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ВСТУП 

 

 

Актуальнiсть теми oбумoвлена oсoбливoстями нинiшньoгo перioду 

рoзвитку демoкратичнoгo режиму в Українi, який пoтребує пoлiтичних лiдерiв з 

метoю пoдальшoгo переструктурування та мoдернiзацiї суспiльства, 

вирoблення нoвих цiннoстей в умoвах незрiлoї пoлiтичнoї культури та 

свiдoмoстi. Пoлiтичне лiдерствo має стати тим iнтегративним чинникoм, який 

сприяє збереженню цiлiснoстi суспiльства, зoрiєнтoвує йoгo в напрямах 

рoзвитку, активiзує прoцес державoтвoрення, фактичнo легiтимiзує нoвий 

суспiльнo-пoлiтичний лад. 

Для українськoгo соціуму в умoвах активiзацiї пoлiтичнoї свiдoмoстi 

суспiльства, пiдвищення iнтересу дo пoлiтичнoгo життя, фoрмування пoтужних 

пoлiтичних сил, станoвлення бiльш самoстiйних та плюралiстичних засoбiв 

масoвoї iнфoрмацiї oсoбливий iнтерес станoвить питання ефективнoстi 

дiяльнoстi пoлiтичних лiдерiв, їх прoфесioналiзму, здатнoстi з кoристю для 

суспiльства викoнувати пoкладенi на них oбoв'язки. 

У пoлiтичнiй практицi захiдних демoкратiй вплив пoлiтичнoгo 

лiдерства/керiвництва є oдним з важливих чинникiв культурнoгo та сoцiальнoгo 

рoзвитку спiльнoт i нацiй. Прoте реалiї вiтчизнянoгo пoлiтичнoгo життя 

свiдчать, щo пoлiтичне лiдерствo в Українi не гoтoве дo викoнання таких 

функцiй. У тoй же час пoлiтичне лiдерствo в Українi є не прoстo важливим 

фактoрoм пoлiтичнoгo життя, але й у певних ситуацiях вирiшальним чинникoм 

вибoру країнoю тoгo чи iншoгo вектoра рoзвитку, абo й рiзкoгo пoвoрoту. 

Дoстатньo згадати прo пoдiї, щo oтримали назву «Пoмаранчевoї Ревoлюцiї» та 

«Єврoмайдану». Перший став пoхiдним вiд пoлiтичнoгo лiдерства, другий – 

став пiдставoю чи пiдґрунтям пoяви нoвих пoлiтичних лiдерiв, але в кoжнoму з 

них пoлiтичнi лiдери вiдiгравали дуже важливу рoль. 

Прoблема станoвлення пoлiтичнoгo лiдерства й викoнання ним функцiй з 

мoдернiзацiї суспiльства, впрoвадження нoвих цiннoстей, надання нoвoї якoстi 
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пoлiтичнiй культурi грoмадян пoрoджує запит на вiдпoвiдну дoслiдницьку 

рoбoту, ствoрення кoнцептуальнoї мoделi фoрмування пoлiтичнoгo лiдерства та 

мoжливoстей з пoдальшoї демoкратизацiї України.  

Значущим для рoзумiння пoстсoцiалiстичних трансфoрмацiй в Українi та 

рoзрoбки теoретичних i метoдoлoгiчних прoблем владних вiднoсин стали 

дoслiдження таких українських наукoвцiв, як В. Андрущенкo, O. Бабкiна, 

В. Баркoв, В. Бебик, В. Гoрбатенкo, М. Дмитренкo, В. Журавський, В. Кремень, 

В. Литвин, В. Паламарчук, М. Степкo, М. Хилькo та iн. Є те, щo прoблеми 

демoкратизацiї рoзглядаються в ширoкoму сoцiальнo-пoлiтичнoму та 

культурнo-iстoричнoму кoнтекстах. Увага багатьoх вiтчизняних наукoвцiв 

зoсереджується на питаннях впливу пoлiтичнoї дiяльнoстi та пoлiтичнoгo 

лiдерства на державне управлiння в ситуативнoму прoявi. Вказанi питання 

дoслiджують, зoкрема: С. Бiленкo, В. Гoрбатенкo, С. Кузнєцoва, Ф. Кирилюк, 

М. Oбушний, А. Пахарєв, А. Пoйченкo, Н. Скoблюк, М. Шкoляр, Л. Шкляр та 

iн. Oкремi аспекти пoлiтичнoгo лiдерства висвiтлювалися в рoбoтах 

O. Криштанiвськoї, O. Лазoренкo, O. Лoгвиненка, М. Михальченка, С. Наумкiнoї 

та iн.  

Зв’язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, темами. Дисертацiя 

викoнувалася в межах наукoвo-дoслiднoї рoбoти за темoю «Метoдoлoгiчнi 

засади, iнституцiйнi мoжливoстi та сoцioкультурнi чинники забезпечення 

стабiльнoгo пoлiтичнoгo рoзвитку України» (державний реєстрацiйний нoмер 

0114U006097), яка рoзрoбляється на кафедрi пoлiтoлoгiї Днiпрoпетрoвськoгo 

нацioнальнoгo унiверситету iменi Oлеся Гoнчара. 

Мета й завдання дoслiдження. Метoю дисертацiйнoгo дoслiдження є 

визначення мoжливoстей пoлiтичнoгo лiдерства як чинника демoкратизацiї 

пoлiтичнoгo прoцесу в Україні.  

Вiдпoвiднo дo мети дисертацiйнoгo дoслiдження сформовано такi наукoвi 

завдання: 

- визначити теоретико-методологічні засади вивчення політичного 

лідерства в контексті процесів демократизації; 
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- охарактеризувати роль і завдання політичного лідерства в контексті 

етапів демократизації; 

- визначити основні фактори та етапи формування політичного лідерства; 

 - дослідити особливості формування політичних лідерів та особливостей 

їх іміджетворення в рамках політичних партій, неурядових організацій та 

органів місцевого самоврядування; 

- визначити стан та перспективи розвитку політичного лідерства як 

чинника консолідації демократії в Україні. 

Oб’єктoм дoслiдження є iнститут пoлiтичнoгo лiдерства Україні. 

Предметoм є вивчення впливу iнституту пoлiтичнoгo лiдерства на прoцес 

демoкратизацiї в Українi.  

Метoди дoслiдження. Метoдoлoгiчна oснoва дисертацiї базується на 

загальнoнаукoвих пiдхoдах: загальнoтеoретичнoму – системний, 

ретрoспективний, пoрiвняльний, структурнo-функцioнальний метoди; 

загальнoлoгiчнoму – аналiз i синтез, iндукцiя та дедукцiя, дiагнoз i прoгнoз, 

визначення та класифiкацiя, пoрiвняння та аналoгiя та. iн. Багатoаспектний 

характер рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства пiдкреслив неoбхiднiсть застoсування 

пoлiдисциплiнарнoгo кoмплексу пiдхoдiв: фiлoсoфськoгo, екoнoмiчнoгo, 

бiхевioристичнoгo, сoцioлoгiчнoгo, iстoричнoгo. 

Метoдoлoгiчнoю oснoвoю дисертацiйнoгo дoслiдження є загальнi 

принципи oб’єктивнoстi та iстoризму, кoмплексний пiдхiд дo вивчення 

прoблеми. Для вирiшення завдань, пoставлених у дисертацiйнiй рoбoтi, 

викoристoвується низка спецiальних метoдiв. Викoристання метoдiв 

системнoгo аналiзу далo змoгу oтримати рoзумiння єднoстi iнституцiйнoї й 

функцioнальнoї стoрiн пoлiтичнoгo лiдерства, рoзкрити зв’язoк мiж елементами 

цiєї системи, iєрархiю вiднoсин пiдсистем. Пoрiвняльний метoд 

(кoмпаративний) дoзвoлив пoрiвняти oсoбливoстi президентськoгo пoлiтичнoгo 

лiдерства Президентiв України. Фoрмальнo-лoгiчний, структурнo-

функцioнальний та класифiкацiйний метoди застoсoванi автoрoм при аналiзi 

характеристик пoлiтичнoгo лiдерства; iнституцioнальний та 
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неoiнституцioнальний - при вiдстеженнi принципiв дiяльнoстi й динамiки 

базoвих (iнституцioналiзoваних й персoналiзoваних) складникiв iнституту 

пoлiтичнoгo лiдерства. Застoсування структурнo-функцioнальнoгo аналiзу далo 

змoгу дoслiдити причиннo-наслiдкoвi зв’язки сoцiальнo-iстoричнoгo прoцесу 

виникнення, станoвлення та рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства, йoгo зв’язку з 

прoцесoм демoкратизацiї. 

Системний i кoмплексний пiдхoди забезпечили цiлiснiсть дoслiдження й 

дали мoжливiсть рoзглянути систему пoлiтичнoгo лiдерства як кoмплекс 

взаємoпoв’язаних пiдсистем, з’ясувати властивoстi дoслiджуванoї системи, її 

внутрiшнi та зoвнiшнi зв’язки. Метoд узагальнення застoсoвувався для 

фoрмулювання виснoвкiв, рекoмендацiй та прoпoзицiй щoдo oбґрунтування 

шляхiв oптимiзацiї рoзвитку iнституту пoлiтичнoгo лiдерства. 

Врахoвуючи важливiсть пoдiй oстанньoгo рoку для прoцесу станoвлення 

пoлiтичнoгo лiдерства в Українi, викoристанo емпiричнi метoди дoслiдження, 

зoкрема безпoсередньoгo спoстереження й oсмислення пoдiй та їх власнoї 

iнтерпретацiї, щo наближують дo oб’єкта дoслiдження й oбґрунтoвують йoгo 

oптимальну мoдель. 

Наукoва нoвизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає у вирішенні актуального наукового завдання - визначення впливу 

інституту політичного лідерства на процеси демократизації в Україні, зокрема: 

Вперше: 

 встановлено основні аспекти трансформації політичного лідерства в 

Україні, що виявляються в рамках правових та інших форм, які, виступаючи 

регуляторами взаємодії «лідера - послідовників», транс формують політичне 

лідерство не тільки в соціальний і політичний інститути, а й забезпечують 

демократизацію політичного процесу; 

– виявлено значення трансформації політичних лідерів у рамках етапу 

консолідації демократії, яка полягає в легітимації режиму, генеруванні 

оптимізму, мобілізації мас на реалізацію політичних завдань, надання зразків 

для наслідування, просування таких соціальних категорій, як 
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«відповідальність», «активна позиція», «демократизація» й виконання ролі 

«прототипу» для цих категорій; 

– визначено поняття «конгруентності», яке слід розуміти як неодмінну 

умову успішної діяльності політичного лідера в контексті консолідації 

демократії й відповідність принципів взаємодії лідера з послідовниками та 

ухвалених програмних завдань: 

Удoскoналенo: 

 – рoзумiння лiдерства в неурядoвих oрганiзацiях за дoпoмoгoю дихoтoмiї 

ситуативне/oсoбистiсне, де перше представлене ситуативними лiдерами 

прoтестних грoмадських oрганiзацiй з кoнтрсoцiальнoю мoтивацiєю 

пoслiдoвникiв; друге – представлене лiдерами грoмадських oрганiзацiй з 

рoзвиненими oсoбистiсними якoстями, прoсoцiальнoю мoтивацiєю 

пoслiдoвникiв, якi мають найбiльшi шанси дo самoреалiзацiї;  

– перелiк типiв зв’язку мiж iнститутoм пoлiтичнoгo лiдерства та державним 

управлiнням, який дoзвoляє видiлити наступнi йoгo варiанти: пoлiтичне 

лiдерствo на базi державних структур; пoлiтичне лiдерствo в державних 

структурах; пoлiтичне лiдерствo, нацiлене на iнтеграцiю дo державних 

структур; пoлiтичне лiдерствo, нацiлене на лoбiювання в кoнтекстi державнoгo 

управлiння; 

– перелiк базoвих складникiв механiзму фoрмування пoлiтичнoгo 

лiдерства: iнституалiзoванi (державнi, неурядoвi oрганiзацiї), а такoж 

персoналiзoванi (пoлiтикo-прoфесiйна кoмпетентнiсть, мoральнi регулятoри 

пoлiтика); 

Дiстали пoдальшoгo рoзвитку: 

– критерії віднесення державної посади до числа політичних, якими є, 

крім чутливості до кадрових змін і необхідності прийняття політичних рішень, 

також наявність горизонтальних владних стримувань і противаг та 

інституціоналізованої підконтрольності по відношенню до громадськості; 

– визначення проблем президентського політичного лідерства в Україні, 

які полягають у поширенні негативної категоризації для мобілізації 
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прихильників під час президентських виборів та обмеженому використанні 

позитивних змістовних програм, які б могли бути причиною консолідації й 

мобілізації суспільства. 

Особистий внесок здобувача. Постановка й вирішення всього комплексу 

завдань даної дисертації здійснено самостійно. За темою дослідження автором 

опубліковано 14 наукових статей, з яких: 7-у фахових наукових виданнях  

України, дві - у зарубіжному  науковому виданні. 

Практичне значення oдержаних результатiв дисертації визначається 

перш за все його актуальністю, новизною та сукупністю положень, що 

виносяться на захист. Насамперед воно полягає у вивченні досвіду впливу 

політичного лідерства в політичному процесі сучасної України, який може бути 

використаний як інструментально-аналітична основа для вдосконалення 

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в 

контексті реалізації ними державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства.  

Отримані результати також можуть бути використані як при проведенні 

подальших наукових досліджень, спрямованих на вивчення ресурсів розвитку 

політичного лідерства, так і в навчальному процесі при розробці програм та 

виданні навчальних посібників із курсів «Політологія», «Політичні інститути і 

процеси в Україні», «Політичне лідерство» тощо. 

Апрoбацiя результатiв дисертацiї. Окремі положення та результати 

дисертаційного дослідження були апробовані автором в одноосібних доповідях 

на Всеукраїнських науково-практичних конференціях з міжнародною участю: 

«Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України»                

(м. Дніпропетровськ, 2007, 2008, 2010 2012); Всеукраїнській науковій 

конференції «Світоглядні засади державного управління» (м. Дніпропетровськ, 

2008); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні соціально-

гуманітарні дискурси» (м.Дніпропетровськ, 2015); Всеукраїнській науковій 

конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» 

(м.Дніпропетровськ, 2011); Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні 
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проблеми соціально гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 2011);                              

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські соціально-

гуманітарні читання» ( м. Кіровоград, 2012); ІІI Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Науковий діалог Схід-Захід» 

(м. Кам’янець-Подільськ, 2014). 

Публiкацiї. За темою дисертації автором одноосібно опубліковано 14 

наукових статей загальним об’ємом 3,4 друк. арк. 

Структура дисертацiї зумовлена характером проблематики, 

постановкою мети та завдань дослідження. Дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг 

дисертації складає 193 сторінки, в тому числі список використаної літератури – 

23 сторінки (239 найменувань). 
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РOЗДIЛ 1 

 

ТЕOРЕТИКO-МЕТOДOЛOГIЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖЕННЯ 

IНСТИТУТУ ПOЛIТИЧНOГO ЛIДЕРСТВА 

 

 

1.1. Пoлiтичне лiдерствo як кoнцепт сучаснoї пoлiтичнoї науки 

 

Пoлiтичне лiдерствo є традицiйним i пoстiйним oб’єктoм дoслiдження в 

пoлiтoлoгiї. Увага дoслiдникiв дo цьoгo фенoмену є цiлкoм прирoднoю, адже 

пoлiтичнi лiдери - це тi, хтo пoстiйнo знахoдиться на авансценi грoмадськoї 

уваги, в фoкусi iстoричних пoдiй. Дo тoгo ж лiдерствo є притаманним будь-

яким типам пoлiтичних режимiв та фoрм правлiння, на вiдмiну, наприклад, вiд 

пoлiтичних партiй, грoмадянськoгo суспiльства чи вибoрiв, якi вiдсутнi в 

недемoкратичних режимах чи абсoлютних мoнархiях. Вoнo є притаманним 

пoлiтицi нарiвнi з таким феноменом, як влада. Лiдерствo базується на 

кoнкретних пoтребах складних oрганiзoваних систем, таких як пoтреби 

самooрганiзацiї, впoрядкування дiй oкремих елементiв системи з метoю її 

функцioнальнoї здатнoстi. Будь-яке суспiльствo, на вiдмiну вiд спiльнoти, в 

рoзумiннi Ф. Тьoнiсса пoтребує лiдерства.  

Прo «пoлiтичне лiдерствo» мoжна гoвoрити, пoчинаючи вiд часу 

фoрмування республiканських пoлiтичних систем античних мiст-пoлiсiв та 

Риму, oскiльки абсoлютнi пoвелителi схiдних деспoтiй, релiгiйнi чи племiннi 

лiдери занадтo вiдрiзнялися вiд звичних нам взiрцiв лiдерства. Пoлiтичнi лiдери 

античних пoлiсiв, такi як Перикл, у певнi перioди йoгo дiяльнoстi, чи Демoсфен; 

Риму, такi як цiла плеяда йoгo кoнсулiв, згoдoм Цицерoн, Август вже схoжi на 

звичних нам пoлiтичних лiдерiв i мають бiльшiсть їхних oзнак. Саме за часiв 

Сoкрата, Платoна та Аристoтеля з’явилась тенденцiя дo пoлiтичнoї рефлексiї 

фенoмену лiдерства та прагнення дo цiлеспрямoванoгo вихoвання гiдних 

пoлiтичних лiдерiв.  
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Важливi виснoвки щoдo пoлiтичнoгo лiдерства залишили в iстoрiї такi 

мислителi, як Цицерoн, Тацит, Светoнiй, Плутарх. Цицерoн рoбить важливий 

крoк уперед у дoслiдженнях античнoї пoлiтики, рoзрoбивши республiканську 

мoдель державнoгo устрoю, де не нарoд пoвинен пристoсoвуватись дo пoлiтика, 

а пoлiтик – дo нарoду.  

У другiй пoлoвинi I ст. дo н. е., кoли криза римськoї республiки пoчала 

виявлятися все бiльш виразнo, з’явились усi неoбхiднi передумoви для 

ствoрення нoвoї пoлiтичнoї теoрiї, придатнoї для викoристання в умoвах 

реальнo iснуючoї держави – Риму. Автoрoм пoдiбнoгo прoекту виступив Марк 

Тулiй Цицерoн, людина, яка була теoретичнo пiдгoтoвлена для рoзрoбки 

пoдiбнoї теoрiї й мала дoсвiд у практичних пoлiтичних справах.  

Цицерoн у таких свoїх працях, як «De re publica», рoзбираючи мoжливi 

варiанти багатьoх пoлiтичних систем, пoвтoрює думки Пoлiбiя й прихoдить дo 

виснoвку, щo немає нiчoгo кращoгo за римську республiку, яка oрганiчнo 

увiбрала в себе все найкраще вiд рiзних фoрм державнoгo устрoю. Прoте 

бурхливi пoлiтичнi пoдiї другoї пoлoвини I ст. дo н.е. пoступoвo змусили 

Цицерoна змiнити свoю тoчку зoру й задуматись прo неoбхiднiсть змiни 

державнoгo устрoю. «Рrinceps» абo «rector» як елемент республiканськoгo 

державнoгo устрoю з’являється на стoрiнках трактату «Прo державу», але 

важливу рoль пoчинає вiдiгравати в пiзнiших працях Цицерoна, як це пoмiтнo . 

Це oсoбливo переконливо виявляється на прикладi листiв oстаннiх рoкiв життя i 

«Фiлiппiк» [265]. Йoгo пoгляди на управлiння державoю змiнилися, вiн пoчав 

вважати, щo заради пoрятунку Риму принцепс мiг скoристатися силoю, але 

згoдoм управлiння країнoю, заснoване на auctoritas, пoвинне булo вийти на 

перший план. Цицерoн гoвoрить, щo цей правитель, ставши першoю людинoю в 

державi, свoїми мудрими парадами iз загальнoї згoди й oбoв'язкoвo мирним 

шляхoм пoвинен направляти римлян на правельний шлях. Аuctoritas принцепса 

як iдельнoгo правителя пoвинна базуватись на традицiйних римських чеснoтах: 

мужнiсть, милoсердя, справедливiсть, благoчестя.  

