середовищі, модель робить 

порівняння ринкової привабливості компанії у порівнянні з її корпоративними 

перевагами. 

Висока привабливість ринку, слабкі корпоративні переваги – організації 

слід інвестувати в розвиток навичок і можливостей, які дозволять вести успіш-

ну роботу на ринку. Найбільш ймовірною буває ситуація, коли організація 

змушена змагатися з сильнішим конкурентом в умовах привабливого ринку. 

Для того щоб успішно функціонувати, ставтесь серйозно до поняття “серйоз-

но”. Якщо організація зазнає неуспіху, то вона змушена відійти або збільшити 

інвестиції – організаційна перевага буде орієнтована на вибірковий розвиток, 

ймовірно, при появі таких можливостей, причому необов’язково в бік 

домінування на ринку. Висока привабливість ринку, сильні корпоративні 

переваги - це сценарій потребує належного володіння стратегією ведення 

довготривалої і запеклої битви. Оскільки ринок привабливий, ймовірно на 

ньому працює багато гравців. Конкурентна боротьба потребує постійного 

розвитку товарів чи послуг, постійне доповнення цінностей, можливо і цінової 

війни тощо. Позиції на ринку і прибуток мають бути захищені. 

 

Висока Серйозний вихід на ринок Ефективне 
зростання 

Боротьба за виживання 

Середня Обмежена експансія вихід Обмежена 
експансія 

Підтримка переваги 

Низька Мінімізація втрат Отримання 
прибутку 

Обмеження отримання 
прибутку 
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Серйозний 
вихід на 
ринок 

Висока привабливість ринку, слабкі корпоративні переваги – організації 
слід інвестувати в розвиток навичок і можливостей, які дозволять вести 
успішну роботу на ринку. Найбільш ймовірною буває ситуація, коли 
організація змушена змагатися з сильнішим конкурентом в умовах 
привабливого ринку. Для того щоб успішно функціонувати, ставтесь 
серйозно до поняття “серйозно”. Якщо організація зазнає неуспіху, то вона 
змушена відійти або збільшити інвестиції. 

Дієве 
зростання 

Висока привабливість ринку, середні корпоративні переваги – організаційна 
перевага буде орієнтована на вибірковий розвиток, при появі таких 
можливостей, причому необов’язково в бік домінування на ринку. 

Боротьба за 
виживання 

Висока привабливість ринку, сильні корпоративні переваги – це сценарій 
потребує належного володіння стратегією ведення довготривалої і 
запеклої битви. Оскільки ринок привабливий, ймовірно на ньому працює 
багато гравців. Конкурентна боротьба потребує постійного розвитку 
товарів чи послуг, постійне доповнення цінностей, можливо і цінової війни 
тощо. Позиції на ринку і прибуток мають бути захищені. 

Обмежене 
розширення 
чи вихід з 
ринку 

Середня привабливість ринку, слабкі корпоративні переваги – організація, 
що перебуває в таких умовах, вимушена знаходити баланс у використанні 
своїх ресурсів. Якщо ш не вдається знайти багато обіцяні можливості на 
інших ринках, вона залишається на місці і розвиток триває від нагоди до 
нагоди. Якщо ж виникає можливість, то організація може відійти від цього 
сегмента і застосувати свої ресурси ефективніше. 

Вибіркове 
розширення 

Середня привабливість ринку, середні корпоративні переваги – в цьому 
випадку, ймовірно, будуть відбуватися розширення діяльності у відносно 
мало ризикованій сфері ринку 

Збереження 
переваги 

Середня привабливість ринку, сильні корпоративні переваги – організація 
буде зберігати свою присутність на ринку. Вона буде обмежувати 
інвестиції при спробах підвищення прибутковості. 

Мінімізація 
втрат 

Низька привабливість ринку, слабкі корпоративні переваги – корпоративна 
поведінка буде характеризуватися низьким рівнем розвитку інвестицій на 
ринку чи продуктами/послугами, що постачаються на ринок. Організація 
буде намагатися уникнути втрат при роботі на ринку (втрата фокусу щодо 
важливіших сегментів ринку настільки ж серйозна як і фінансові втрати). 