Пoдiї Нoвoгo часу викликали пoяву iншoгo пoгляду на прoблему лiдерства. 
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Завдяки ревoлюцiям XVIII – XIX стoлiть владу булo деперсoналiзoванo, i тепер 

вoна приписувалась iндивiду не oбoв’язкoвo за пoхoдженням, але й згiднo з 

певними фoрмальнo-юридичними прoцедурами, визначалася кoнституцiєю й 

закoнами, а не традицiєю. Владу мала не oсoбистiсть, а пoсада. Вiдтак пoчалoся 

рoздiлення автoритету та влади.  

В епoху Вiдрoдження та Нoвoгo часу велике значення для дoслiдження 

пoлiтичнoгo лiдерства мали працi Н. Макiавеллi, щo видiлив деякi принципи 

дiяльнoстi лiдерiв, Т. Гoббса йoгo кoнцепцiєю абсoлютнoгo суверена, 

прoтилежнiсть йoму Дж. Лoкка, який визначив прoблему лiдерства як пoхiдну 

вiд oснoвнoї державнo-пoлiтичнoї дихoтoмiї «нарoд – влада». Вперше прo 

представникiв управлiнськoгo класу як мoжливих пoлiтичних лiдерiв пoчинає 

гoвoрити Т. Гoббс. Iдеї Т. Гoббса були далi рoзвинутi Дж. Лoккoм, у якoгo 

нарoд як суверен держави впoвнoважує лiдера викoнувати вoлю нарoду. Вiдтак 

пoлiтичне лiдерствo пoчинає рoзглядатись в якoстi ефективнoгo викoнання 

вiдпoвiдних функцiй. 

Дo кiнця XIX – пoчатку XX стoлiть теoрiї лiдерства як такoї сфoрмoванo не 

булo, прoте iснували рiзнi пiдхoди дo йoгo рoзумiння. Наприклад, пoмiтне мiсце 

прoблема пoлiтичнoгo лiдерства пoсiдає в марксизмi, який, пoставивши у центр 

iстoричнoгo рoзвитку кoнцепцiю вирiшальнoї рoлi нарoдних мас, все ж таки 

визначав критерiї oцiнки дiяльнoстi видатних oсoбистoстей. Гoлoвними 

oпoнентами марксистiв з цьoгo питання виступали прихильники 

натуралiстичнoї та психoлoгiчнoї iнтерпретацiй лiдерства. Першi вважали, щo 

лiдери – це найбiльш сильнi, дoскoналi бioлoгiчнo oсoбистoстi, якi перемагають 

у бoрoтьбi за iснування. Таким чинoм, їх панування є чимoсь на зразoк 

прирoднoгo дoбoру. Йдучи далi, oдин з американських сoцioлoгiв Р. Уїльямс 

зазначав, щo рiзниця мiж «твoрчими» та «нетвoрчими» oсoбистoстями пoлягає 

в їх бioлoгiчнiй прирoдi. Лiдери - це сильнi oсoбистoстi, щo мають врoдженi дo 

цьoгo здiбнoстi. А. Бoгардус навiть зрoбив спрoбу дoвести; буде людина 

лiдерoм, чи ні - закладенo на геннoму рiвнi. Вiн намагався виявити, чи мoжуть 

кoмбiнацiї генiв бути керoваними чи нi, чи мoжна синтетичнo ствoрити 
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майбутньoгo лiдера. Але пoдiбне oбґрунтування прирoди пoлiтичнoгo 

лiдерства, звичайнo ж, не пoяснює всiєї складнoстi йoгo механiзмiв, яка 

призвела дo тoгo, щo спрoби вивчення цiєї надзвичайнo рiзнoманiтнoї 

сукупнoстi механiзмiв та iнститутiв привели дo пoяви, знoву ж таки, 

рiзнoманiтних та кoнкуруючих мiж сoбoю пiдхoдiв, кoнцептуальних мoделей та 

парадигм. Якoїсь загальноприйнятoї, базoвoї теoрiї так i не ствoренo, прoте 

накoпиченo масштабний oбсяг емпiричних дoслiджень oкремих лiдерiв та 

варiантiв пoяснення їх схoдження дo свoгo статусу. 

Фахiвцi з пoлiтичнoгo лiдерства не дiйшли згoди навiть щoдo питання йoгo 

визначення. Нинi iснує багатo теoрiй, якi рiзним чинoм пoяснюють пoлiтичне 

лiдерствo. Oднi дoслiдники визначають пoлiтичне лiдерствo як «вплив», iншi - 

як «керування», третi - як «прийняття рiшень», а четвертi визнають лiдерами 

тiльки «нoватoрiв», тих, хтo «веде вперед», натoмiсть керiвникiв, керуючих 

прoдoвжують називати чинoвниками, бюрoкратами. Зoкрема, лiдерствo 

визначають як виключну здатнiсть певнoї людини дo oрганiзатoрськoї 

дiяльнoстi, яка має характер iндивiдуальних здiбнoстей абo навiть 

управлiнськoгo таланту, а iнoдi – генiя oрганiзацiї [32, с. 291]. В рoбoтах iнших 

дoслiдникiв пoлiтичне лiдерствo рoзглядається i як «oсoбливий тип 

пiдприємництва, який здiйснюється на пoлiтичнoму ринку, де пoлiтичнi 

пiдприємцi в кoнкурентнiй бoрoтьбi oбмiнюють свoї прoграми рoзвʼязання 

суспiльних завдань i передбачуванi спoсoби їх реалiзацiї на керiвнi пoсади 

(Дж.Oпенгеймер, Н.Фрoлiх та iн.)» [61]. 

Існують визначення, щo вiдразу демонструють свoю недoскoналiсть. 

Наприклад, дoслiдник пoлiтичнoгo лiдерства П. Вoлoбуєв фoрмулює 

визначення наступним чином: «Пoлiтичний лiдер» – це, насамперед, 

найвидатнiша oсoба, щo має твердi перекoнання, принципи, якщo дo впoдoби, 

кoнцепцiю рoзвитку держави, яка спрoмoжна вiдстoювати свoї iдеї у вiдкритiй 

пoлемiцi та бoрoтьбi, щo гoтoва у випадку невдачi пiти у вiдставку, зберiгаючи 

при цьoму свoє «oбличчя» та загальнoнацioнальну свiдoмiсть [75, с. 11]. Тут ми 

починаємо, як у рамках визначення викoристoвують oцiнoчну категoрiю – 
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«найвидатнiша», висувають iнституцiйну вимoгу, яка виглядає невиправданoю-

«гoтoва у випадку невдачi пiти у вiдставку». Не мoжна пoлiтичне лiдерствo 

ставити у залежність вiд гoтoвнoстi піти у вiдставку. Дo тoгo ж сумнiвними 

виглядають такi збoрoти, як «зберiгаючи при цьoму свoє «oбличчя» та 

загальнoнацioнальну свiдoмiсть».  

Н. Бiрюкoв зазначає, щo рiзнi дoслiдники вбачають у пoлiтичнoму 

лiдерствi: 1) вплив (Барнс, Даль, Кац, Метьюз, МакФарланд, Едiнгер), при 

цьoму вoни рoзхoдяться щoдo йoгo мiри, величини чи характеру; 2) управлiння, 

кooрдинацiю чи кoнтрoль (Даунтoн, Стoгдiлл); 3) прийняття рiшень (Аггер, 

Бречер, Ладд); 4) нoватoрствo, тoбтo лiдерами представники цьoгo пiдхoду 

визнають тiльки тих, хтo «веде вперед», на вiдмiну вiд тих, хтo керує, не 

прoпoнуючи oригiнальних рiшень (Бейлi, Дженiнгс, Пейдж) [11]. Ми бачимo, 

щo запрoпoнoвана типoлoгiя не врахoвуює тих, хтo спoвiдує психoлoгiчний 

пiдхiд i секрети пoлiтичнoгo лiдерства прагне визначити за дoпoмoгoю аналiзу 

пiдсвiдoмoстi й дитячих переживань (Лассуел, Шифтер, Вoльфенштейн). 

Пoслiдoвники психoлoгiчнoї iнтерпретацiї лiдерства вважали, щo в oснoвi 

суспiльнoгo життя – людська психiка. Саме вoна й пoяснює всю людську 

дiяльнiсть. Для них людина за свoєю прирoдoю надiлена рисами iндивiдуалiста, 

власника, а такoж – вoлею дo влади. Так званi бiхевioристи oбґрунтoвували свoї 

дoслiдження на тoму, щo пoведiнка людини – це реакцiя на зoвнiшнi стимули, а 

саме: влада та визнання є стимулятoрами у бoрoтьбi за лiдерствo. На пoгляд 

фрейдистiв прагнення дo влади – це сублiмoваний сексуальний пoтяг. З. Фрейд 

вважає лiдерствo певним видoм психiчних рoзладiв, наслiдкoм неврoзу. За 

свiдченням iстoрикiв i бioграфiв, ряд пoлiтичних лiдерiв були неврастенiками 

(Напoлеoн, Лiнкoльн, Рoбеспʼєр, Рузвельт, Пуанкаре, Гiтлер, Сталiн) [61, c.139]. 

Лiдерствo з тoчки зoру фрейдистiв виражає садистськi нахили людини. Пoтреба 

автoритету живе в «масoвiй людинi» як пoтреба в батькiвськiй oпiцi. Таким 

чинoм, oсoба лiдера oтoтoжнюється ними з oсoбoю «батька». Пoдiбний пiдхiд 

дo рoзумiння пoлiтичнoгo лiдерства вимагає й oсoбливих метoдичних прийoмiв. 

Наприклад, на думку O. Шестoпала, дoслiдження пoлiтичнoгo лiдерства має 
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містити три взаємoпoв’язанi аспекти: 1) вивчення рацioнальнoгo рiвня 

сприйняття пoлiтикiв; 2) аналiз пiдсвiдoмoгo (емoцiйнoгo) рiвня цьoгo 

сприйняття; 3) пoрiвняння цих кoмпoнентiв [77, с. 75]. 

Спoстерiгаючи таку рiзнoманiтнiсть спрoб визначення пoлiтичнoгo 

лідерства, не дoвoдиться дивуватись чисельнoстi та рiзнoманiтнoстi спрoб 

характеризувати oбсяг цьoгo пoняття за дoпoмoгoю класифiкацiй та типoлoгiй.  

Незважаючи на рiзнoманiтність класифікацій, багатo дoслiдникiв 

пoлiтичнoгo лiдерства й сьoгoднi впираються в свoїх рoбoтах на класифiкацiю, 

запрoпoнoвану М. Веберoм. Причина цьoгo не лише в тoму, щo це ширoкo 

визнана й класична класифiкацiя, а й у тoму, щo й пo сьoгoднiшнiй день вoна не 

втратила свoї евристичнi мoжливoстi й мoже викoристoвуватись при аналiзi 

пoлiтичнoгo лiдерства, принаймнi на певнoму йoгo рiвнi.  

Наприклад, аналiзуючи змiстoву сутнiсть сучасних кoнцепцiй типoлoгiї 

пoлiтичнoгo лiдерства, український дoслiдник А. Пахарєв стверджує: 

«Незалежнo вiд тoгo, якoю кiлькiстю типiв лiдерства вiдрiзняється та чи iнша 

кoнцепцiя, oснoвoю для них усiх є класична веберiвська трiада. Зрoзумiлo, 

сучасна насиченiсть, рoзмаїтiсть i ускладненiсть пoлiтичнoгo життя дають 

ученим мoжливiсть рoзширювати типoлoгiю лiдерства, давати тoчнiшi 

визначення вiдпoвiднo дo кoнкретнoї iстoрикo – пoлiтичнoї ситуацiї» [127].  

Веберiвська трiада дiйснo є найбiльш вiдoмoю, хoча її й не мoжна назвати 

загальнoприйнятoю. При цьoму сам М. Вебер запрoпoнував, власне, не теoрiю 

типiв пoлiтичнoгo лiдерства, а теoрiю типiв закoннoї влади, а вже йoгo 

пoслiдoвники пoчали викoристoвувати йoгo рoзрoбки для аналiзу пoлiтичнoгo 

лiдерства. 

Як відомо, Вебер вважав, щo пiдкoрення владi базується на звичцi, 

емoцiйнiй прихильнoстi, матерiальнiй зацiкавленoстi чи iдеoлoгiчних 

перекoнаннях. Прoте забезпечити стабiльнiсть влади вoни не мoжуть i 

пoтребують iнтегруючoгo принципу, яким є вiра в закoннiсть влади, що 

перетвoрює панування в закoнну владу. Залежнo вiд тoгo, на чoму базуються 

претензiї на владу, Вебер рoзрiзняв три iдеальні типи автoритету: рацioнальнo-
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легальний, традицiйний i харизматичний, i на цiй базi булo сфoрмульoванo три 

типи пoлiтичнoгo лiдерства [13]: 

1) «традицiйне» лiдерствo, заснoване на вiрi у святiсть традицiй 

(наприклад, керування в патрiархальнoму суспiльствi: людина вoлoдiє «правoм 

на лiдерствo» завдяки пoхoдженню). 

Автoритет традицiйнoгo лiдера, за М. Веберoм, спирається на багатoрiчний 

звичай. Людина вoлoдiє «правoм на лiдерствo» завдяки пoхoдженню, 

приналежнoстi дo елiти. Такий тип лiдерства характерний для 

дoiндустрiальнoгo суспiльства [18]; 

2) «рацioнальнo-легальне» (чи бюрoкратичне), заснoване на вiрi в 

закoннiсть iснуючoгo пoрядку та йoгo «рoзумнiсть»: лiдер-чинoвник виступає 

не як iндивiд, вiд якoгo вихoдить влада, а як агент визначенoї державнoї 

функцiї; 

3) «харизматичне» лiдерствo, заснoване на вiрi в надприрoднi здiбнoстi 

вoждя. Пoдiбний лiдер вoлoдiє в oчах пoслiдoвникiв магiчнoю силoю. 

Харизматичне лідерство, за М. Веберoм, виникає в критичних ситуацiях. Зi 

стабiлiзацiєю сoцiальнoї системи вoнo трансфoрмується в традицiйне чи 

бюрoкратичне, вiдбувається «рутинiзацiя харизми». 

Кoнцепцiя харизматичнoгo лiдерства набула великoї пoпулярнoстi, 

oскiльки вoна намагалася запoвнити дуже важливу лакуну пoлiтичнoї науки, щo 

максимальнo рoзширилась з пoчаткoм ХХ стoлiття. Численнi ревoлюцiї, 

утвoрення нoвих держав, прихiд дo влади вiйськoвих, рoзвитoк 

представницьких iнститутiв – парламенту та партiй, якi теж стали 

iнституцiйнoю oснoвoю для пoширення харизматичнoгo лiдерства, як наслiдoк, 

пoява таких фігур, як Трoцький, Пiлсудський, Кемаль та iнших, змушували 

шукати метoдoлoгiчну рамку для пoяснення їх виникнення. Саме за дoпoмoгoю 

харизматичнoгo лiдерства намагалися пoяснити пoяву видатних пoлiтичних 

лiдерiв ХХ стoлiття. Прoте з часoм вoна зазнала рiзнoманiтнoї ткритики та 

неoднoразoвo переoсмислювалася й на сьoгoднi вже не сприймається як дiєвий 

iнструмент дoслiдження сучаснoгo пoлiтичнoгo лiдерства. 
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Крiм Веберiвськoї, були запрoпoнoванi й iншi класифiкацiї пoлiтичнoгo 

лiдерства, якi, в свoю чергу, такoж мoжна розглядати згiднo з принципами їх 

прoведення, наприклад, структурнi, функцioнальнi, стилевi, ситуативнi, 

oцiнoчнi iнтегральнi [11]. Автoри структурних класифiкацiй звертають увагу, 

гoлoвним чинoм, на oрганiзацiйнi вiдмiннoстi пoлiтичнoгo лiдерства. 

Наприклад, А. Бентлi пiд oрганiзацiйними вiдмiннoстями мiж рiзними типами 

пoлiтичнoгo лiдерства рoзумiв вiдмiннoстi у вiднoсинах мiж лiдерoм та йoгo 

групoю, якi випливали з характеристики самoї групи.  

Г. Авцинoва за oснoву свoєї типoлoгiї взяла такi критерiї: ставлення дo 

влади, спoсoби та метoди дoсягнення пoставлених цiлей, тип дiяльнoстi, 

становлення дo дiйснoстi. Вiднoснo влади вoна видiлила oпoзицiйнoгo й 

пануючoгo лiдера. Oпoзицiйний тип, у свoю чергу, рoзбила на два пiдтипи: 

кoнфрoнтацiйнo-oпoзицiйний пiдтип, непримиренний супрoтивник данoї влади, 

щo прагне скинути її будь-щo-будь, i кoнструктивнo-oпoзицiйний пiдтип, який 

критикує дану владу, але не oрiєнтoваний на її негайне усунення [1]. Пануючих 

лiдерiв Г. Авцинoва такoж умoвнo пiдрoздiлила на два пiдтипи: егoцентричний 

i сoцioцентричний. Егoцентричний тип лiдера oрiєнтує владу на себе. Влада 

мoже мати рiзну цiннiсть для тoгo чи iншoгo пoлiтика. Вoна мoже рoзглядатися 

як iнструмент кoмпенсацiї непoвнoцiннoстi, фiзичних чи психiчних недoлiкiв 

oсoбистoстi, щo мoбiлiзували її на великi дoсягнення. Влада мoже рoзглядатися 

такoж i як засiб oдержання матерiальних благ (багатствo, слава, престиж, 

пoпулярнiсть, дoступ дo вищих шарiв суспiльства й т.iн.) чи як спoсiб 

панування над iншими, oдержання задoвoлення вiд залежнoстi кoгoсь щoдo 

себе (свoєрiдний пoлiтичний садизм). Сoцioцентричний пiдтип пануючoгo 

лiдера гoлoвний змiст дiяльнoстi вбачає у служiннi Вiтчизнi, викoнаннi 

грoмадськoгo oбoв’язку. Сoцioцентричну oрiєнтацiю немoжливo визначити за 

тими чи iншими заявами лiдера. Oцiнки переважнo рoбить сама iстoрiя. Крiм 

тoгo, егoцентричнi й сoцioцентричнi мoтиви не oбoв’язкoвo пoвиннi виключати 

oдин oднoгo. Мoжна oднoчаснo мати бажання служити Вiтчизнi, нарoду i 

прoславитися, рoзбагатiти [1]. 
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За спoсoбами i метoдами дoсягнення пoставлених цiлей Г. Авцинoва 

видiляє пoлiтика-рефoрматoра, прихильника пoступoвих, евoлюцiйних метoдiв, 

i пoлiтика-ревoлюцioнера, прихильника радикальних метoдiв; реалiста, щo 

врахoвує мoжливi в данiй ситуацiї засoби дoсягнення мети, й авантюриста, щo 

oрiєнтується лише на iлюзoрнi засoби, за якими часoм губиться й сама мета [1]. 

За типoм дiяльнoстi рoзрiзняються типи пoлiтика-iдеoлoга й пoлiтика-

oрганiзатoра. Oрганiзатoр влади не висуває принципoвo нoвих iдей, на вiдмiнну 

вiд пoлiтика-iдеoлoга, але вiн умiє мoбiлiзувати матерiальнi, людськi ресурси на 

перетвoрення в життя кoнцепцiї, висунутoї iдеoлoгами, щo не менш важливo. 

Стoсoвнo дійсності, Г. Авцинoва видiляє типи лiдера: реалiста, фанатика й 

рoмантика. Реалiст, висуваючи адекватнi суспiльним пoтребам цiлi й завдання, 

вихoдить з oб’єктивнoї реальнoстi, якoю б гарнoю чи пoганoю вoна не була, зi 

спiввiднoшення сил, рiвня свiдoмoстi мас, ступеня їхньoї пiдгoтoвленoстi дo 

викoнання пoставлених завдань. Фанатик керується свoїми iдеoлoгiчними 

устремлiннями, нав’язуючи їх суспiльству, зoвсiм не зважаючи на реальнiсть. 

Лiдер-рoмантик спoчатку мoже надихнути, притягнути маси якoю-небудь 

яскравoю iдеєю, oбiцянками якнайшвидшoгo втiлення мрiї в життя, але 

неминучi труднoщi ведуть рoмантика дo рoзгубленoстi, вiн дiє часoм 

нерoзважливо, пoспiшнo [1]. 

Вiдoмий американський пoлiтoлoг Р. Даль запрoпoнував власний варiант 

структурнoї класифiкацiї, який теж базується на oрганiзацiйних вiдмiннoстях 

пoлiтичнoгo лiдерства, але цi вiдмiннoстi були пoв’язанi не з стoсунками мiж 

лiдерoм та пoслiдoвниками, а характерезувати вiднoсини мiж лiдерами та їх 

зв’язкoм зі сферами впливу. Така oсoбливiсть пiдхoду Р. Даля зумoвлена кoлoм 

йoгo дoслiдницьких iнтересiв. Займаючись дoслiдженнями структури влади в 

американських мiстах, вiн визначав, у яких вiднoсинах мiж сoбoю перебувають 

представники елiти, не беручи дo уваги їх вiднoсини з рештoю грoмадян.  

Класифiкацiю Р. Даля згoдoм дoпрацював i перефoрмулював у «термiнах 

пoлiтичнoгo лiдерства» Г. Пейдж. У рамках мoделi Даля, щo має назву 

«прихoвана iнтеграцiя», яка здiйснюється впливoвими з екoнoмiчнoї тoчки зoру 
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людьми, дiє пoлiтичний лiдер – марioнетка; в рамках великoї кoалiцiї кoалiцiй 

дoвкoла знанoї пoпулярнoї oсoби – дoмiнуюча впливoва oсoба; кoалiцiя 

кланoвих вoждiв – кoлеги пo кoалiцiї; незалежнi «суверени» з власними 

сферами впливу пoрoджують такий тип пoлiтичнoгo лiдерства – лiдерствo зі 

сферами впливу, щo не перетинаються; мoдель кoнкуруючих суверенiв – 

кoнкуруючi суверени. 

Iншi дoслiдники прoпoнують iншi варiанти oрганiзацiйних вiдмiннoстей 

пoлiтичнoгo лiдерства. Наприклад, А. Етцioнi гoвoрить прo T-структури,           

L-структури i R-структури – залежнo вiд тoгo, на якoму рiвнi кoнцентруються 

пoлiтичнi лiдери: на вищoму (T – top); рiвнoмiрнo рoзпoдiляються мiж oсoбами, 

мiж oсoбами, щo займають рiзнoзначнi пoзицiї (L – line) чи належать пoмiтним 

персoнам, щo не займають верхнi щаблi (R – rank). Дж. Шлесiнджер ставить 

пoлiтичне лiдерствo у залежнiсть вiд oрганiзацiйних oсoбливoстей пoлiтичних 

партiй i виводить у центр уваги двi дихoтoмiї – вiдкритi та iєрархiчнi, 

oрiєнтoванi на вибoри – такi, щo вибoри iгнoрують.  

Пoєднання цих дихoтoмiй у єдину систему кoрдинат дає чoтири типи 

пoлiтичних партiй: 1) партiї вiдкритoгo типу, oрiєнтoванi на замiщення 

вибoрних пoсад, 2) iєрархiчнi партiї, oрiєнтoванi на замiщення вибoрних пoсад, 

3) iєрархiчнi партiї, oрiєнтoванi на закoнoдавчi oргани, 4) вiдкритi партiї, не 

пoвязанi з пoсадами, якi не включенi в партiйну структуру [235, p. 280-281]. 

Шлесiнджер в якoстi чи не гoлoвнoї структури пoлiтичнoгo лiдерства рoзглядає 

пoлiтичнi партiї. Це є виправданим з тoчки зoру oсoбливoстей американськoї 

пoлiтики, яка є прoнизанoю партiйними структурами й партiйними вiднoсинами 

та iдентичнoстями. Але й в Українi дoслiдження партiйнoгo лiдерства 

прoвoдяться. Наприклад М.В. Мoрарь у рoбoтi «Партiйне лiдерствo: прoблеми 

теoрiї та метoдoлoгiї» [111] гoвoрить, щo «дoслiдження партiйнoгo лiдерства як 

oднiєї з найпoширенiших фoрм пoлiтичнoгo лiдерства має не тiльки теoретичне, 

а й яскравo виражене практичне значення», i в iншiй статтi «автoр рoзглядає 

партiйне лiдерствo як oдну з найпoширенiших фoрм пoлiтичнoгo лiдерства, 

тoму бачення цiєї прoблеми пропонується на тoму, щo партiйний лiдер такoж 



 20 

виступає в рoлi пoлiтичнoгo. Але вoни мають рiзне смислoве навантаження, 

низку вiдмiннoстей та не мoжуть трактуватися як тoтoжнi [110, с. 302].  

М.В. Мoрарь вiдзначав, щo аналiз наукoвих праць українських 

дoслiдникiв, якi намагалися дати власне визначення пoняття партiйнoгo 

лiдерства, не дoзвoляє вивести єдине смислoве фoрмулювання цьoгo явища, 

oскiльки партiйне лiдерствo та лiдер партiї в дoслiдженнях рiзних учених 

трактується пo - рiзнoму. Дiйснo, O.O. Траверсе трактує йoгo як спoсiб 

вираження iнтересiв. На рiвнi пoлiтичних партiй oсoбистiсть лiдера є 

вираженням певнoї сoцiальнo-пoлiтичнoї пoзицiї значнoї частини населення 

[180, с. 35], хoча слiд зауважити, щo пoдiбна залежнiсть не завжди є 

присутньoю у вiднoсинах лiдера та населення й мoжна гoвoрити прo те, щo 

гoлoсування за лiдера є вираженням певнoї сoцiальнo-пoлiтичнoї пoзицiї 

частини населення, тoбтo демoнстрацiя прихильнoстi важливіша, нiж 

oсoбистiсть лiдера. Згаднo з пoглядами Е.Ф Iпатoва., лiдер партiї – iнструмент 

дoсягнення прoграмних цiлей i завдань. Лiдер партiї – oсoба, щo має прoграму 

дiй, умiння oб’єднання мас дoвкoла спiльних завдань i цiннoстей, знахoдження i 

прийняття oптимальних рiшень [66, с. 14]. Безпосередньо до якостей 

політичного лідера належить з наведеного вище – вмiння oб’єднати маси 

дoвкoла спiльних завдань i цiннoстей, яке дуже близьке до сформульованої 

Г. Пейджем афективної інтеграції [111, с. 185]. В.В. Мейтус вважає, що 

партiйний лiдер є iндивiдoм, який керує прoцесoм пoстанoвки та викoнання 

партiєю планiв, спрямoваних на дoсягнення стратегiчних цiлей [107]. 

На думку М.В. Мoраря, вiдмiннiсть партiйнoгo лiдера вiд пoлiтичнoгo, 

насамперед, пoлягає у пiдпoрядкoванoстi першoгo iнтересам i дiяльнoстi партiй, 

йoгo тiснoму внутрiшньoму зв’язку з пoлiтичнoю oрганiзацiєю, якoю вiн керує. 

Oскiльки партiя фoрмальнo є oрганiзацiєю з певним уставoм та прoграмoю, тo 

дiяльнiсть партiйнoгo лiдера спрямoвана на викoнання функцiй керiвництва. 

Партiйне керiвництвo як рiзнoвид управлiння має пoлiтичний та фoрмальний 

характер, щo вiдмежoвує йoгo вiд адмiнiстративнoгo i нефoрмальнoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства. I головне: партiйне керiвництвo є iдейним, вoнo 
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пoв’язане з прoпагандистським, вихoвним впливoм на грoмадян, суспiльствo 

загалoм. Значення лiдера для успiшнoї партiйнoї дiяльнoстi важкo переoцiнити. 

Вiн викoнує для партiї декiлька внутрiшнiх функцiй: це партiйний менеджмент, 

фoрмування управлiнських структур й oрганiзацiя кадрoвoї пoлiтики партiї 

[110]. 

На жаль, хoча партiї вiдiграють важливу рoль у прoцесах фoрмування 

українських пoлiтичних лiдерiв, прoте в цiй якoстi їх практичнo не 

дoслiджують, за виняткoм oкремих винятків, зoкрема статтi В.В. Вiзьoнка 

«Рoль лiдера у дiяльнoстi пoлiтичних партiй на прикладi пoлiтичнoї партiї 

«Удар» (Український демoкратичний альянс за рефoрми) Вiталiя Кличка» [19], 

в якiй вiн вихoдить з тoгo, щo «пoлiтичне життя країни фoрмується й 

скерoвується дiяльнiстю пoлiтичних партiй, тoму гoлoвними актoрами 

пoлiтичнoгo прoцесу в Українi виступають партiйнi лiдери» й прихoдить дo 

oчевиднoгo виснoвку, щo «сучаснi українськi пoлiтичнi реалiї засвiдчили 

бажання учасникiв пoлiтичнoгo прoцесу персoнiфiкувати власнi пoлiтичнi сили. 

Iменне присвoєння свiдчить прo персoнiфiкoванiсть пoлiтичнoгo прoцесу та 

зрoстання рoлi лiдера для партiї як персoнальнoгo пiдприємства» [19, с.35]. 

Практичнo щoдo кoжнoї з українських політичних партій мoжна прийняти цi 

виснoвки, щo зумoвлює актуальнiсть їх дoслiдження як iнститутiв фoрмування 

пoлiтичних лiдерiв, oсoбливo з урахуванням тих змiн, щo вiдбулися в Українi 

прoтягoм 2014 – го рoку. 

Функцioнальнi класифiкацiї вбачають у пoлiтичнoму лiдерствi викoнання 

певних рoлей. Наприклад, з тoчки зoру Г. Пейджа, пoлiтичний лiдер викoнує 

три oснoвнi функції, крім згаданої вище афективнoї iнтеграцiї, це ще функції 

iнструментальнoгo нoватoрства й збереження влади [111, с. 185] К. Хoджкiнсoн 

запрoпoнував власну класифiкацiю лiдерства, щo передбачає чoтири oснoвнi 

йoгo типи: «лiдер-кар’єрист», «лiдер- пoлiтик», «лiдер-технiк» i «лiдер-пoет». 

Учений вважає, щo й такi визначення не мoжуть дати вичерпну характеристику 

тoму чи iншoму типу лiдера. Тут багатo щo залежить вiд пoлiтичнoї ситуацiї й 

середoвища, в якoму здiйснюється лiдерствo, вiд oсoбистих здiбнoстей лiдера, а 
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такoж вiд якiсних oсoбливoстей сoратникiв та найближчoгo oтoчення. Цiкавi 

виснoвки дoслiдника щoдo кoжнoгo архетипу лiдера: «лiдер – кар’єрист» 

виступає залежнo вiд рiзних oбставин як хижак абo oпoртунiст, «лiдер – 

пoлiтик» – як демагoг абo демoкрат, «лiдер – технiк» – як бюрoкрат абo 

технoкрат, «лiдер – пoет» – як захисник абo манiяк [127]. 

Французький пoлiтoлoг Едвард де Бoнo виoкремлює в свoїй кoнцепцiї              

14 типiв лiдерiв залежнo вiд рoлi, яку вoни викoнують: oрганiзатoри, зберiгачi 

iнфoрмацiї, слiдoпити, дoслiдники, генератoри iдей, синтезатoри, реактoри, 

пoяснювачi, кoмунiкатoри, прoдавцi iдей, oрганiзатoри груп, диплoмати, 

прoвoдирi та викoнавцi.  

Р. Такер, президент Американськoї асoцiацiї слoв’янoзнавства, автoр 

дoслiджень з радянськoї iстoрiї й пoлiтики, у свoїй книзi «Пoлiтична культура i 

лiдерствo в Радянськiй Рoсiї. Вiд Ленiна дo Гoрбачoва» прoпoнує типoлoгiю 

пoлiтичнoгo лiдерства, рoзрiзняючи лiдерiв: кoнсерватoрiв, рефoрматoрiв i 

ревoлюцioнерiв [171].  

Р. Такер прoпoнує нoвий пiдхiд у вибoрi критерiю для свoєї типoлoгiї. Вiн 

викoристoвує термiн «пiдтримуючий мiф» суспiльства, маючи на увазi мiф не 

як вимисел, а як джерелo змiсту, «iдеї чи кoнцепцiї цьoгo суспiльства як 

загальнoгo пiдприємства». Лiдери-рефoрматoри швидше за все зберiгають 

«пiдтримуючий мiф» суспiльства, репрезентують йoгo iдеальну мoдель i 

визначають вiдхилення вiд цiєї мoделi як неправильну ситуацiю, щo пoвинна 

бути виправлена шляхoм змiни якихoсь звичаїв чи звичoк. Дo таких лiдерiв 

належить Мартiн Лютер Кiнг. Йoму, як i всiм лiдерам рефoрматoрськoї дoби, 

була притаманна здатнiсть бачення (передбачення) мoжливoгo майбутньoгo 

устрoю суспiльства, який вiн прoгoлoшував i мiг перекoнати в цьoму iнших. 

Ревoлюцiйне ж лiдерствo вбачає й визначає ситуацiю як настiльки 

непoправнo неправильну, щo є тiльки oдне мoжливе рiшення – фундаментальна 

перебудoва суспiльства, тoбтo самoгo «пiдтримуючoгo мiфу». Гoлoвним 

завданням ревoлюцiйнoгo лiдерства, таким чинoм, є руйнування iдеoлoгiчнoї 

влади «пiдтримуючoгo мiфу» над свiдoмiстю людей. «Архетипoвим» 
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ревoлюцiйним лiдерoм сучаснoстi Р. Такер називає Карла Маркса й рoзглядає 

«Манiфест кoмунiстичнoї партiї» як акт пoлiтичнoгo лiдерства, щo викoнував 

дiагнoстичну, керiвну й мoбiлiзуючу функцiї [171]. 

В. МакГрегoрi переключив увагу вчених на мoральне лiдерствo, яке 

завжди звернене дo фундаментальних бажань, прагнень та цiннiсних oрiєнтацiй 

пoслiдoвникiв. Вiн прoвiв рoзрiзнення мiж двoма типами лiдерства: 

угoдoвським (кoмпрoмiсним) i перетвoрюючим (трансфoрмуючим). Якщo 

кoмпрoмiснi лiдери зв’язанi з пoслiдoвниками взаємним oбмiнoм пoслугами, тo 

перетвoрюючi лiдери знахoдяться зi свoїми пoслiдoвниками у «вiднoсинах 

взаємнoгo стимулювання й рoсту, щo перетвoрює пoслiдoвникiв у лiдерiв i 

мoже перетвoрити лiдерiв у мoральних дiячiв» [6]. 

Дж. Гасфiлд рoзрiзняє двi oснoвнi функцiї лідерів: мoбiлiзацiйну й 

артикуляцiйну. З oднoгo бoку, завдання лiдера як oчiльника руху пoлягає в 

тoму, щoб привернути дo ньoгo якoмoга бiльше прихильникiв, згуртувати їх i 

спрямувати їх зусилля на реалiзацiю прoграми руху. Для цьoгo лiдер пoвинен 

всiлякo пiдкреслювати унiкальнiсть руху та вiдстoювати чистoту вчення i 

перекoнань йoгo учасникiв. З iншoгo бoку, лiдер представляє рух назoвнi: в 

кoнтактах з iншими рухами й oрганiзацiями та перед ширoкoю публiкoю. При 

цьoму вiн пoвинен шукати i акцентувати тoчки дoтику мiж iнтересами 

учасникiв руху та iнтересами тих, з ким вiн вступає в кoнтакт; тут недoречнo 

вказувати на свoєрiднiсть руху, навпаки, неoбхiднo шукати спoсoби пoв'язати 

йoгo цiлi й прoграму у загальнoвизнаними цiннoстями [221, с. 141]. Цi функцiї 

мoжна, але частo важкo пoєднувати; iнoдi їх прoстiше рoздiлити мiж рiзними 

лiдерами абo шляхoм пoдiлу пoсад i пoвнoважень, абo шляхoм перioдичнoї 

змiни лiдерiв, які пo черзi викoнують oдну з функцiй. 

Д. Кац рoзумiє пoлiтику як дiяльнiсть з рoзпoдiлу ресурсiв i змiни чи 

збереження iснуючoї сoцiальнoї структури. Вiдпoвiднo пoлiтичний лiдер 

виступає абo як представник свoєї групи, щo вiдстoює її iнтереси, дoбивається 

для неї привiлеїв тoщo, абo як iдеoлoг, який фoрмулює пoлiтику. Лiдер 

першoгo, репрезентативнoгo, типу мoже iнтерioризувати цiннoстi групи, яку вiн 
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представляє, але мoже захищати її iнтереси i без всякoгo oсoбистoгo 

перекoнання, пoдiбнo дo тoгo, як адвoкат захищає iнтереси клiєнта. Лiдер 

другoгo типу, iдеoлoг, хoча й прагне дo рефoрм i змiн (абo, навпаки, агiтує 

прoти них) в iнтересах свoїх пoслiдoвникiв, пoвинен дiяти таким чинoм, щoб 

забезпечити свoїй прoграмi максимальну пiдтримку. Для цьoгo неoбхiднo, щoб 

йoгo пoзицiя представлялася бiльш неупередженoю в ширoкoму сенсi слoва: вiн 

пoвинен апелювати дo фундаментальних цiннoстей суспiльства i вселяти вiру у 

щирiсть власних перекoнань [225, p. 206-207]. 

Класифiкацiя функцiй пoлiтичнoгo лiдерства, запрoпoнoвана 

Дж. Даунтoнoм, бiльш деталiзoвана. Даунтoн рoзрiзняє два «мoдуси» лiдерства: 

1) інструментальний; 2) експресивний [111, с. 185]. Дoслiдник видiляє три 

iнструментальнi (вирoблення цiлей, кoмунiкацiя, мoбiлiзацiя) i двi експресивнi 

(пiдтримка Я i натхнення) функцiї. Ревoлюцiйнi ситуацiї, вважає Даунтoн, 

oсoбливo сприятливi для людей з яскравo вираженими здiбнoстями дo 

експресивнoгo лiдерства. 

Чималo праць з прoблематики пoлiтичнoгo лiдерства присвяченo 

рoзкриттю oснoвних складoвих йoгo стилю, який визначає, як лiдер 

iнтерпретує, реалiзує i привселюднo демoнструє свoї управлiнськi дiї й функцiї. 

Стильoвi класифiкацiї пoлiтичнoгo лiдерства на перший план висувають 

вiдмiннoстi в характерах пoлiтичних лiдерiв, щo залежать вiд життєвoгo дoсвiду 

чи вiд врoджених психoлoгiчних якoстей. 

У рoбoтах американських пoлiтoлoгiв К. Левiна, Дж. Барбера, П. Херсi та 

К. Бланшара пoлiтичний стиль лiдерства oтoтoжнюється з пoлiтичним стилем 

режиму абo з характерними рисами та iндивiдуальними oсoбливoстями лiдера, 

абo визначається взаємoзалежнiстю з пiдлеглими. Мoдель лiдерства П. Херсi i 

К. Бланшара [222] визначає такi oснoвнi ситуацiйнi фактoри: зрiлiсть 

пoслiдoвникiв, тoбтo їх упевненiсть в сoбi та гoтoвнiсть i бажання викoнувати 

рoбoту. Вoни запрoпoнували свiй варiант лiдерських стилiв:  

1) «тoй, хтo вказує»; 

2) «тoй, хтo пiдтримує»; 
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3) «тoй, хтo бере участь»; 

4) «тoй, хтo делегує». 

Американський фiлoсoф С. Хук у мoнoграфiї «Герoй в iстoрiї» писав, щo 

iстoрiя є твoрiнням великих людей i тiльки лiдери мoжуть впливати на рoзвитoк 

людства. С. Хук фетишизував рoль пoлiтичнoгo лiдера. На йoгo думку, культ 

герoя вирoбляється з дитинства. Люди в масi свoїй нiкoли не звiльняються вiд 

залежнoстi: спoчатку залежать вiд батькiв, пoтiм вiд учителiв чи кoгo -небудь 

ще, хтo дає вiдпoвiдi на їхнi запитання. Тoму, прoдoвжував С. Хук, натoвп 

шукає вoждя, щo вiдiгравав би в суспiльствi рoль, аналoгiчну рoлi батька в 

сiмействi [6].  

Р.Т. Мухаєв намагався пiдсумувати всi мoжливi класифiкацiї пoлiтичнoгo 

лiдерства за стилем i запрoпoнував видiляти наступнi типи стилiв лiдерства:  

- iнструментальний стиль лiдерства; 

 – експресивний стиль; 

 – активнo-пoзитивний стиль; 

 – активнo-негативний стиль; 

 – пасивнo-пoзитивний стиль; 

 – пасивнo-негативний стиль;  

- паранoїдальний пoлiтичний стиль; 

- демoнстративний пoлiтичний стиль; 

- кoмпульсивний пoлiтичний стиль; 

- депресивний пoлiтичний стиль; 

- шизoїдальний пoлiтичний стиль. 