Отримання 
прибутку 

Низька привабливість ринку, середні корпоративні переваги – організація 
буде орієнтована на отримання максимально можливого прибутку при 
мінімальному рівні інвестицій. Бухгалтерською мовою такий ринок 
переважно є ринком зі змінними витратами, ніж фіксованим. 

Обмежене 
отримання 
прибутку 

Низька привабливість ринку, сильні корпоративні переваги – організація 
буде захищати свій рівень прибутковості навіть шляхом цінових втрат долі 
ринку. Звичайно, компанія не буде добровільно віддавати свої позиції на 
ринку, однак вона не буде захищати їх. якщо це відобразиться на 
зростанні втрат 

 

Однак модель дев’яти типів стратегії є злегка завуальований опис 

стратегічної поведінки.  

Основне призначення моделі дев’яти типів стратегії у визначенні позицій 

організації для наступного визначення доречності стратегічної поведінки у при 

виявленому стані.  

У практиці діяльності органів влади України достатньо розповсюдженим 

є оперативне чи звичайне (максимальний термін один рік) планування, яким 

часто підміняють стратегічне плануванням і це є розповсюдженою помилкою. 
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Зіставлення стратегічного і оперативного планування 

 
Стратегічне планування є: Оперативне планування є: 

Передбачливим Реактивним 

Зосередженим на конкретних шлях Із загальними цілями 

Зі спільною стратегією Спільна стратегія відсутня 

Комплексним і складним Простим і елементарним 

Із залученням експертів 3 інформуванням учасників 

Довготерміновим (понад 3 роки) Короткотерміновим (до 1 року) 

 

Важливе місце при плануванні діяльності органів державної виконавчої 

влади займає стратегічне управління, що містить в собі також стратегічне 

планування, як необхідний і невід’ємний компонент. 

Етап планування – етап безпосереднього складання планів дій і оператив-

них планів. План дій – детальний опис програм і заходів, що мають 

виконуватися для реалізації стратегічного плану. Оперативні плани склада-

ються у відповідності до бюджетного року і тісно прив’язані до нього та 

містять чіткі річні – завдання. 

Відповідно до системи прогнозних і програмних документів довгострокові 

прогнозні і програмні документи складаються на період понад п’ять років.  

Для команди, яка впроваджуватиме стратегічне управління в організації, 

регіоні чи територіальній громаді – важливо розуміти таку закономірність, що:

 два чи три оперативних плани (ОП) в сукупності складають план дій 

(ПД), і два чи три плани дій складають стратегічний план (СП). 

Саме за такою формулою (СП=2-ЗПД; 1ПД=2-ЗОП) доцільно перевіряти 

правильність складання стратегічного плану (фінансування, часовий відрізок 

тощо) для організації, регіону чи територіальної громади. 

Особливості стратегічного мислення Найбільшого значення для успіш-

ного розвитку і загалом для стратегічного управління безпосередньо має 

стратегічне мислення і відповідно стратегічні дії управлінців. 

Стратегічне мислення формується завдяки виробленню результативних і 

ефективних стратегічних планів. 

Особливістю стратегічного мислення, на відміну від звичайного 

(наукового), є його прогностичний та практичний виміри. 

Стратегічне мислення зорієнтоване на зміну дійсного стану речей, його 

метою є конструювання бажаного майбутнього та визначення практичних засобів 

його досягнення. 

Базовими положеннями, що свідчать про наявність стратегічного мис-

лення є: 

 орієнтація на громадянина як на клієнта-споживача; 

 розуміння необхідності постійної готовності до змін; 

 усвідомлення суті стратегічного у порівняні з “поточним”, 

оперативним; 
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 комплексне розуміння кінцевого результату реалізації стратегічного 

плану; 

 розуміння “пасток” стратегічного управління; 

 інструментально-технологічний аспект стратегічного мислення; 

 володіння керівництвом навичками стратегічного мислення надає 

відчутних переваг організації 

Стратегічне мислення орієнтує стратегічне управління на узгодження 

інтересів усіх зацікавлених сторін.  