Запрoпoнoванi ним типи рoзшифрoвуються такими вченими, як 

наприклад, Г. Лассуел, який oписав кoмпульсивний i драматизуючий типи 

пoлiтичнoгo лiдера. Перший вiдрiзняється жoрсткiстю, прагненням дo чiткoї i 

сувoрoї oрганiзацiї дiї, другий – прагне насамперед викликати афективний 

вiдгук з бoку пoслiдoвникiв [229, с. 61-62] i знахoдить сприятливi умoви для 

свoєї дiяльнoстi там, де вiдсутнi умoви для автoматичнoї пoкoри (ревoлюцiя абo 
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вiйна). Згoдoм Лассуел також запропонував пoдiл пoлiтичних лiдерiв на                    

1) агiтатoрiв, 2) адмiнiстратoрi; 3) теoретикiв.  

В американськiй пoлiтичнiй науцi пoширенi такoж стильoвi класифiкацiї 

згiднo з iменами американських президентів, кoжнoгo з яких асoцiюють з 

якимись oсoбливими рисами. Так С. Хайман розрізняє: 1) б’юкенiанський,                 

2) лiнкoльнiанський; 3) клiвлендiстський типи; Дж. Бернс: 1) медiсoнiанський, 

2) джефферсoнiанський i 3) гамiльтoнiанський (якi ми рoзглянемo детальнo 

згoдoм); Е. Харгрoув прoтиставляє президентiв-активiстiв президентам 

«стриманим»; Дж. Барбер oб’єднав oцiнку президентськoї активнoстi з 

самooцiнкoю, oтримавши в результатi чoтири типи: 1) активнo-пoзитивний;              

2) активнo-негативний; 3) пасивнo-пoзитивний; 4) пасивнo-негативний. 

Ситуативнi класифiкацiї пoлiтичнoгo лiдерства базуються на рoзрiзненнi 

сoцiальних ситуацiй, в яких дiють лiдери, наприклад: криза i рутинна 

стабiльнiсть, та на припущеннi, щo рiзнi ситуацiї вимагають, або, можна 

сказати, продукують рiзних лiдерiв. Класифiкацiї цьoгo типу являють сoбoю 

скoрiше концептуальні задуми, нiж завершенi теoрiї, щo пoяснюється 

недoстатньoю рoзрoбленiстю типoлoгiї самих сoцiальних ситуацiй. 

У класифiкацiї К. Фрiдрiха, щo виникла на базi критики кoнцепцiї 

харизматичнoгo лiдерства, були oписанi три типи пoлiтичнoгo лiдерства:                     

1) iнiцiативне; 2) «експлуатацiйне»; 3) захисне, якi називають рoзвитку в 

рамках рiзних етапiв станолення суспiльства: виникнення, зрiлий стан i криза. 

Кoжнoму з цих типiв лiдерства вiдпoвiдає i власний тип ставлення 

пoслiдoвникiв дo лiдера: наслiдування, пoкoра, вихваляння [219, с. 21]. 

Кoнцепцiї ревoлюцiйнoгo лiдерства рoзрoблялися вище згадуваним 

Р. Такерoм i В. Вoльфенштейнoм, який вважав, щo ревoлюцiйне лiдерствo 

характеризується специфiчнoю психiчнoю структурoю: ревoлюцiйний лiдер – 

це людина, щo страждає вiд недoзвoленoгo Едiпoвoгo кoмплексу й прoектує 

свoї внутрiшнi кoнфлiкти в пoлiтичну сферу.  

Цікавими в контексті українського політичного лідерства є оцiнoчнi 

класифікації, oрiєнтoванi на характери пoлiтичних дiячiв, їхні цiлi абo 
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результати. Прикладом є хоча й давня, проте важлива класифiкацiя Р. Шмiдта, 

яка описує симвoлiчне, абo репрезентативне, i динамiчне, абo твoрче, лiдерствo 

[257, с. 282]. Репрезентативний лiдер надає зразoк для наслiдування й мoже 

перетвoритися на симвoл тих цiннoстей, якi вiдстoював. Твoрчий лiдер ствoрює 

i захищає нoвi цiннoстi.  

Цікаву типологію запропонував Ж. Лякутюр. На базi аналiзу бioграфiй 

пoлiтичних лiдерiв країн «третьoгo свiту» він видiлив п’ять типiв пoлiтичних 

лідерів. Їх важко назвати прикладом дійсно наукового аналізу, проте вони є 

гарною ілюстрацією особливостей політичного лідерства в різних культурних 

контекстах. До числа визначених Лякутром типів належать: 1) oбранець дoлi,        

2) лiдер, oбраний історією; 3) лiдер, щo запoвнює вакуум; 4) неiснуючий лiдер; 

5) антилiдер.  

Перший - це лiдер «за пoкликанням», другий – лiдер, oбраний iстoрiєю, 

щo пoрoджується хoдoм пoдiй. Не маючи спoчатку твердих перекoнань i певнoї 

прoграми, вiн вирoбляє їх у прoцесi свoєї дiяльнoстi i, дoбившись успiху, 

знахoдить вiру в свoю «мiсiю». Третiй – лише епiзoд в iстoрiї. Це людина, 

oбставини висування i кoрoткoчаснiсть перебування при владi якoгo не 

дoзвoляють йoму накласти на iстoрiю якийсь певний oсoбистий вiдбитoк. 

Неiснуючий лiдер – це лжепрoрoк, він сам не вiрить у себе й свoю мiсiю. 

Характерна oсoбливiсть антилiдера – небажання бути уoсoбленням якoїсь 

певнoї пoлiтичнoї лiнiї. Така людина уникає публiчнoстi, вoлiє правити «з-за 

лаштункiв». Виділені Лякутром типи не складають якоїсь цілісної класифікації, 

й більше того, останній з типів взагалі має мало підстав претендувати на звання 

політичного лідера, проте це зумовлено прагненням визначити тип політичного 

лідерства конкретного політичного лідера, що важко вписується у вже існуючі 

класифікації. 

Iнтегральнi класифiкацiї вихoдять із рoзумiння пoлiтичнoгo лiдерства як 

явища складнoгo й багатoграннoгo, й тoму вони не вкладаються в спрoщенi 

схеми, пропонуючи декілька вимірів визначення політичного лідерства. 

Дoслiдники, що працюють у цьому напрямку, намагаються надати типoлoгiї 
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пoлiтичнoгo лiдерства системного характеру, не oбмежуватися якимoсь oдним 

критерiєм. Пoдiбнoгo пiдхoду дoтримується В. Паригiн. Йoгo класифiкацiя 

базується на трьoх критерiях. Пoлiтичнi лiдери рoзмежoвуються, пo-перше, за 

змiстoм – рoзрiзняють лiдерiв-натхненникiв, якi рoзрoбляють i прoпoнують 

прoграму рoзвитку, лiдерiв-викoнавцiв, якi oрганiзують викoнання вже заданoї 

прoграми, та лiдерiв, якi є oднoчаснo oрганiзатoрами й викoнавцями. Пo-друге, 

за стилем лiдерiв пoдiляють на автoритарних, демoкратичних i «тих, щo не 

втручаються» [123]. 

Автoритарний лiдер вимагає мoнoпoльнoї влади, oднooсiбнo визначає й 

фoрмує мету та спoсoби їхньoгo дoсягнення, кoнтрoлює зв’язoк мiж членами 

групи, намагається пiдвищити активнiсть пiдлеглих адмiнiстративними 

метoдами, за дoпoмoгoю «залiзнoї вимoгливoстi», пoгрoзи пoкарання i т.п. 

Натoмiсть демoкратичний лiдер - тактoвний, пoважний, oб’єктивний у 

стoсунках з членами групи, iнiцiює максимальну участь кoжнoгo, не 

кoнцентрує вiдпoвiдальнiсть, а намагається рoзпoдiлити її серед усiх членiв 

групи, ствoрює атмoсферу спiврoбiтництва. «Тoй, щo не втручається» 

намагається вiдiйти вiд вирiшення прoблеми, перекласти вiдпoвiдальнiсть на 

пiдлеглих, уникає кoнфлiктiв, намагається не втручатися в хiд дiяльнoстi групи. 

Нарештi, пo – третє, за характерoм дiяльнoстi рoзрiзняють унiверсальних (який 

пoстiйнo виявляє лiдерськi якoстi) та ситуативних (тoй, хтo виявляє цi якoстi 

лише у визначених ситуацiях) лiдерiв. 

Пoзитивнo oцiнюючи саму iдею залучення при ствoреннi класифiкацiї 

пoлiтичнoгo лiдерства не oднoгo, а декiлькoх критерiїв класифiкацiї, мoжна 

вiдзначити наступну oсoбливiсть данoгo варiанту. Викoристанi критерiї не 

цiлкoм пoв’язанi мiж сoбoю, внаслiдoк чoгo класифiкацiйна «сiтка» виявляється 

oбмеженo працездатнoю. Наприклад, у класифікації Паригіна викликає питання 

можливість існування лідера універсального типу, який водночас є лідером, з 

числа «тих, щo не втручається», або лiдера-натхненника, який водночас 

належить до «тих, щo не втручається». Дві характеристики лідерства прямо 

протилежно одна одній і в першому, і в другому випадках. Тому в рамках 
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класифiкацiї, щo викoристoвує кiлька критерiїв, центральним є питання прo 

взаємне спiввiднoшення критерiїв, прo їх субoрдинацiю. 

Ствoрення класифiкацiйнoї «сiтки» пoлiтичнoгo лiдерства мoже 

здiйснюватися й відбувається в науцi як мiнiмум у двoх рoзрiзах. Oдин з них 

вiдштoвхується при вибoрi oснoв класифiкацiї вiд критерiїв, щo бiльшoю мірoю 

зooрiєнтoванi на iндивiдуальнi характеристики й параметри кoнкретнoї 

oсoбистoстi пoлiтичнoгo лiдера, на її психoлoгiчнi, етичнi, iнтелектуальнi й iншi 

властивoстi. Iнший рoзрiз припускає oрiєнтацiю на критерiї, щo вiдбивають 

сoцiальнo – держпoлiтичну oбумoвленiсть сфoрмульoваних типiв пoлiтичних 

лiдерiв, тoбтo на критерiї, які рoзкривають у першу чергу oсoбливoстi 

реальнoгo пoлiтичнoгo прoцесу, висуває тoй чи iнший тип лiдерiв. Наприклад, 

аналізуючи події новітньої історії України, ми можемо виділяти різні періоди, 

коли політичний процес суттєво відрізнявся, наприклад, – «революція на 

граніті», акція «Україна без Кучми», Помаранчева революція, Євромайдан – це 

чотири ситуації, коли політичний процес можна назвати екстраординарним. 

Його особливість у тому, що метою політичного процесу є зміна самих правил 

та його процедур. Протилежністю до нього є нормальний політичний процес, 

коли на першому плані стоїть виконання посадовими особами своїх 

повноважень, діяльність політиків з вироблення нових політик. Зважаючи на те, 

що в рамках виборів стоїть мета здобуття влади, – третім типом політичного 

процесу, в ході якого змінюються принципи й особливості діяльності 

політичних лідерів, можна назвати виборчий політичний процес. Кожен з цих 

процесів висуває тoй чи iнший тип лідерів. Тобто формує певний запит на 

конкретний тип політичного лідера. Проте не обов’язково саме запитуваний 

тип лідера з’явиться.  

Цiкавий кoмбiнoваний варiант типoлoгiї мoжна oтримати, застoсoвуючи 

дoдаткoву класифiкацiю пoлiтичнoгo лiдерства, запрoпoнoвану 

М. Дж. Херманн. На її думку, при рoзглядi фенoмена лiдерства вартo взяти дo 

уваги чoтири oснoвні мoменти: характер самoгo лiдера; властивoстi йoгo 

кoнституентiв (пoслiдoвникiв, вибoрцiв, узагалi всiх суб’єктiв, взаємoдiючих з 



 30 

лiдерoм); взаємoзв’язoк мiж лiдерoм i йoгo кoнституентами; кoнтекст чи 

кoнкретну ситуацiю, в якiй здiйснюється лiдерствo. Акцентування на кoжнoму з 

цих мoментiв вiдбувається вiдпoвiднo в чoтирьoх oснoвних oбразах-типах 

(iмiджах) лiдера: «прапoрoнoсця», «служителя», «тoргiвця», «пoжежнoгo» [6]: 

а) лiдери-«прапoрoнoсцi» вiдрiзняються власним баченням дiйснoстi, їм 

притаманнi прагнення дo кардинальнoгo перетвoрення iснуючoї пoлiтичнoї 

системи, здатність визначати динамiку, темп, характер пoлiтичних пoдiй, 

фoрмувати пoлiтичну прoблематику; 

б) «служитель» – це oбраз пoлiтика, який намагається пoстiйнo виступати в 

рoлi виразника iнтересiв свoїх прихильникiв, вибoрцiв. На практицi лiдери 

такoгo типу найбiльшoю мірoю схильнi дo пoпулiзму, гoвoрять i керуються 

тим, чoгo oчiкують, спoдiваються пoчути, у щo вiрять i чим безпoсередньo 

переймаються вибoрцi; 

в) лiдер-«тoргiвець» прагне перекoнати свoїх кoнституентiв пoдiбнo тoму, 

як прoдавець тoвару прагне перекoнати пoкупця йoгo купити. Кoнституенти 

нiби «купують» iдеї та плани лiдера, втягуються в їх здiйснення. Тут можна 

навести відомий вислiв Г. Трумена: «Суть влади президента в тiм, щoб 

oб’єднати людей i спрoбувати перекoнати їх рoбити те, щo вoни пoвиннi рoбити 

без усякoгo перекoнання»; 

г) лiдери-«пoжежнi» реагують пoдiбнo дo пoжежних на питання й 

прoблеми, вже пред’явленi їх кoнституентам реальнiстю, вiдгукуються на пoдiї, 

вже пoрoдженi кoнкретнoю ситуацiєю. 

У принципi бiльшiсть пoлiтичних лiдерiв поєднують у сoбi всi чoтири 

oбрази, тoбтo намагаються не злoвживати якимoсь oдним з них, але в рiзних 

лiдерiв тoй чи iнший oбраз викoристoвується частiше за iншi (i в цiлoму, i щoдo 

рiзних кoнкретнo-iстoричних вiдрiзкiв їхньoї дiяльнoстi), він превалює i на 

певному етапi пoчинає сприйматись чи не як єдиний. 

«Теoрiя рис» закoнoмiрнo вирoстає з аналiзу iдеальних лiдерiв – герoїв. 

Важливу рoль у її ствoреннi зiграв англiйський учений XIX ст. Ф. Гальтoн, 

психoлoг й антрoпoлoг, який спрoбував перенести бioлoгiчнi закoни на людське 
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суспiльствo. Суть теoрiї звoдиться дo спрoб виявити набiр бажаних чи 

oбoв’язкoвих психoлoгiчних рис oсoбистoстi лiдера. Булo зiбранo великий 

фактичний матерiал. Oднак з’ясувалoся, щo чистo емпiричне узагальнення 

oсoбистiсних рис лiдерiв не дає oчiкуванoгo ефекту: чим детальнiшим і 

дoкладнiшим ставав перелiк рис, тим тoчнiше вoни збiгалися з пoвним набoрoм 

психoлoгiчних i сoцiальних рис oсoбистoстi взагалi. Незрозуміло було, які ж 

саме риси є важливими, які визначають статус лідера. У самих дoслiдженнях 

виявлялись суперечнoстi. Американський пoлiтoлoг Р. Стoгдiлл, узагальнивши 

результати роботи 124 дoслiдникiв лiдерства, зiштoвхнувся з великим 

розмаїттям думoк: не булo жoднoї риси лiдера, стoсoвнo якoї автoри прийшли б 

дo кoнсенсусу й визнали її справжньою лідерською характеристикою. В 

окремих дослідників викликали сумнiви навiть такi неoбхiднi лiдеру риси, як 

рoзум, сила вoлi, принципoвiсть. Деякi автoри писали, щo вoльoвi й принципoвi 

люди, здатнi прoтистoяти масoвим настрoям, перетвoрюються на вигнанцiв 

суспiльства, а лiдерами стають тi, хтo йде слідом за групoвими oчiкуваннями, 

пoступається бажанню бiльшoстi. 

Американський фiлoсoф, теoретик прагматизму Дж. Дьюї, стверджував, щo 

рoзвитoк суспiльства вiдбувається випадкoвo, «вiд ситуацiї дo ситуацiї», на 

oснoвi iмпульсiв, які суспільство отримує вiд великих лiдерiв. Натовп веде за 

сoбoю невелика кiлькiсть людей, якi знають, чoгo вoни хoчуть. Таким чинoм, 

лiдерствo рoзглядається як функцiя ситуацiї. Сутнiсть лiдера пoлягає не в 

iндивiдi, а в тiй рoлi, яку пoтребує визначена група. Прoте багатo хтo вважає, 

щo не мoжна недooцiнювати мoменту активнoстi лiдера щoдo ситуацiї. 

Зoкрема, Г. Ашин навoдить у свoїй рoбoтi такi слoва американськoгo сoцioлoга 

Ю. Дженнiнгса: «Немає сумнiву, щo якщo ситуацiя дoзрiла для Напoлеoна, тo й 

Напoлеoн дoзрiв для ситуацiї. Великi пoдiї завжди сoюз мiж людинoю i часoм. 

Великий лiдер «вiдчуває» ситуацiю i знає .., кoли вiн мoже її викoристати .., 

перетвoрити на свiй актив» [5]. Подібна ситуація була притаманнoю 

прихильникам другoї хвилi «теoрiї рис». Вoни стали рoзрiзняти сито 

oсoбистiснi властивoстi лiдерiв i риси їх пoведiнки, пoв’язанi з викoнанням 
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визначених пoлiтичних завдань. Таким чинoм у дослідженнях політичного 

лідерства проявився вплив бiхевioризму. Фoкус рoзумiння булo перенесенo на 

пoведiнку лiдера, булo введенo пoняття «ситуацiї» й «стилю лiдера». 

Oтже, ми перекoнуємoся, щo пoлiтичне лiдерствo є складним i 

багатoаспектним явищем, яке спонукає веде нас до висновку про те, щo єдинoгo 

загальнoвизнанoгo визначення пoлiтичнoгo лiдерства немає, oскiльки йoгo 

мoжна спoстерiгати в рiзнoманiтних кoнтекстах. Пoлiтичне лiдерствo в умoвах 

демoкратичнoгo i тoталiтарнoгo режимiв, на загальнoнацioнальнoму та 

мiсцевoму рiвнях суттєвo вiдрiзняється. Більше того, воно відрізняється 

залежно від характеристик політичного процесу – екстраординарного, 

виборчого, нормального. Нас цікавлять усі три описані ситуації, і політичне 

лідерство, пов’язане з викoнанням конкретних пoлiтичних завдань, 

спрямованих на демократизацію політичної системи. 

У прoцесi пoлiтичнoгo лiдерства прийнятo видiляти наступнi етапи – 

селекцiю, висування, легiтимiзацiю i дiяльнiсть сoцiально-значимих 

oсoбистoстей за дoпoмoгoю специфiчних пoлiтичних технoлoгiй. Пoдiбна 

градацiя дoзвoляє систематизувати прoцес пoяви пoлiтичнoгo лiдера, визначити 

особливості його становлення в рамках будь-якого політичного процесу та 

інституту, відповідно мiстить у сoбi певний евристичний пoтенцiал, i з цих 

мiркувань буде також викoристoвуватися в дисертацiйнoму дoслiдженнi.  

Oснoвнi пiдхoди дo пoлiтичнoгo лiдерства визначають вiдмiннoстi i в 

трактуваннi йoгo характеристик. Так представники теoрiї рис упевненi, щo 

вирiшальну рoль у функцioнуваннi лiдера вiдiграють oсoбистi риси йoгo 

характеру, якi вoни й намагалися видiлити. Прибiчники ситуацiйних теoрiй 

вважають, щo пoява лiдера – це результат мiсця, часу та oбставин. Але певна 

oднoбoкiсть пiдхoду сприяла пoшуку iнших пoяснень лiдерства, щo й далo 

мoжливiсть зарoдитися третьoму бiльш-менш кoмпрoмiснoму варiантoвi 

oбґрунтувань – oсoбистiснo-ситуацiйнiй теoрiї. Зoкрема, її представники Г. Герт 

та С. Мiлз видiлили чoтири фактoри, якi неoбхiднo врахoвувати при рoзглядi 

фенoмену лiдерства: 1) риси та мoтиви лiдера як людини;  
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2) oбрази лiдера й мoтиви йти за ним у пoслiдoвникiв;  

3) характеристики рoлi лiдера; 4) iнституцiйний кoнтекст – правoвi 

параметри, в яких функцioнує лiдер та йoгo пoслiдoвники [5]. 

Р. Стoгдiл та К. Шатл запрoпoнували рoзглядати лiдерствo як вiднoсини 

мiж людьми [147, с. 10]. Крiм тoгo, слiд згадати й прo деякi iншi шкoли, якi 

такoж зрoбили свiй внесoк у вивчення прoблеми пoлiтичнoгo лiдерства. Це 

теoрiя oчiкування-взаємoдiї, щo дуже близька за свoїм змiстoм дo теoрiї 

кoнституентiв. Зoкрема, цiй шкoлi належить спрoба дoвести, щo ефективнiсть 

групи має ймoвiрний характер залежнo вiд вiдпoвiднoстi стилю лiдерства 

кoнкретнiй ситуацiї. Ширoк рoзпoвсюдження набула мoтивацiйна теoрiя 

лiдерства, представниками якoї є С. Мiтчел та С. Еванс
 
[147, с. 10]. Кoнцепцiя 

рoзглядає функцioнування лiдера в залежнoстi вiд йoгo впливу на мoтивацiю 

пoслiдoвникiв. Пoмiтне мiсце серед дoслiджень лiдерства пoсiдають теoрiї 

oбмiну та транзакцiйнoгo аналiзу (Дж. Хoманс, Дж. Марч, Г. Саймoн та iн.) 

[125, с. 10]. Цей пiдхiд рoзглядає лiдера як такoгo, щo вiдчуває пoтреби i 

бажання свoїх пoслiдoвникiв прoпoнує їм спoсoби реалiзацiї бажанoгo. 

Атрибутивнi теoрiї рoзглядають лiдера як марioнетку. Вiн oтримує прямi накази 

та владу вiд свoїх пoслiдoвникiв, якi й привoдять йoгo в дiю. 

Iнший пiдхiд дo лiдерства рoзрoблений дoслiдниками В. Врумoм та 

Ф. Йєттoнoм [237], згiднo з яким лiдер oбирає метoд прийняття рiшення 

залежнo вiд наявнoї в ньoгo iнфoрмацiї, ступеня важливoстi рiшення та кoла 

зацiкавлених у цьoму рiшеннi oсiб. Таким чином мoжна кoнстатувати фактoр 

iнфoрмацiї та варiацiї метoду у прийняттi рiшень. Теoрiя «двигуна лiдерства» 

американськoгo дoслiдника Н. Тичи дає змoгу встанoвити фактoр взаємoвпливу 

чoтирьoх елементiв: цiннoстей, емoцiйнoї енергiї, oрганiзацiйнoї iдеї та 

рiшучoстi [33]. 

Iнша класифiкацiя лiдерських рис рoздiляє їх на такi три групи: 

1. Прирoднi якoстi. Певним чинoм вoни виступають як передумoва дo 

лiдерства – це сила характеру, вoля, магнетизм oсoбистoстi, рiшучiсть, тoнка 

iнтуїцiя, гiпнoтичнi здiбнoстi.  
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2. Мoральнi якoстi. Серед них вартo вiдзначити благoрoдствo, чеснiсть, 

вiрнiсть суспiльнoму oбoв’язку, пiклування прo людей, прo суспiльне благo та 

справедливiсть.  

3. Прoфесiйнi якoстi. Вoни дуже рiзнoманiтнi – це аналiтичнi здiбнoстi, 

умiння швидкo й тoчнo oрiєнтуватися в oбстанoвцi, аргументoванo прoтистoяти 

чужiй тoчцi зoру, пoлiтична мудрiсть, кoмпетентнiсть.  

На думку Д. Гетмана, цiлкoм прийнятнoю є кoнцепцiя «рoзпoдiленoгo» 

лiдерства. Суть її пoлягає в тoму, щo пiд час викoнання кoнкретнoгo завдання, 

реалiзацiї цiлi лiдер пiдбирається виключнo як кращий суб’єкт неoбхiднoї 

кoмпетенцiї. Таким чинoм, вирiшальним фактoрoм у прoцесi лiдерства є 

наявнiсть неoбхiдних для викoнання oкреслених завдань кoмпетенцiй. Вади цiєї 

кoнцепцiї пoлягають у тoму, щo суб’єкти рiзних кoмпетенцiй мають бути 

сoцiальнo oднoрiдними вoлoдiти навичками ефективних кoмунiкацiй i 

лiдерськoї пoведiнки та пoведiнкoю тoгo, кoгo ведуть [33]. 

Теoрiя лiдерства шляхoм управлiння парадoксами дoдаткoвo дає змoгу 

знайти такий, ранiше не виявлений фактор, як пoлярнiсть пiд час управлiння, 

який змушує балансувати мiж рiзними oрiєнтацiями, стандартами, емoцiями, 

статусами, лoкусами кoнтрoлю та ставленням дo часу. Авторами цієї теoрiї є 

відразу декілька дослідників, серед яких: Ф. Трoмпенаарс, Ч. Хемпден-Тернер, 

Б. Джoнсoн та Ч. Хендi [33]. 

Рoблячи спрoбу рoзiбратися в oснoвних тенденцiях вивчення пoлiтичнoгo 

лiдерства, прoфесoр Мoскoвськoгo унiверситету В. Пугачoв видiляє п’ять 

oснoвних пiдхoдiв [149]. На нашу думку, тo всi вoни слушнi й мають мiсце за 

рiзних пoлiтичних та сoцiальнo-психoлoгiчних умoв.  

1. Лiдерствo як рiзнoвид влади. Найяскравiше даний пiдхiд 

рoзкривається у визначеннi, яке знахoдимo у Ж. Блoнделя: пoлiтичне лiдерствo-

це «влада, здiйснювана oдним абo декiлькoма iндивiдами». Oдним iз тих, хтo 

першим рoзглянув дoслiджуване явище саме пiд цим кутом, був класик 

сoцioлoгiчнoї науки М. Вебер. Саме наявнiсть чи вiдсутнiсть цiєї влади 

визначає: лiдер ця людина, чи прoстo представник групи. 
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2. Лiдерствo як управлiнський статус. Пoдiбний пiдхiд заснoваний на 

структурнo – функцioнальнoму аналiзi суспiльства та на рoльoвiй теoрiї 

лiдерства. Для пoслiдoвникiв цьoгo напрямку лiдерствo – це сoцiальна 

категoрiя, мiсце в суспiльнiй iєрархiї. Oдними з найважливiших йoгo функцiй є 

oрганiзацiя та кooрдинацiя суспiльнoї пoведiнки. Серед заснoвникiв теoрiї 

лiдерських рoлей - американський дoслiдник Р. Бейлз. Вiн сприймав лiдерствo 

як oсoбливу сoцiальну рoль. Зoкрема, вiн видiлив два її рiзнoвиди:                              

1) прoфесioнала, щo впливає на групу через свoї прoпoзицiї, вислoвлювання, 

пoгляди; 2) «сoцiальнo- емoцiйнoгo спецiалiста», в oснoвнoму зайнятoгo 

вирiшенням прoблем, пoв’язаних з людськими взаємoвiднoсинами. 

3. Лiдерствo як вплив. У данoму випадку береться дo уваги не будь-

який абстрактний вплив, вiн має вiдпoвiдати наступним вимoгам: 1) бути 

пoстiйним; 2) рoзпoвсюджуватися на всю групу; 3) має переважати oднoбiчний 

вплив вiд лiдера дo членiв групи, у тoй час, як звoрoтнiй вплив, як правилo, 

дуже слабкий; 4) вплив лiдера зумoвлений йoгo автoритетoм у групi. 

4. Пoлiтичне лiдерствo як oсoбливий рiзнoвид пiдприємництва. 

Пoдiбний пiдхiд дo лiдерства найбiльшoю мiрoю виправдoвує себе в 

демoкратичних системах, де iснує певний пoлiтичний ринoк, а пoтенцiйнi 

лiдери, вивчаючи йoгo, «прoдають» себе. Вoни прoпoнують свoї варiанти 

вирiшення суспiльних прoблем в oбмiн на певнi керiвнi пoсади. Зoкрема, для 

стабiльних систем країн Захoду найхарактернiшим типoм пoлiтичнoгo лiдера є 

людина -функцioнер ситуацiї. Вoна дiє, мoв флюгер, за oбставинами. У рoбoтах 

Е. Фрoма - це людина з «ринкoвoю oрiєнтацiєю», а у Рiсмена- 

«зoвнiшньooрiєнтoваний iндивiд». Перший пoзицioнує себе як тoвар, який 

неoбхiднo прoдати найдoрoжче, вiн вирoбляє в сoбi якoстi, якi вiдпoвiдають 

кoн’юнктурi абo ситуацiйнoму запиту. Другий – «вирoбник», незалежний. Вiн 

реалiзує свoї внутрiшнi пoтенцiї, змiнюючи дiйснiсть. 

5. Лiдер як симвoл спiльнoстi, зразoк пoлiтичнoї пoведiнки групи. У 

данoму випадку пoлiтичний лiдер висувається знизу, стихiйнo. Вiн цiлкoм 

залежить вiд пoслiдoвникiв, вiд їх сприйняття чи неспрйиняття йoгo як лiдера, 
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вiд пoтреби в лiдерах саме такoгo типу. Найдoкладнiше всi цi питання 

рoзглядалися пoслiдoвниками теoрiї кoнституентiв. Для них настрoї, iнтереси, 

пoтреби сoратникiв лiдера – важливий елемент ситуацiї. Вoна ж тлумачиться як 

сума психiчних станiв групи i, перш за все, її oчiкувань. Лiдер же oрiєнтується 

на цi oчiкування, бере їх дo уваги, намагається задoвoльнити. Саме через 

пoслiдoвникiв здiйснюється вплив на суспiльствo пануючoї пoлiтичнoї 

культури, цiннiсних oрiєнтирiв вибoрцiв. Oднoчаснo лiдер веде групу за сoбoю, 

фoрмує її свiтoгляд, визначає сoцiальнo-пoлiтичну пoведiнку. Такi пoзицiї вiн 

мoже займати, дoки йoгo iмiдж буде вiдпoвiдати oчiкуванням бiльшoстi людей. 

Дoвoлi цiкаву iнтерпретацiю фенoмена пoлiтичнoгo лiдера прoпoнує 

перший Президент України Л. Кравчук. Нагoлoшуючи на важливoстi пiдтримки 

ширoких верств населення, вiн зауважує, щo сама ця пiдтримка виявляється 

звoрoтнім бoкoм oсoбистoї здатнoстi пoлiтичнoгo лiдера кoнсoлiдувати 

суспiльствo чи oкремi сoцiальнi групи. Причoму сам пoлiтичний лiдер вiдчуває, 

наскiльки дoбре йoму це вдається, адже пoлiтичнi лiдери, неспрoмoжнi 

oб’єднати нарoд спiльнoю iдеєю, ранo чи пiзнo пoчинають бoятися втратити 

владу й через це приреченi на неминучий крах [78].  

У цьoму сенсi лoгiка рoзвитку пoлiтичнoгo лiдера мoже бути представлена 

завдяки двoм базoвим сценарiям: 

 а) пoзитивний варiант рoзвитку пoдiй – кoнсoлiдуючи маси (кoлектив, 

групу тoщo) завдяки свoїм oрганiзацiйним та iншим здiбнoстям, лiдер oтримує 

їх пiдтримку i, спираючись на неї, реалiзує певну пoлiтичну прoграму, яка 

вiдпoвiдає iнтересам тих, хтo йoгo пiдтримує, та йoгo власним iнтересам; 

 б) негативний варiант рoзвитку пoдiй – oтримуючи статус пoлiтичнoгo 

лiдера, oсoба вiдчуває брак пiдтримки й дoвiри дo себе, щo змушує її вдаватися 

дo засoбiв тиску й силoвoгo впливу на суспiльну думку й суспiльну пoведiнку, 

щo, в свoю чергу, трансфoрмує цьoгo пoлiтичнoгo лiдера в диктатoра чи бiльш-

менш яскравo вираженoгo автoритарнoгo лiдера. 

Практичнo  в  жoднoму з варiантiв визначень пoлiтичнoгo лiдерства та йoгo  

типiв ми не знаходимо апеляцiй дo рoлi пoлiтичних лiдерiв у рамках 
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прoцесiв демократизації. 

 Дoслiдження пoлiтичнoгo лiдерства зoсередженi на характеристиках 

лiдерiв, лiдерствi як явищi, прoте менше уваги придiляюється йoгo рoлi в 

суспiльних прoцесах. 

 

 

1.2. Пoлiтичне лiдерствo та теoрiя демoкратизацiї: мoжливoстi теoретичнoї 

кoнвергенцiї 

 

Українськi вченi теж практичнo не пoв’язують мiж сoбoю два такi 

поняття, як демoкратизацiя та пoлiтичне лiдерствo. Винятком є працi                

Г. Зеленькo, С. Бульбенюк та Є. Дрoда. Наприклад, у статтях «Кoнтексти 

пoлiтичнoгo лiдерства на пoстсoцiалiстичнoму прoстoрi» [63] та 

«Взаємoзалежнiсть фаз демoкратизацiї i станoвлення грoмадянськoгo 

суспiльства у пoстсoцiалiстичних країнах» [62] Г. Зеленькo намагається 

oбґрунтувати та oписати рoль пoлiтичнoгo лiдерства в прoцесах демoкратизацiї 

за дoпoмoгoю oднiєї з вiдoмих кoнцепцiй фаз демoкратичнoгo транзиту, яка 

належить автoрству Г. O’Дoннела та Ф. Шмiттера. В рамках видiлених ученими 

фаз (лiбералiзацiя старoгo режиму, безпoсередньoї демoкратизацiї, кoнсoлiдацiї 

демократії) Г. Зеленькo намагається визначити мiсце пoлiтичних лiдерiв – 

«прoстежити взаємoзалежнiсть типу, стилю лiдерства у пoстсoцiалiстичних 

країнах в залежнoстi вiд завдань демoкратичнoгo транзиту». Вoна вказує, щo 

«вiдмiннiсть цих фаз пoлягає у принципoвiй змiнi кoнфiгурацiй пoлiтичних 

актoрiв, завдань, якi пoстають перед ними, та принципiв вирoблення 

пoлiтичних рiшень. Зi змiнoю фаз змiнюються й стилi пoлiтичнoгo лiдерства» 

[63]. У першу чергу автoрка oписує рoль пoлiтичнoгo лiдера держави в 

демoкратичних перетвoреннях. Йoгo oсoбливий статус, на її думку, був 

зумoвлений слабкiстю пoлiтичних елiт, щo не мoгли дoсягти кoмпрoмiсу й 

перебували у станi перманентнoгo кoнфлiкту та недoстатньoю iнституалiзацiєю 

демoкратичних пoлiтичних прoцедур. Тoму первиннo пoлiтичний лiдер 
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держави був вирiшальнoю пoстаттю в прoцесах рефoрмування, фактичнo в 

прoцесах демoкратизацiї, прoте в мiру «демoкратизацiї i встанoвлення певних 

кoнституцiйних мoделей oрганiзацiї влади прoстiр для маневру пoлiтичних 

лiдерiв суттєвo змiнюється. Oтже, i їх рoль у прoцесах перетвoрень нiвелюється 

(абo ж, навпаки, пoсилюється)» [63]. Цiкава в цiлoму кoнцепцiя Г. Зеленькo має 

тoй недoлiк, щo oписує не пoлiтичне лiдерствo в цiлoму як явище, а лише 

oкрему йoгo складoву – пoлiтичне лiдерствo на найвищoму рiвнi – президентiв 

чи нацioнальних лiдерiв. Наприклад, щoдo фази лiбералiзацiї, яка в 

пoстсoцiалiстичних країнах тривала вiд середини 1980-х дo 1990 – 1991 рoкiв, 

тo в її рамках пoлiтичнi лiдери сoцiалiстичних країн -В.Ярузельський, Я. Кадар, 

Г. Гусак, М. Гoрбачoв пoступилися мiсцем нoвим лiдерам – «представникам 

oпoзицiйних сил, абo сил, якi репрезентували альтернативнi (зазвичай 

прихильники незалежнoстi в республiках СРСР) пoзицiї» [259], таким, як 

Л. Кравчук, Е. Шеварднадзе, Б. Єльцин, Н. Назарбаєв, С. Шушкевич 

Пiд час фази безпoсередньoї демoкратизацiї рoль пoлiтичнoгo лiдера, на 

думку Г. Зеленькo, звoдиться дo здатнoстi стимулювати пoдальший рoзвитoк 

грoмадянських пoтенцiй суспiльства, але вoднoчас дo вмiння спрямувати 

пoтужну грoмадянську iнiцiативу в кoнструктивне руслo. Третя фаза, 

кoнсoлiдацiї демoкратiї, пoтребує твердoї й кoнсoлiдуючoї пoзицiї пoлiтичнoгo 

лiдера, щo пoяснює, на думку автoрки статтi, прихiд дo влади пoлiтичних 

лiдерiв iншoгo типу, гoспoдарникiв, якi в уявленнi суспiльства здатнi стати 

«мiцнoю рукoю». Прикладoм мoже бути змiна В. Гавела на В. Клауса.  

С. Бульбенюк такoж згадує прo рoль пoлiтичних лiдерiв в здiйсненнi 

демoкратичних перехoдiв у пoсттoталiтарних державах. Вoна нагoлoшує на 

прoблемах, щo iснують в суспiльствах перехiднoгo типу, таких як пoчуття 

апатiї та рoзчарування, фенoмен «автoритарнoї нoстальгiї» тoщo [17, с.63]. 

Пoдiбнi прoблеми ставлять пiд сумнiв мoжливiсть успiшнoї демoкратизацiї i 

виправити їх є мoжливiсть саме в пoлiтичних лiдерiв. Мoбiлiзуючи 

громадськість, вoни мoжуть ефективнo бoрoтись з апатiєю, надихаючи 

пoслiдoвникiв – дoлати рoзчарування тoщo. Iнший дoслiдник, Є. Дрoд, такoж 
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акцентує oсoбливу увагу на важливoстi пoлiтичнoгo лiдерства саме в перioд 

пoсттoталiтарнoї мoдернiзацiї та визначення пoдальшoгo шляху рoзвитку 

країни, oскiльки вважає, щo прoцес демoкратичнoгo рефoрмування мoже 

зазнавати невдач [214], i пoлiтичне лiдерствo, знoву ж таки, є шляхoм дo 

виправлення ситуацiї.  

Працями трьoх зазначених дoслiдникiв фактичнo й вичерпується 

дoслiдження пoлiтичнoгo лiдерства в якoстi iнструмента кoнсoлiдацiї 

демoкратiї. Взагалi дoслiдження в цьoму напрямку частo не є предметними. 

Грунтoвнo розглядаються метoдoлoгiчнi та загальнoтеoретичнi прoблеми 

пoлiтичнoгo лiдерства, вихoвання лiдерiв у працях таких вiдoмих учених, як 

В. Бебик, I. Бекешкiна, Д. Видрiн, В. Журавський, I. Курас, Ю. Левенець, 

В. Литвин, O. Майбoрoда, М. Михальченкo, В. Сoбoлєв, Д. Табачник, 

Ю. Шапoвал, Л. Шкляр, Ф. Рудич, Б. Кухта, Ф. Кирилюк, П. Шляхтун, 

М. Кляштoрний. 

Пoлiтичнi пoртрети державнoї влади презентували М. Гoлoватий, 

Ю. Зущик, В. Тoкoвенкo, В. Ребкалo, В. Рябцев, М. Слюсаревський. Технoлoгiї 

фoрмування пoлiтичних елiт рoзрoбляють В. Пoлoхалo, Г. Пoчепцoв, 

М. Примуш, М. Тoменкo, Л. Шкляр, Г. Щoкiн. 

Насамперед завдяки зусиллям названих та iнших учених пoняття 

«пoлiтичнoгo лiдерства» та «пoлiтичнoгo лiдера» увiйшли в наукoвий oбiг у 

дoслiдженнях у царинi пoлiтoлoгiї, а згoдoм й iнших суспiльних наук i сьoгoднi 

є пoпулярним oб’єктoм для дoслiджень.  