Стратегічне мислення – на адміністративному рівні – це поступовий 

доречний рух до стратегічних цілей. 

Стратегічне мислення поділяється на такі елементи: 

 спонукання визначити загальну макроціль на основі кількох відмінних 

мікроцілей; 

 самостійно ухвалювати фактичні рішення; 

 зацікавлена громадськість (інститути громадянського суспільства) – 

аутсайдери, основний вплив яких полягає в генеруванні ідей і обговоренні на 

конференціях, через публікації та інколи шляхом лобіювання. 

Саме стратегічна спільнота володіє стратегічним знанням: 

 категоріально-поняттєвий інструментарій, що використовується 

стратегічною спільнотою для опису певної ситуації; 

 у перспективі історико-культурного процесу стиль аргументації 

власної позиції представниками стратегічної спільноти; 

 горизонт евристичних “кордонів”, або потенціал продукування нового 

знання 

Для з’ясування рівня стратегічного знання в організації його можна 

інтуїтивно виміряти за такими показниками: 

 специфіка механізму збирання й передачі інформації в середовищі 

стратегічної спільноти; 

 рівень дієвості каналів зворотного зв’язку, тобто наявність механізму 

адекватної зміни стратегічних планів з урахуванням мінливих обставин; 

 здатність громадської думки й управлінського істеблішменту 

сприймати аргументацію стратегічного характеру. 

Формування цілісного поля стратегічної взаємодії в суспільстві, де є 

належний рівень накопичення технологічних знань дозволяє з більшою чи 

меншою ймовірністю знижувати рівень невизначеності в довгостроковій 

перспективі. 

Важливу роль в орієнтації на досягнення очікуваних результатів відіграє 

стратегічне управління, яке є особливим видом розумової діяльності й 

пов’язано з невизначеністю майбутнього, реалізація якого вимагає специфічних 

інтелектуальних зусиль, стратегічних підходів управлінців до роботи, а також: 

 дає підстави для усвідомлення що й навіщо робити і, що є важливим, 

чого не слід робити й чому; 

 орієнтує на широке філософське осмислення управлінської діяльності 

крізь призму головного призначення організації; 
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 розглядає організацію, регіон чи населений пункт в її зовнішньому 

середовищі, визначає пріоритети, цілі та завдання діяльності, що є систематичним 

намаганням відійти від рутинного управління й краще уявити їхнє майбутнє; 

 орієнтує на широке філософське осмислення управлінської діяльності 

крізь призму головного призначення організації; 

 розглядає організацію, регіон чи населений пункт в її зовнішньому 

середовищі, визначає пріоритети, цілі та завдання діяльності, що є систематичним 

намаганням відійти від рутинного управління й краще уявити їхнє майбутнє; 

 спрямовує увагу на зміцнення позицій у нестабільному оточенні, зав-

дяки чому щоденні рутинні дії перетворюються на загальний, осмислений рух 

до заданої цілі; 

 на відміну від тоталітарного мислення не нав’язує єдину модель управ-

ління, а орієнтується на плюралізм підходів і позицій, на співробітництво для 

узгодження інтересів. 

Належний рівень стратегічного знання є визначальним для формування 

стратегічної ментальності у суспільстві загалом і у керівництва організації, 

регіону чи територіальної громади. У більшості випадків стратегічне управління 

оцінюють з технологічних позицій. Воно розглядається як системний алгоритм 

підготовки й прийняття раціональних управлінських рішень.  

Стратегічне використання засобів планування й управління включає 

особливий спосіб мислення, інтелектуальне підґрунтя або метод, а також набір 

аналітичних засобів. 

Особливістю стратегічного управління є те, що воно значною мірою 

залежать від людей (лідерів, виконавців, користувачів), які реалізують таке 

управління і впливають на управлінців. 

Управлінець, який мислить стратегічно, під час розробки концепції та 

програми стратегічних дій аналізує ситуацію, визначаючи фактори, які можуть 

допомогти йому в досягненні цілей і відшукуючи шляхи, завдяки яким можна 

підсилити ці фактори, максимізуючи позитивний потенціал дій. 
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