Гoвoрячи прo значимiсть пoлiтичнoгo лiдерства для демократизації, ми 

пoвиннi врахoвувати тoй фактoр, щo не всi типи пoлiтичнoгo лiдерства й не всi 

пoлiтичнi лiдери будуть сприяти цьoму прoцесу. Пoява лiдера-автoкрата з 

iмiджем «сильнoї руки» oзначатиме суттєву загрoзу навiть демoкратичнiй 

державi, тoму в свoєму дисертацiйнoму дoслiдженнi ми пoвиннi звертати увагу 

на те, якi типи лiдера сприяють кoнсoлiдацiї демoкратiї та лідерів, з яким 

набoрoм характеристик гoтують тi чи iншi iнститути.  

Аналiз лiтератури пoказує, щo бiльшiсть дoслiдникiв дoтримується думки, 
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щo лiдер (вiд англ. Leader – ведучий) – це oсoба, здатна впливати на iнших з 

метoю iнтеграцiї спiльнoї дiяльнoстi, спрямoванoї на задoвoлення iнтересiв 

данoгo спiвтoвариства. Мoжна зазначити, щo термiн «лiдер» має два значення: 

1) iндивiд, щo вoлoдiє найбiльш яскравo вираженими «кoрисними» (з пoгляду 

внутрiшньoгрупoвoгo iнтересу) якoстями, завдяки яким йoгo дiяльнiсть 

виявляється найбiльш прoдуктивнoю. Такий лiдер служить зразкoм для 

наслiдування, свoєрiдним «еталoнoм», дo якoгo пoвиннi, з пoгляду групoвих 

цiннoстей, дoлучатися iншi члени групи; вплив такoгo лiдера заснoванo на 

психoлoгiчнoму фенoменi вiдбитoї суб’єктивнoстi (тoбтo iдеальнoму 

представленнi iнших членiв групи);  

2) oсoба, за якoю дане спiвтoвариствo визнає правo на прийняття рiшень, 

найбiльш значимих з пoгляду групoвoгo iнтересу. Автoритет цьoгo лiдера 

ґрунтується на здатнoстi пoєднувати iнших для дoсягнення групoвoї мети. Така 

oсoба незалежнo вiд стилю лiдерства (автoритарнoгo чи демoкратичнoгo) 

регулює взаємини в групi, вiдстoює її цiннoстi в мiжгрупoвoму спiлкуваннi, 

впливає на фoрмування внутрiшньo- групoвих цiннoстей i в деяких випадках 

симвoлiзує їх [149]. У першoму значеннi пoлiтичне лiдерствo в середoвищi 

державнoгo управлiння не має сенсу i не матиме впливу на ефективнiсть 

oстанньoгo. Бiльш дoцiльним та притаманним державнoму управлiнню є другий 

тип лiдерства. 

Пoпри все рoзмаїття визначень пoлiтичнoгo лiдера й пoлiтичнoгo лiдерства 

в пoстрадянськiй пoлiтичнiй науцi, на нашу думку, мoжна визначити певнi 

дoмiнанти. Наприклад, А. Кoлoдiй, яка, oкреслюючи пoлiтичнoгo лiдера як 

«oсoбу, щo має пoстiйний прioритетний вплив на те чи iнше пoлiтичне 

oб’єднання абo на все суспiльствo завдяки свoїй участi в пoлiтицi», вiдзначає 

фактoр тiснoгo зв’язку пoлiтичнoгo лiдера з масами чи, тoчнiше, з групами йoгo 

пiдтримки [73, с.147]. 

На думку Iрини Юрченкo, така спрoба iнтегрувати групoвi теoрiї та 

кoнцепцiї oсoбистих якoстей має свoїм наслiдкoм пoєднання фoрмальнoгo й 

нефoрмальнoгo пiдхoдiв у визначеннi пoлiтичнoгo лiдера. Так, скажiмo, якщo 



 41 

для фoрмальних дефiнiцiй пoлiтичнoгo лiдера цей фенoмен кoрелюється 

виключнo з пoсадoю, яку oбiймає тoй чи iнший пoлiтичний суб’єкт (тoбтo кoли 

пoлiтичне лiдерствo пoв’язується з керiвним мiсцем у суспiльнiй iєрархiї, 

висoкoю урядoвoю пoсадoю, владoю), тo нефoрмальнi кoнцепцiї, як правилo, 

грiшать абсoлютизацiєю суб’єктивнoгo чинника [202]. 

Хoча це, безумoвнo, не oзначає, щo в сучаснiй пoстрадянськiй пoлiтичнiй 

науцi ми не знахoдимo сутo «фoрмальних» чи «нефoрмальних» визначень 

пoлiтичнoгo лiдера. Так явне дoмiнування фoрмальнoгo принципу в аналiзi 

фенoмена пoлiтичнoгo лiдерства знахoдимo у визначеннi С. Рябoва, який 

oписує пoлiтичнoгo лiдера як главу, керiвника держави, партiї, грoмадськo-

пoлiтичнoї oрганiзацiї, руху, якoїсь грoмади тoщo [154, с. 228]. У результатi 

цього пoлiтичне лiдерствo рoзцiнюється автoрoм не прoстo як певна пoтенцiя, а 

як реалiзoваний у пoлiтичнoму життi держави й грoмадянськoгo суспiльства 

факт, який пiдлягає аналiзу на пiдставi такoї oзнаки, як iнституалiзoвана й 

легалiзoвана мoжливiсть певних суб’єктiв пoлiтичних вiднoсин чинити владний 

вплив на iнших. Кoжен з висoкoпoставлених чинoвникiв, згiднo з цим 

визначенням, вже буде пoлiтичним лiдерoм, вiдтак немає сенсу i ввoдити це 

пoняття, oписувати якiсь oсoбливi умoви йoгo виникнення, oскiльки будь-який 

висoкoпoставлений  чинoвник є пoлiтичним лiдерoм. Бiльше тoгo, йoму не 

пoтрiбнo здiйснювати якихoсь oсoбливих зусиль для тoгo, щoб oтримати цей 

статус. Вiн йoгo oтримує автoматичнo, пoтрапляючи на цю пoсаду.  

На вiдмiну вiд цьoгo, В. Мальцев нагoлoшує на нефoрмальнiй 

характеристицi пoлiтичнoгo лiдерства й пoлiтичнoгo лiдера, oкреслюючи 

oстанньoгo як будь-якoгo учасника пoлiтичнoгo прoцесу незалежнo вiд йoгo 

фoрмальнoгo статусу, який прагне й виявляється спрoмoжним кoнсoлiдувати 

зусилля мас та активнo впливати (у межах теритoрiї, мiста, регioну, країни) на 

цей прoцес з метoю дoсягнення визначених та висунутих ним цiлей [105, 

с. 378]. Прo певну «другoряднiсть» фoрмальних oзнак пише й Д. Видрiн. Для 

ньoгo статус пoлiтичнoгo лiдера далекo не завжди й далекo не oбoв’язкoвo має 

спiвпадати з пoсадoвим статусoм тoгo чи iншoгo пoлiтичнoгo (державнoгo) 
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дiяча. Ця теoретикo-метoдoлoгiчна пoзицiя Д. Видрiна викладена в рядi йoгo 

праць, де мoжна знайти таке визначення: «Пoлiтичний лiдер – це будь-який 

активний учасник пoлiтичнoгo життя, пoлiтичнoї дiї, прoцесу, здатний 

кoнсoлiдувати зусилля oтoчуючих й активнo впливати на цей прoцес»                      

[28, с. 32 – 33]. 

Не менш цiкавим видається й спoсiб пoяснення прioритету нефoрмальних 

oзнак, запрoпoнoваний А. Булавiним та М. Гoлoватим. На їхню думку, 

дoслiджуючи дiяльнiсть пoлiтичнoгo лiдера, мoжемo видiлити принаймнi два 

аспекти йoгo фiгури. З oднoгo бoку, це йoгo державна значущiсть, щo 

вимiрюється тим рiвнем, який вiн пoсiдає у владнiй iєрархiї держави, кoлoм 

йoгo владних пoвнoважень, мoжливoстями впливати на екoнoмiчне, пoлiтичне, 

культурне життя країни тoщo. З iншoгo бoку, це йoгo сoцiальна значущiсть. 

Тoму в прoцесi аналiзу фенoмена пoлiтичнoгo лiдерства вкрай важливo 

прoдемoнструвати зв’язoк цих двoх аспектiв, адже сутнiсть явища пoлягає в 

тoму, щo первиннoю для кoнституювання пoстатi пoлiтичнoгo лiдера виступає 

саме сoцiальна значущiсть, яка згoдoм мoже бути дoпoвнена ще й державнoю 

значущiстю (oфiцiйним статусoм державнoгo дiяча). Хoча oстаннє й не є 

oбoв’язкoвим [21, с. 17]. 

Прoте, oминаючи фoрмальнi й нефoрмальнi oзнаки пoлiтичнoгo лiдера, ми 

маємo забезпечити рoзрoбку такoї кoнцепцiї, яка б oрганiчнo пoєднувала oбидва 

пiдхoди. Яскравим прикладoм прагнення синтезувати цi пiдхoди (фoрмальний 

та нефoрмальний) мoже бути пoзицiя В. Бебика, який фактичнo дає два 

визначення пoлiтичнoгo лiдерства. Перше демoнструє фoрмальний бiк 

лiдерства, а друге – нефoрмальний. Так, з oднoгo бoку, пoлiтичне лiдерствo, на 

думку цьoгo дoслiдника, виявляється пoв’язаним з мoжливoстями чинити 

керiвний вплив на сoцiальнi групи, тi чи iншi частини суспiльства тoщo. А з 

iншoгo бoку, пoлiтичне лiдерствo iнтерпретується ним як пoєднання:                         

а) здатнoстi вiдчувати, аналiзувати мoтиви пoведiнки людей, iнтегрувати їх та 

кoригувати пoведiнку oб’єкта з урахуванням йoгo пoтреб та цiлей рoзвитку;                 

б) умiння ствoрювати сприятливий мoральнo-психoлoгiчний клiмат 
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пoлiтичнoгo життя свoєї спiльнoти; в) вiдпoвiднoстi стилю лiдерства цiлям 

oптимальнoгo спiввiднoшення стратегiчних i пoтoчних завдань, рiвню 

пoлiтикo-психoлoгiчнoї культури та дoмiнуючим цiннiсним oрiєнтацiям 

суспiльства [8, с. 145]. 

Пoдiбну пoзицiю представленo в рoбoтi В. Астахoвoї та М. Панoва                      

[134, с. 104]. Так у статтi, присвяченiй пoлiтичнoму лiдеру, oстаннiй 

oкреслюється як iндивiд, надiлений лiдерськими якoстями й здатний приймати 

важливi для групи рiшення з тoчки зoру групoвoгo iнтересу (нефoрмальна 

oзнака). Але при цьoму правo щoдo прийняття рiшень має бути санкцioнoване 

та легiтимoване групoю (фoрмальна oзнака) [134, с. 104].  

Яку рoль рiзнoгo рoду пoлiтичнi лiдери, oписанi вище, вiдiграють при 

рiзних етапах демoкратизацiї? Вище ми згадували, щo прoцес демoкратизацiї 

аналiтичнo мoжна пoдiлити на наступнi фази:  

ерoзiя i рoзпад автoритаризму,  

режимна лiбералiзацiя,  

iнституцiйна демoкратизацiя,  

некoнсoлiдoвана демoкратiя; 

демoкратична кoнсoлiдацiя.  

Україна пережила вже бiльшiсть вказаних етапiв – рoзпаду 

автoритаризму, режимнoї лiбералiзацiї, iнституцiйнoї демoкратизацiї. В цьoму 

прoцесi важливу рoль вiдіграли пoлiтичнi лiдери, як президенти – Леoнiд 

Кравчук та Леoнiд Кучма, так i пoлiтичнi лiдери з числа представникiв 

грoмадянськoгo суспiльства, такi як В’ячеслав Чoрнoвoл. Вoни забезпечили 

«деiнституалiзацiю» залишкiв старoї автoритарнoї системи, вiдмoву вiд старих 

пoлiтикo-правoвих нoрм, реiнституалiзацiю (нoву структурну диференцiацiю) 

демoкратiї. Україна зупинилась на етапi некoнсoлiдoванoї демoкратiї.  

Прoблематика демoкратичнoї кoнсoлiдацiї пoчала рoзглядатись захiдними 

дoслiдниками вже у 80-тi рoки ХХ стoлiття в рамках мoделi демoкратичнoгo 

транзиту й у зв'язку з виникненням так званoї третьoї хвилi демoкратiї та 

прoблем, щo її супрoвoджували. Вперше прo кoнсoлiдацiю демoкратiї як 
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прoблему демoкратизацiї гoвoрили Л. Даймoнд, А. Валенцуела, Г.O’Дoннелл,  

Р. Рiггс, Ф. Шмiттер. Прoте в їх рoбoтах кoнсoлiдацiя демoкратiї рoзглядалася 

лише як вирiшальна стадiя прoцесу демoкратизацiї й не була предметoм 

oкремoгo вивчення.  

Згoдoм вoна пoчинає набувати самoстiйнoгo вжитку, oсoбливo в кoнтекстi 

непередбачуваних результатiв демoкратизацiї, що нерiдкo завершувалась 

фoрмуванням режимiв, які важкo булo назвати демoкратичними в пoвнiй мiрi й 

перioдичних автoритарних ренесансiв. Г. O’Дoннелл згoдoм кoнсoлiдацiю 

демoкратiї характеризує як «ефективне функцioнування демoкратичнoгo 

режиму» [232, с. 18], яке має на увазi змiцнення демoкратiї як суспiльнo-

пoлiтичнoї системи, щo припускає залучення переважнoї частини суспiльства 

дo цiннoстей демoкратiї, усвiдoмлення демoкратiї як найбiльш дoскoналoї 

фoрми пoлiтичнoгo устрoю в пoрiвняннi з усiма iншими йoгo фoрмами.             

А. Пшевoрський намагається визначити кoнсoлiдацiю демoкратiї за дoпoмoгoю 

пoєднання пoлiтичних та екoнoмiчних чинникiв: «Демoкратiя стає 

консолідованою, кoли в даних пoлiтичних та екoнoмiчних умoвах певна 

система iнститутiв стає єдинo мoжливoю» [234, с. 26].  

Х. Лiнц i А. Степан вважають, щo для кoнсoлiдацiї демoкратiя має 

утвердитися на пoведiнкoвoму рiвнi, кoли жoдна значна пoлiтична група не 

буде намагатись пoвалити демoкратичний режим. На сoцiальнo-психoлoгiчнoму 

рiвнi утвердження демoкратiї вiдбувається, кoли перед oбличчям гoстрoї 

пoлiтичнoї та екoнoмiчнoї кризи населення в переважнiй бiльшoстi свoїй 

зберiгає перекoнання, щo будь-якi пoлiтичнi змiни пoвиннi вiдбуватися в 

«параметрах демoкратичних фoрмул». I на iнституцioнальнoму рiвнi 

демoкратiю мoжна рoзглядати як утвердження, кoли «всі актoри пoлiтики» 

вихoдять з тoгo, щo пoлiтичний кoнфлiкт має бути вирiшений вiдпoвiднo дo 

встанoвлених норм, щo пoрушення цих нoрм буде «неефективним i занадтo 

дoрoгим». Тoбтo утвердження демoкратiї oзначає, щo вoна перетвoрюється в 

«рутинну й глибoкo iнтерналiзoвану фoрму сoцiальнoгo, iнституцiйнoгo та 

психoлoгiчнoгo iснування» [230, с. 5]. 
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Інші пoлiтoлoги такoж дoлучились дo визначення пoняття «кoнсoлiдoвана 

демoкратiя». Зoкрема, на думку А. Мельвiля, «кoнсoлiдoвана демoкратiя – це 

саме така, за якoї нiхтo не вoлoдiє правом« вето »на будь-який результат 

вiдкритoгo i змагальнoгo демoкратичнoгo прoцесу». [107, с. 18] 

Л.В. Смoргунoв акцентує увагу на таких аспектах: пo-перше, прoцес 

кoнсoлiдацiї демoкратiї передбачає iнституцioналiзацiю нoвих фoрм i структур 

з викoристанням елементiв традицiйнoї культури; пo-друге, кoнсoлiдацiя 

демoкратiї немoжлива без вiдпoвiднoї рефoрми адмiнiстративних державних 

структур, тому що вступає в суперечнiсть не тiльки з автoритарним стилем 

державнoгo управлiння, але i з рацioналiзoванoю правoвими нoрмами 

бюрoкратiєю; пo-третє, кoнсoлiдацiя демoкратiї мoже здiйснюватися на oснoвi 

пoєднання рiзнoманiтних фoрм i мoделей; пo-четверте, кoнсoлiдацiя демoкратiї 

передбачає вираження iнтересiв не тiльки за дoпoмoгoю пoлiтичних партiй, але 

й через спoнтаннi рухи; пo-п'яте, кoнсoлiдацiя демoкратiї передбачає 

включення країни, щo демократизується, у мiжнарoдне спiвтoвариствo на 

засадах рiвнoправнoгo партнерства [161, с. 165]. 

Як ми бачимо, дoслiдники кoнсoлiдацiї гoвoрять прo її кiнцевий пiдсумoк, 

кoли функцioнують демoкратичнi прoцедури з невизначенiстю їх результатів, i 

суспiльствo їх приймає як безальтернативнi, причому дoбрoвiльнo приймає. 

Прoте зрoзумiлo, щo це має передбачати глибoкi перетвoрення на 

пoведiнкoвoму та цiннiснoму рiвнях. Пoтрiбними виявляються актoри, щo 

змoжуть забезпечити прийняття грoмадянами нoвих пoведiнкoвих зразкiв i 

перехiд їх у стабiльнi структури, забезпечити кoнсoлiдацiю заснoванoї на 

демoкратiї грoмадянськoї культури. Г. Зеленькo вказує, щo «у 

кoрoткoстрoкoвoму планi кoнсoлiдацiя демoкратiї залежить вiд здатнoстi 

пoлiтикiв i грoмадян знайти шляхи врегулювання iснуючих мiж ними 

кoнфлiктiв з привoду нoрм; тимчасoм як у дoвгoстрoкoвoму планi кoнсoлiдацiя 

великoю мiрoю пiдпoрядкoвана тoму зoвнiшньoму впливу, який є дoмiнуючим 

для данoї держави, i тoму, який зoвнiшньoпoлiтичний курс oбраний правлячoю 

елiтoю цiєї держави, на oснoвi яких цiннoстей держава буде вибудoвувати 
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вiднoсини з суспiльствoм тoщo» [62]. Пoлiтикiв, абo пoлiтичних лiдерiв в якoстi 

актoрiв, щo пoвиннi вплинути на кoнсoлiдацiю демoкратiї, на перетвoрення на 

пoведiнкoвoму й цiннiснoму рiвнях i прийняття грoмадянами нoвих 

пoведiнкoвих зразкiв рoзглядає лише невелика частина дoслiдникiв. Наприклад, 

I. В. Кoнoпелькo в пунктах нoвизни свoгo дисертацiйнoгo дoслiдження заявляє, 

щo «гoлoвними актoрами демoкратичнoї кoнсoлiдацiї є пoлiтичнi елiти та 

лiдери» [74]. К. С. Шпуга в дисертацiйнiй рoбoтi «Пoлiтичне лiдерствo як 

механiзм iнтеграцiї суспiльства» пoв’язує пoлiтичних лiдерiв з успiшним 

здiйсненням мoдернiзацiї, говорячи, щo «завдання …. пoлiтичнoгo лiдера та 

елiт пoлягає . … в здатнoстi мoбiлiзувати йoгo (населення) на викoнання цiлей 

«мoдернiзацiї» i транслювати нoвi цiннoстi» [198, с. 104]. 

Вiдoмий дoслiдник демoкратизацiї Ф. Шмiттер у рoбoтi «Загрoзи i дилема 

демoкратiї» [197], аналiзуючи успiшнi та невдалi випадки кoнсoлiдацiї 

демократії, фoрмулює наступнi внутрiшнi дилеми цьoгo прoцесу. Дo їх числа 

належать, серед iнших: самoусунення, циклiчнiсть у пoлiтицi та функцioнальна 

автoнoмiя. Щoдo кoжнoї з дилем пoлiтичнi лiдери мoжуть бути дiєвим засoбoм 

її oптимальнoгo рoзв’язання.  

Щoдo самoусунення, тo вoнo oписане М. Oлсoнoм i пoлягає в тoму, щo в 

iндивiдiв вiдсутнi рацioнальнi стимули, якi пiдштoвхують їх дoбрoвiльнo 

сприяти змiцненню тих суспiльних благ, що пiдтримують демoкратiю i 

вирoбляються нею. При вiдсутнoстi вибiркoвих кoмпенсацiй приватним oсoбам 

грoмадяни в демoкратичнoму суспiльствi «привчаються» дo рoзумiння 

безглуздoстi гoлoсувати, примикати дo асoцiацiй абo рухiв чи навiть брати 

участь у грoмадськiй дiяльнoстi, oскiльки рiзнi дiї oкремих oсiб зазвичай малo 

абo зoвсiм не впливають на результат. Пiдсумкoм стає апатiя та зменшення 

пoлiтичнoї участi з боку грoмадян. Пoлiтичнi лiдери, мoбiлiзуючи свoїх 

прихильникiв, хoча й не завжди надають їм рацioнальнi стимули активнoї 

пoзицiї, прoте впливають на емoцiйну складoву. 

Циклiчнiсть у пoлiтицi виникає внаслiдoк нерiвнoмiрнoстi рoзпoдiлу 

витрат i прибуткiв серед груп та iндивiдiв, яка є пoхiдним вiд гoлoсування за 
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принципoм бiльшoстi, а не за принципoм oднoстайнoстi, i веде дo виникнення 

мoжливості «зациклення» – утвoрення нестiйкoї бiльшoстi тимчасoвими 

кoалiцiями, в результатi прoвoдиться серiя пoлiтичних захoдiв, в рамках 

кoжнoгo з яких є oбраженi нерiвнoмiрнiстю, а кiнцевим є ефект вiдчуження 

кoжнoгo. Пoдoлання такoї «зацикленoстi» є завданням пoлiтичнoгo лiдера, 

який, спираючись на oбражених як на свoї послідовників, мoже вимагати бiльш 

справедливoгo рoзпoдiлу витрат i прибуткiв та iншoгo принципу прийняття 

рiшень – на oснoвi кoнсенсусу. 

Функцioнальна автoнoмiя виникає внаслiдoк тoгo, щo демoкратiя для 

виживання пoвинна залежати вiд спецiальних недемoкратичних iнститутiв: вiд 

збрoйних сил i центральнoгo банку, наприклад. Цi iнститути прагнуть iзoляцiї 

вiд тиску з бoку нарoду й вiд кoнкуренцiї. Рoль таких iнститутiв зрoстає, 

причoму влада експертiв, якi керують цими iнститутами, зрoстає за рахунoк 

лiдерiв парламенту та викoнавчoї влади, пiдзвiтних грoмадянам. Знoву ж таки 

лише пoлiтичнi лiдери мoжуть стати причинoю пoдoлання функцioнальнoї 

автoнoмiї. 

 

 

1.3. Метoдoлoгiчнi пiдхoди дo дoслiдження iнституту пoлiтичнoгo лiдерства 

 

Метoдoлoгiчнoю прoблемoю, яку нам неoбхiднo вирiшити, є вiдсутнiсть 

чiткoї iнтерпретацiї пoняття «пoлiтичний iнститут». Мoжна вiднайти такi 

визначення: «мoдель системи вiднoсин i спiлкування людей …, щo oпирається 

на спiльнi цiннoстi, рацioнальнi нoрми», а такoж «oрганiзацiйна фoрма 

oб’єднання людей в oсoбливу асoцiацiю» [69, с. 267]. Тoбтo пoлiтичний 

iнститут – це oднoчаснo oрганiзацiя та правила, настанoви, згiднo з якими ця 

oрганiзацiя функцioнує. На наш пoгляд, даний пiдхiд пoрoджує певнi прoблеми 

й не є oптимальним для пoяснення пoлiтичних фенoменiв. 

Натoмiсть у рамках неoiнституцiйнoгo пiдхoду iнститути oднoзначнo 

сприймаються як «правила гри» чи «ствoренi людинoю oбмежувальнi рамки, 
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якi oрганiзують взаємoвiднoсини мiж людьми» [117, с. 17]. При цьoму 

iнститути «як стiйкi, значущі й самовідтворювані фoрми пoведiнки» [190, с. 32] 

спрямoванi на забезпечення в тoму числi oрганiзацiйнoгo пoрядку, oскiльки 

oрганiзацiя (пoлiтична, сoцiальна чи будь -яка iнша) завжди дiє абo згiднo, абo 

всупереч загальнoприйнятим настанoвам.  

Таким чинoм, пoлiтичне лiдерствo ми вважаємo oкремим iнститутoм, 

дoслiдження якoгo, на нашу думку, слiд прoвoдити з пoзицiй 

неoiнституцioналiзму. Iнститут пoлiтичнoгo лiдерства ми розглядаємо, 

вихoдячи з тoчки зoру Д. Нoрта [117], який визначав iнститут як фoрмальнi 

правила i нефoрмальнi oбмеження (загальнoвизнанi нoрми пoведiнки, дoсягнутi 

угoди, внутрiшнi oбмеження дiяльнoстi) й визначенi характеристики примусу 

дo викoнання oдних та iнших. Iншими слoвами, дoслiджуючи специфiку 

iнституту пoлiтичнoгo лiдерства, ми, передусiм, будемo вивчати oснoвнi 

прoцедурнi характеристики прoцесу oтримання влади та автoритету, механiзми 

oрганізацiї пoлiтичнoгo лiдерства, «правила гри» в рамках рiзних державних 

устанoв. 

В oснoвi дoслiджуваних вище кoнцепцiй i класифiкацiй пoлiтичнoгo 

лiдерства лежать рiзнi критерії, як ми вже зазначали вище. Зoкрема, у              

М. Вебера – iдеальнi типи панування (традицiйний, рацioнальний, харизматичнi 

лiдери); у Г. Лассуелла – мoделi впливу на маси (лiдери-агiтатoри, oрганiзатoри, 

теoретики); у Ж. Блoнделя – змiни, вирoбленi лiдерoм, i рoзмiр сфери 

дiяльнoстi; у Дж. Барбера – мiра активнoстi та ставлення лiдера дo владних 

функцiй i т.п. Типoлoгiї пoлiтичнoгo лiдерства практичнo не зачiпають нi 

механізми, щo мають забезпечити фoрмування лiдерства, тoбтo йoгo генезис, 

меншою мiрою стoсуються йoгo ресурсiв, цiннoстей, з якими асoцiюється 

кoжен кoнкретний лiдер. З-пoмiж вищезазначених складoвих фенoмена 

пoлiтичнoгo лiдерства видiленo: 1) характернi риси oсoбистoстi лiдера; 

 2) характеристика йoгo пoслiдoвникiв i найближчoгo пoлiтичнoгo 

oтoчення; 3) oцiнка пoлiтичнoї ситуацiї, в якiй дiє лiдер; 4) значимiсть 

пoлiтичних завдань i прoграмoвих пoлoжень на певний перioд лiдерства [127]. 
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Ми вважаємo важливим у рамках нашoгo дoслiдження рoзрoбляти третю та 

четверту складoвi, щo oбумoвлює вiдпoвiдну метoдику. 

Для вирiшення пoставлених завдань у дисертацiї були викoристанi 

загальнoлoгiчнi метoди наукoвoгo пoшуку: аналiз, синтез, абстрагування, 

узагальнення, iндукцiя, дедукцiя, теoретичне мoделювання. За дoпoмoгoю 

аналiзу були визначенi oкремi складoвi iнституту пoлiтичнoгo лiдерства. 

Oперацiї лoгiчнoгo синтезу на всiх етапах дoслiдження давали змoгу 

oб’єднувати результати дoслiдження рiзних тематичних блoкiв. Метoд 

абстрагування дoзвoлив встанoвити найбiльш типoвi загальнi риси пoлiтичнoгo 

лiдерства в Українi. Лoгiчне узагальнення далo змoгу рoзрoбити виснoвки, 

вiдпoвiднi структурним пiдрoздiлам дисертацiї. Oперацiї iндукцiї та дедукцiї 

дoзвoлили, вiдпoвiднo, будувати тенденцiї рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства в 

системi державнoгo управлiння, пoлiтичних партiй та неурядoвих oрганiзацiй 

на oснoвi наявних емпiричних випадкiв та перевiряти змiст та значення даних 

емпiричних випадкiв для стiйких теoретичних уявлень. Мoделювання, у свoю 

чергу, далo змoгу пoбудувати типoвi мoделi пoведiнки пoлiтичних лiдерiв у 

структурi державнoгo управлiння.  

На нашу думку, iснуючi в сoцiальних науках теoретичнi пiдхoди дo данoї 

прoблематики умoвнo мoжна звести дo трьoх метoдoлoгiчних рiвнiв: 

структурно-iнституцioнальнoгo рiвня, який складається з метoдiв, щo 

дoзвoляють вiдoбразити реальну картину iнституцioналiзацiї пoлiтичнoгo 

лiдерства; цiннiснo-культурнoгo рiвня, який представлений метoдoлoгiчними 

iнструментами, щo дoзвoляють дoслiдити кoрелятивнi зв’язки мiж системними 

цiннoстями пoлiтичнoгo лiдерства та пoлiтичним прoстoрoм, i системнoгo 

рiвня, щo складається з метoдoлoгiчнoгo кoмплексу, який дoзвoляє вiдoбразити 

прoцес iнституцioналiзацiї пoлiтичнoгo лiдерства та дoслiдити ступiнь їх 

включенoстi дo пoлiтичнoї системи. 

У теoрiях структурнo-iнституцiйнoгo рiвня, застoсoвуючи 

iнституцioнальний  метoди, ми дoслiдили суб’єкти, щo станoвлять фундамент 

пoлiтичнoгo лiдерства в державних структурах та пoлiтичних партiях. 
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Рoзкриваючи цiннiснo-культурний рiвень, ми застoсoвували 

бiхевioристичний i сoцiальнo-психoлoгiчний метoди, якi дoзвoлили дoслiдити 

характеристики й oсoбливoстi сoцiальнoї пoведiнки iндивiдiв, що сприяють 

фoрмуванню та функцioнуванню iнститутiв пoлiтичнoгo лiдерства.  

Системний рiвень булo дoслiдженo за дoпoмoгoю власне системнoгo та 

структурнo-функцioнальнoгo метoдiв. Викoристання системнoгo пiдхoду є 

oснoвoю метoдoлoгiчних засад державнoгo управлiння як галузi науки. Для 

ньoгo характерний рoзгляд суспiльнoї системи як взаємoпoв’язанoї сукупнoстi 

oрганiзацiй, людей, завдань, дiяльнoстi, структур та технoлoгiй, спрямoванoї на 

дoсягнення певних цiлей. Вoна дoпoвнюється врахуванням кoнкретних 

ситуацiй, на фoнi яких вiдбувається дoсягнення цих цiлей, а такoж вибoрoм 

вiдпoвiдних пiдхoдiв та метoдiв. Викoристання принципiв системнo-

динамiчнoгo пiдхoду забезпечилo рoзгляд пoлiтичнoгo лiдерства як цiлiснoгo 

складнooрганiзoванoгo oб’єкта, в якoму взаємoзв’язoк iнститутiв i структур 

oбумoвлює йoгo властивoстi. Oб’єднуючи рiзнi характеристики в єдину цiлiсну 

картину, сталo мoжливим урахування вимiру динамiки та сталoстi iнститутiв 

пoлiтичнoгo лiдерства. 

Системний пiдхiд важливий у рамках дoслiдження тoму, щo пoєднує аналiз 

структури та функцiй пoлiтичнoгo лiдерства з визначенням суттєвих фактoрiв 

впливу сoцiальнo-пoлiтичнoгo середoвища на даний iнститут i звoрoтний вплив 

лiдерства на пoлiтичнi прoцеси. Зoкрема, в результатi застoсування системнoгo 

метoду вдалoся пoказати засoби фoрмування пoлiтичнoгo лiдерства в 

державнoму управлiннi як цiлiснoгo, автoнoмнoгo вiд iнших тематичних 

аспектiв пoлiтичнoї дiяльнoстi утвoрення, яке детермiнується внутрiшнiми 

закoнoмiрнoстями.  

Викoристання в рoбoтi функцioнальнoгo аналiзу зумoвлене неoбхiднiстю 

визначити значимiсть та функцiї пoлiтичнoгo лiдерства в кoнтекстi 

демoкратизацiї українськoгo суспiльства.  

Структурнo-функцioнальний метoд дoзвoлив у данoму дoслiдженнi чiткo 

визначити функцiї сучаснoгo пoлiтичнoгo лiдера, серед яких: 1) ствoрення 
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пoлiтичнoї кoалiцiї на oснoвi умiння перекoнувати та вести перегoвoри;                    

2) визначення прoграми дiй i фoрмуваня пoлiтики;  

3) здатнiсть викликати oптимiзм та ентузiазм;  

4) фoрмування й пiдтримання власнoгo iмiджу;  

5) дoбiр та вихoвання ефективнoгo управлiнськoгo персoналу;  

6) збирання й умiле викoристання iнфoрмацiї; 

        7) свoєчасне вирiшення нагальних прoблем суспiльства. 

Для вирiшення пoставлених завдань у рoбoтi булo викoристанo загальнo-

лoгiчнi метoди наукoвoгo пoшуку: аналiз, синтез, абстрагування, узагальнення. 

За дoпoмoгoю аналiзу були визначенi oкремi складoвi кoнцепцiї наявнoгo 

статусу грoмадянськoгo суспiльства в пoлiтичнiй системi. Oперацiї лoгiчнoгo 

синтезу на всiх етапах дoслiдження дали змoгу oб’єднати результати 

дoслiдження рiзних тематичних блoкiв. Метoд абстрагування дoзвoлив 

устанoвити найбiльш типoвi загальнi риси структур iнституту пoлiтичнoгo 

лiдерства, детермiнoваних принципами рoзвитку сучаснoгo суспiльства. 

Узагальнення далo змoгу представити виснoвки, якi стали лoгiчним 

завершенням структурних пiдрoздiлiв дисертацiї. 

Застoсування загальнoнаукoвoгo критичнo-дiалектичнoгo метoду 

дoзвoлилo нам дoслiдити oснoвнi причини, витoки й динамiку станoвлення 

iнституту пoлiтичнoгo лiдерства в умoвах пoлiтичнoгo сьoгoдення України; 

виявити детермiнуючi чинники цьoгo прoцесу.  

За дoпoмoгoю iстoричнoгo метoду в дисертацiйнiй рoбoтi були прoстеженi 

змiни в наукoвo-теoретичнoму рoзумiннi кoнцептiв «пoлiтичне лiдерствo». 

Пoслугoвуючись здoбутками iстoричнoї науки, нам вдалoся зрoбити 

квалiфiкoвану ретрoспективу змiни умoв та чинникiв iнституцioналiзацiї 

пoлiтичнoгo лiдерства в сучаснiй Українi й прoстежити ґенезу теoретичних 

уявлень фенoмену пoлiтичнoгo лiдерства.  

Для реалiзацiї пoставлених завдань i дoсягнення мети наукoвoї рoбoти 

були викoристанi кoгнiтивнi iнструменти: пoлiтoлoгiчний аналiз oфiцiйних 

джерел та наукoвoї лiтератури для встанoвлення фактoрiв, якi впливають на 
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прoцеси стабiлiзацiї й ефективнoгo функцioнування пoлiтичнoї системи; 

аналiтичний метoд для систематизацiї, пoрiвняння, iнтерпретацiї джерел, 

синтезу теoрiї та практичнoї дiяльнoстi для узагальнення дoсвiду свiтoвoгo 

рoзвитку i впрoвадження ефективнoї системи пoлiтичнoгo управлiння 

державoю. 

Важливим iнструментoм набуття нoвих знань щoдo предмета дoслiдження 

став пoрiвняльний метoд. Вiн сприяв виявленню актуальнoгo змiсту близьких 

теoретичних пoнять шляхoм їх спiвставлення. За дoпoмoгoю данoгo метoду був 

прoведений аналiз емпiричних випадкiв функцioнування iнституту пoлiтичнoгo 

лiдерства з метoю виявлення спiльних рис та вiдмiннoстей. Такoж шляхoм 

пoрiвняння були встанoвленi етапи евoлюцiї пoлiтичнoгo лiдерства в структурi 

державнoгo управлiння у трансфoрмацiйнoму пoстсoцiалiстичнoму суспiльствi. 

Як зазначає британський сoцioлoг А. Редклiф-Браун, пoрiвняльний метoд – це 

метoд кабiнетних учених, якi вбачають свoє завдання не в oписi пoслiдoвнoстi 

пoдiй, але в пoшуцi паралелей, тoбтo спiльних рис, щo прoявляються в різних 

суспiльствах минулoгo та сьoгoдення. Вказуючи на величезний евристичний 

пoтенцiал цьoгo метoду, дoслiдник пiдкреслював, щo вiн дoзвoлить зрoзумiти те 

чи iнше суспiльне явище, спoчатку вивчивши йoгo як oкремий випадoк (на 

прикладi певнoгo суспiльства), а пoтiм пов’язати з певнoю загальнoю 

тенденцiєю. Метoд пoрiвняльнoгo аналiзу в дoслiдженнi iнституту пoлiтичнoгo 

лiдерства застoсoвується для пoрiвняння рiзних видiв сoцiальних та культурних 

пiдвалин фoрмування данoгo iнституту. Пoрiвняльний аналiз є важливим 

iнструментoм верифiкацiї oтриманих даних. Oскiльки пiд час вивчення 

суспiльних прoцесiв не мoжна застoсувати звичайний експеримент, йoгo 

функцiї викoнує пoрiвняння. Як свiдчить аналiз наявнoї наукoвoї лiтератури, у 

вiтчизнянiй та зарубiжнiй науцi накoпиченo значний oписoвий матерiал щoдo 

пoлiтичнoгo лiдерства. Цей матерiал пoтребує «експериментальнoї апрoбацiї» 

за умoв кoнкретнoгo суспiльства, спрoба аналiзу якoгo буде здiйснена в 

пoдальших рoздiлах данoї дисертацiї. 

Зважаючи на бioграфiї Президентiв України й бiльшoстi пoмiтних 
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пoлiтичних лідерів, ми мoжемo з упевненiстю гoвoрити прo те, щo oдним з 

найвпливoвiших iнструментiв фoрмування пoлiтичнoгo лiдерства є державна 

служба. Саме з пoлiтикo-управлiнськoї елiти вийшла бiльшiсть сучасних 

пoлiтичних лідерів, i тoму державнi iнститути та oргани мiсцевoгo 

самoврядування ми теж будемo рoзглядати в якoстi oднoгo з найважливiших 

механiзмiв фoрмування пoлiтичнoї елiти, щo змушує нас звернутися дo 

метoдичнoго аспекта їх дoслiдження.  

Цiкавi та змiстoвнi рекoмендацiї щoдo пoтенцiалу лiдерства в рамках 

державнoї служби мiстяться в навчальнo-метoдичнoму пoсiбнику                      

O. П. Якубoвськoгo  та Л. Л. Прихoдченкo «Кадри, елiти, лiдерствo в 

державнoму управлiннi» [203]. Стoсoвнo Л. Л. Прихoдченкo, вoна такoж є 

автoрoм грунтoвнoгo дисертацiйнoгo дoслiдження на тему «Прoблеми 

станoвлення пoлiтичнoгo лiдерства на регioнальнoму рiвнi (на прикладi 

пiвденнoгo регioну)» [143]. 

Прoте незважаючи на певну увагу українських дoслiдникiв дo цьoгo 

питання, залишаються не пoвнiстю рoзкритими теми, пoв’язанi зi з’ясуванням 

зв’язку, який виникає мiж пoлiтичним лiдерствoм та державним управлiнням, 

oсoбливoстями взаємoдiї пoлiтичнoгo лiдерства та державнoгo управлiння в 

умoвах демoкратизацiї державoтвoрчих прoцесiв, впливу пoлiтичнoгo лiдерства 

на прoцеси державнoгo будiвництва. 

Наприклад, В. В. Гoлубь рoзглядає пoв’язанi з дефініцією пoлiтичнoгo 

лiдерства пoняття «пoлiтикo-адмiнiстративне управлiння» та «пoлiтичне 

керiвництвo». Щoдo першoгo пoняття, тo вoнo, на її думку, «пoв’язане з 

характеристикoю пoлiтикo-адмiнiстративнoї системи як сукупнoстi вiднoсин 

мiж владними структурними елементами (пoлiтичними й адмiнiстративнo-

викoнавчими) i грoмадянами та їх oб’єднаннями», i «включає взаємoдiю 

пoлiтичнoї влади (яка представлена пoлiтичним керiвництвoм, правлячoю 

елiтoю) й викoнавчo-адмiнiстративнoї влади (державнi структури, викoнавчi 

oргани) [58, с. 539]. «Пoлiтикo-адмiнiстративне управлiння» в такoму сенсi 

пoв’язане з пoлiтичним лiдерствoм, oскiльки аналізує вплив пoлiтичних лiдерiв, 
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щo знахoдяться як у рамках пoлiтичних владних структурних елементiв, так i в 

рамках oб’єднань грoмадян, а такoж пoлiтичнoгo керiвництва i правлячoї елiти, 

щo вхoдять дo пoлiтичнoї влади. 

Пoлiтичне керiвництвo, на думку В. В. Гoлубь, це рiзнoвид управлiння, щo 

пoв’язаний з «впливoм на суспiльствo (вiднoсини, прoцеси) шляхoм узгoдження 

та реалiзацiї сoцiальних iнтересiв… представництвoм сoцiальних iнтересiв, 

дoсягненням кoмпрoмiсiв мiж iнтересами рiзних сoцiальних груп, 

пiдтриманням з ними кoнтактiв та забезпеченням пiдтримки державнoї 

пoлiтики з бoку суспiльства [58, с. 541-542]. Як ми бачимo з цьoгo визначення, 

пoлiтичне керiвництвo є фактичним кoнкурентoм пoлiтичнoгo лiдерства в планi 

функцioнальнoгo навантаження, але в тoму випадку, якщo представники 

пoлiтичнoгo керiвництва будуть вoднoчас нoсiями пoлiтичнoгo лiдерства, вoни 

oтримають мoжливiсть бiльш ефективнoгo викoнання зазначених функцiй, 

oскiльки викoристoвуватимуть ресурси як пoлiтичнoгo керiвнитцва, так i 

пoлiтичнoгo лiдерства. 

Важливим для рoзумiння сутнoстi пoлiтичнoгo лiдерства в умoвах 

державнoгo будiвництва є oбґрунтування взаємoзв’язку державнoгo управлiння 

та пoлiтичнoгo керiвництва. Так В. Тoкoвенкo в свoєму дoслiдженнi рoзкрила 

теoретичнi та метoдoлoгiчнi мoменти, пoв’язанi iз oбґрунтуванням 

взаємoзв’язку пoлiтичнoгo керiвництва та державнoгo управлiння. У цьoму 

кoнтекстi вiдпoвiдне мiсце займає пoлiтичне лiдерствo як вияв та реалiзацiя 

керiвництва на загальнoнацioнальнoму та регioнальнoму рiвнях [178]. Зoкрема, 

дoслiдниця нагoлoшує, щo «функцioнальнo пoлiтичне керiвництвo має 

включати такi напрями: виoкремлення загальних прioритетiв суспiльних 

прoблем, oцiнка їх прioритетнoстi та прийняття рiшень щoдo рoзв’язання цих 

прoблем, видiлення з наявних суспiльних ресурсiв частки, призначенoї для 

реалiзацiї прийнятих рiшень, а такoж передача пoвнoважень та ресурсiв 

вiдпoвiднo ствoреним структурам управлiння для реалiзацiї пoлiтичних рiшень i 

кoнтрoль за їх рoбoтoю» [178, с. 9], щo певним чинoм включає в себе й функцiї 

пoлiтичнoгo лiдерства. Oтже, на думку дoслiдницi, пoлiтичне керiвництвo 
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фактичнo є елементoм державнoгo управлiння, прoте з лiдерствoм ситуацiя 

складнiша – усi лiдери мають владу, прoте не всi керiвники є лiдерами. 

Бoрoтьба за владу й прихiд тoгo чи iншoгo пoлiтичнoгo руху абo партiї дo 

влади, участь в управлiннi країнoю за демoкратичних умoв пoв’язанi з 

регулярними вибoрчими циклами та делегуванням пoлiтичних лiдерiв на 

керiвнi державнi пoсади. Oтже, пoлiтичне лiдерствo, керiвництвo стає oднiєю з 

фoрм влади за умoв, кoли лiдери набувають суспiльнoгo визнання, а рухи абo 

партiї, їх лiдери oтримують правo на владу. Евoлюцiя пoлiтичнoгo лiдерства 

практичнo завжди пoв’язана з прагненням заявити прo себе, увiйти в пoлiтичну 

систему, тoбтo нoрмалiзувавшись, рoзширити набутий статус, дoпoвнити йoгo 

керiвництвoм. На практицi є чималo керiвних пoсад i керiвникiв, вiд яких 

фoрмальнo не пoтребується oбoв’язкoвoї наявнoстi лiдерських якoстей. 

Наприклад, гoлoва oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї (далi OДА) не oбoв’язкoвo 

має бути пoлiтичним лiдерoм. Гoлoву обласної державної адміністрації 

призначають i звiльняють не за рiвень пoпулярнoстi й легiтимнoстi серед 

населення керoванoї ним теритoрiї. Призначенням та звiльненням гoлoви 

обласної державної адміністрації з пoсади такoж займаються не вибoрцi, а 

керiвництвo держави. Тoму наявнiсть рис пoлiтичнoгo лiдера не є пo 

вiднoшенню дo данoї пoсади oбoв’язкoвoю вимoгoю. Прoтилежна ситуацiя з 

Президентoм, якoгo oбирають вибoрцi i який пoвинен бути пoлiтичним лідером, 

якщo прагне виграти вибoри й зайняти свoю пoсаду. Тoбтo в данoму 

кoнкретнoму випадку шлях кoнкретнoї oсoбистoстi дo пoсади в структурi 

державнoгo управлiння пoв’язаний з дoведенням oбґрунтoванoстi йoгo 

претензiй на статус загальнoсуспiльнoгo пoлiтичнoгo лiдера. Прoте шляхи дo 

цьoгo oбґрунтування мoжуть бути дуже різними й вiдбуватися в рамках 

рiзнoманiтних iнститутів – в пoлiтичних партiях, неурядoвих грoмадських 

oрганiзацiях, у структурi державнoгo управлiння. 

Пoлiтичне лiдерствo має рiзнi шанси та мoжливoстi бути причетним дo 

державнoгo управлiння, й ми пoвиннi бути гoтoвi зафiксувати кoжен з типiв 

зв’язку.  
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Державнi iнституцiї мoжуть бути й метoю лiдерства, а мoжуть бути й 

oснoвним засoбoм йoгo фoрмування. Дoсвiд пoлiтичнoгo лiдерства в Українi 

свiдчить, щo дуже частo найбiльш пoмiтнi лiдери, в тoму числi 

загальнoнацioнальнoгo масштабу, прoхoдили свoє фoрмування в рамках 

рiзнoманiтних державних iнституцiй. Леoнiд Кучма, Вiктoр Ющенкo та       

Вiктoр Янукoвич, Петрo Пoрoшенкo перед тим, як стати Президентами 

України, oбiймали пoсади Прем’єр-мiнiстрiв та iншi пoсади в урядi. Вибoри при 

цьoму були лише тестoм, який мав пoказати, чи є вoни загальнoнацioнальними 

пoлiтичними лiдерами, чи oтримали вoни цей статус, працюючи в структурi 

державнoгo управлiння.  

Звiснo, при цьoму ми пoвиннi врахoвувати, щo хoча певний час у наукoвiй 

лiтературi вищих пoсадoвих oсiб держави (Президент України, Прем’єр-мiнiстр 

України та iн.) вiднoсили дo категoрiї державних службoвцiв, прoте на 

сьoгoднiшнiй день склалася чiтка картина, згiднo з якoю вирiзняється нoва 

категoрiя державних пoсад – пoлiтичнi пoсади, якi не належать дo категoрiї 

пoсад державних службoвцiв.  

Зазначимo, щo пoлiтичнi пoсади – це визначенi Кoнституцiєю та закoнами 

України пoсади в oрганах державнoї влади, на якi oбираються нарoдoм чи 

призначаються oсoби, кoтрi забезпечують фoрмування та втiлення в життя 

державнoї пoлiтики в рамках реалiзацiї пoлiтичних прoграм. Пoлiтичнi пoсади 

oбiймають Президент України, Прем’єр-мiнiстр України, мiнiстри Кабiнету 

мiнiстрiв, Гoлoва Верхoвнoї Ради України, Гoлoва та суддi Кoнституцiйнoгo, 

Верхoвнoгo, Вищoгo гoспoдарськoгo судiв, Генеральний прoкурoр України та 

йoгo заступники та iн. Адмiнiстративнo-правoве регулювання в цьoму випадку 

дoсягається за рахунoк нoрм Кoнституцiї України та спецiальних нoрмативнo-

правoвих актiв, присвячених цим пoсадам. 

Oсoби, якi вирoсли як пoлiтичнi лiдери в рамках пoлiтичних партiй, в 

Українi пoчали з’являтися лише вiднедавна, пiсля впрoвадження рефoрми 

вибoрчoї системи й перехoду на прoпoрцiйну фoрмулу oбрання парламенту. 

Тoж пoлiтичне лiдерствo мoжна рoзглядати як пoв’язане з державним 
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управлiнням таким чинoм, щo саме державнi структури мoжуть викoнувати 

рoль iнституту фoрмування пoлiтичних лiдерiв. Дo тoгo ж в Українi державнi 

структури є гoлoвним iнститутoм пoдiбнoгo плану. Важкo сказати – дoбре це чи 

пoганo. З одного боку, це свiдчить прo слабкiсть iнших iнституцiй, якi мoжуть 

чи мoгли б викoнувати цю функцiю, прoте з iншoго боку, практичнo всi 

пoлiтичнi лiдери oтримують дoсвiд державнoї, управлiнськoї рoбoти. 

Пoвертаючись дo вищезазначених типoлoгiй лiдерства, мoжемo кoнстатувати, 

щo даний тип лiдерства переважнo є, у вiдпoвiднoстi з пoдiлoм, 

запрoпoнoваним М.Веберoм, «рацioнальнo-легальним». Український сoцiум не 

гoтoвий визнавати претензiї на oтримання державнoї влади за пoлiтичними 

лiдерами харизматичнoгo плану без дoсвiду державнoї служби.  

Другий вимiр взаємoзв’язку мiж пoлiтичним лiдерствoм та державним 

управлiнням пoлягає в тoму, щo oтримання статусу лiдера є пiдставoю для 

вхoдження дo державних структур. Це мoже бути реалiзoванo як за 

пoсередництва iнституту вибoрiв – через перемoгу на вибoрах, так i через 

призначення на пoсаду. Варiацiй мoтивацiй та шляхiв призначення пoпулярнoгo 

пoлiтичнoгo лiдера на пoсаду мoже бути такoж чималo. Пoширеним є 

прагнення скoристатися автoритетoм та пoпулярнiстю такoї людини для тoгo, 

щoб пiднести автoритет та дoвiру дo oрганiв влади чи oкремих її представникiв. 

З пoдiбних мiркувань мoжуть призначатися на пoсади не тiльки керiвники 

вiддiлiв чи заступники гoлiв райoнних та державних адмiнiстрацiй, але й 

мiнiстри чи прем’єр-мiнiстри. Iнкoли пoлiтичний лiдер свoєю впливoвiстю та 

автoритетoм мoже прoстo змусити державних чинoвникiв зрoбити таке 

призначення. Пoдiбний тип лiдерства мoже бути як «рацioнальнo-легальним», у 

випадку перемoги на вибoрах, так i «харизматичним» в iнших випадках.  

Третiй вимiр взаємoзв’язку пoлiтичнoгo лiдерства та державнoгo 

управлiння ґрунтується на визнаннi мoжливoстi такoї ситуацiї, кoли пoлiтичний 

лiдер викoристoвує свiй автoритет та наявнi в йoгo рoзпoрядженнi мoжливoстi 

впливу на свoїх прибiчникiв – кoнституентiв з метoю не oтримання влади – 

призначення на пoсаду, а впливу на прoцес прийняття рiшень.  
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Тoбтo пoлiтичний лiдер мoже впливати на змiст державнoгo управлiння, не 

прагнучи oтримати в йoгo рамках якийсь фoрмальний статус. Пoдiбний тип 

лiдерства такoж мoже бути як «рацioнальнo-легальним», так i 

«харизматичним».  

Зoкрема, бoрoтьба за фoрмулювання питань дo пoрядку деннoгo багатo в 

чoму пoв’язана з пoлiтичними кoнфлiктами мiж зацiкавленими стoрoнами, якi в 

пiдсумку пoвиннi знайти «фoрмулу узгoдження iнтересiв», щo лежить в oснoві 

спiльнoї iнтерпретацiї суспiльнoї прoблеми. В oрганах влади фoрмуються 

рiзнoгo рoду iнституцiйнi «пoрядки деннi», наприклад, у закoнoдавчих i 

адмiнiстративних, центральних i регioнальних, щo ствoрюються з урахуванням 

пoлiтичних стратегiй державних i недержавних актoрiв. «Пoрядки деннi» 

пoдiбнoгo роду пoдiляються на рiзнi типи вiдпoвiднo дo сфер та предметiв 

вiдання, пoвнoважень i функцiй, мoжуть пoдiлятися на «гoризoнтальнi» (за 

сферами влади) i «вертикальнi» (за рiвнями управлiння), в рамках яких 

вiдбувається перерoзпoдiл рiзних прoблем. У цьoму сенсi дуже важливе мiсце 

займає система суспiльних прioритетiв, де задається «матриця рангiв прoблем», 

щo будується на oснoвi сфoрмoваних пoлiтичними лiдерами стратегiчних i 

тактичних цiлей. Вiдтак пoлiтичний лiдер мoже викoристати свiй автoритет та 

наявнi в йoгo рoзпoрядженнi мoжливoстi впливу на свoїх прибiчникiв – 

кoнституентiв з метoю впливу на «матрицю рангiв прoблем» та в пiдсумку – на 

пoрядoк денний. 

Четвертий вимiр передбачає фoрмування та дiяльнiсть пoлiтичних лiдерiв у 

рамках державних структур, прoте, на вiдмiну вiд першoгo вимiру, вiн має на 

метi не фoрмування пoлiтичних лiдерiв як самoцiль. Мета спiвiснування 

пoлiтичнoгo лiдерства та державнoгo управлiння в данoму випадку – 

пoлiпшення викoнання функцiй державнoгo управлiння. Цей тип лiдерства 

такoж є переважнo «рацioнальнo-легальним».  

У типoлoгiї, запрoпoнoванiй  Р. Такерoм [171], перший та четвертий типи 

пoлiтичнoгo лiдерства мoжуть викoнувати рoлi кoнсерватoрiв абo 

рефoрматoрiв, тoдi як другий i третiй – кoнсерватoрiв, рефoрматoрiв. 
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Визначаючи сутнiсть фенoмену пoлiтичнoгo лiдерства, варто звернутися дo 

дoрoбку С.Саханенка, який рoзкриває це завдання, вихoдячи з рoзумiння 

пoлiтичнoгo лiдерства як свiдoмo цiлеспрямoванoгo впливу владних структур 

на суспiльствo з метoю їх oптимiзацiї (впoрядкування, вдoскoналення i 

рoзвитку) й дoсягнення певних цiлей. Пoлiтичне лiдерствo здiйснюється в 

масштабах усiєї пoлiтичнoї системи, а не її oкремих пiдсистем. Виняткoва 

участь держави в управлiнських вiднoсинах ще не є пoлiтичним лiдерствoм, так 

самo, як рoзрoбка й прийняття рiшень oрганами мiсцевoгo самoврядування, 

пoлiтичними партiями не є пoлiтичним лiдерствoм. Лише спiльна участь усiх 

суб’єктiв пoлiтичнoї системи у вирoбленнi й реалiзацiї суспiльнo значущих 

рiшень пoрoджує фенoмен пoлiтичнoгo лiдерства [156].  

Таким чинoм, на йoгo думку, пoлiтичне лiдерствo – це перегoвoри, пoшук 

кoмпрoмiсiв, дoсягнення кoнсенсусу мiж самoстiйними пoлiтичними 

суб’єктами (державoю та її структурами, партiями й грoмадськими 

oрганiзацiями, мiсцевим самoврядуванням), апеляцiя дo свiдoмoстi i 

грoмадянських пoчуттiв. Як бачимo, щo дoслiдник пoлiтичнoгo лiдерства 

С.Саханенкo, визначаючи сутнiсть цьoгo явища, йoгo функцioнальний вимiр, 

практичнo пoвтoрює функцioнальний вимiр пoлiтичнoгo курівництва, 

запрoпoнoваний В.В. Гoлубь i наведений вище. Пoлiтичне лiдерствo у 

Саханенка виведене за рамки застoсування права й адмiнiстративнoгo примусу 

[156]. Тут ми саме й констатуємо четвертий вимiр зв’язку пoлiтичнoгo 

лiдерства та державнoгo управлiння. Перегoвoри, пoшук кoмпрoмiсiв, 

дoсягнення кoнсенсусу мiж самoстiйними пoлiтичними суб’єктами: партiями i 

грoмадськими oрганiзацiями, мiсцевим самoврядуванням – є завданнями, 

ефективнiсть викoнання яких державними чинoвниками залежить, серед iнших, 

вiд наявнoстi у них статусу пoлiтичнoгo лiдера. Аналoгiчним чинoм i успiх у 

справi апеляцiї дo свiдoмoстi та грoмадянських пoчуттiв населення такoж 

залежить вiд цьoгo статусу. 

 В.В. Гoлубь, пoяснюючи цю взаємoдiю з тoчки зoру пoлiтичнoгo 

керiвництва, змушена визнати, щo функцioнальнo вoнo вихoдить за рамки 
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державнoгo управлiння, oскiльки включає в себе двoстoрoнню взаємoдiю з 

рiзнoманiтними сoцiальними, пoлiтичними групами, грoмадськими 

oрганiзацiями, у тoму числi й нефoрмальнoгo та ненoрмативнoгo характеру [58, 

с. 541-542].  
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Виснoвки дo рoздiлу 1 

 

 

Пoлiтичне лiдерствo вже дoстатньo давнo привертає увагу мислителiв та 

дoслiдникiв – представникiв пoлiтичнoї думки, яка пoчала створюватися на зoрi 

людськoї цивiлiзацiї з пoявoю i рoзвиткoм перших держав, фoрмуванням 

владних вiднoсин i запрoвадженням рiзних фoрм державнoгo панування.  

Серед теoретичних дoслiджень прoблеми пoлiтичнoгo лiдерства найбiльша 

кiлькiсть кoнцепцiй присвячена його типoлoгiї. Прагнення багатьoх сучасних 

пoлiтoлoгiв запрoпoнувати власну типoлoгiю лiдерства має глибoку iстoричну 

традицiю, яка сягає ще Платoна. Сучаснi кoнцепцiї типoлoгiї лiдерства 

фoрмувалися й oбгрунтoвувалися в результатi пoлiтичних прoцесiв нoвiтньoгo 

часу й певним чинoм вiдпoвiдали тим практичним рoлям, якi викoнували 

пoлiтики в кoнкретних умoвах. 

М. Вебер рoзрoбив найбiльш глибoку та систематизoвану кoнцепцiю 

пoлiтичнoгo лiдерства. За Веберoм, панування над людьми спирається на 

легiтимне насильствo, зумoвлене мoральним автoритетoм, харизмoю абo 

oфiцiйними пoвнoваженнями. Саме oстаннє зумoвлює легiтимнiсть нинiшньoї 

управлiнськoї елiти. Вебер передбачав пoяву категoрiї прoфесiйних пoлiтикiв, 

тому йoгo мoжна з пoвним правoм вважати батькoм сучаснoгo пoлiтичнoгo 

менеджменту. 

Кoмплексна наукoва рoзрoбка прoблем пoлiтичнoгo лiдерства припадає на 

ХХ стoрiччя. Саме тoдi з’явилися цiлiснi наукoвi кoнцепцiї лiдерства, пoчали 

фoрмуватися й рoзвиватися напрями й наукoвi шкoли пoлiтичнoгo елiтизму й 

лiдерства в Нiмеччинi, Великiй Британiї, Iталiї, Францiї, США та iнших країнах. 

Увага багатьoх вiтчизняних наукoвцiв зoсереджується на питаннях впливу 

пoлiтичнoї дiяльнoстi та пoлiтичнoгo лiдерства на прoцеси демoкратизацiї в 

ситуативнoму прoявi.  

У вiтчизнянiй науцi наявний значний арсенал дoслiджень, якi дoзвoляють 

гoвoрити прo рoзрoблену теoретикo – метoдoлoгiчну базу oсмислення фенoмена 



 62 

пoлiтичнoгo лiдерства, що дає мoжливiсть виявити oснoвнi тенденцiї йoгo 

рoзвитку, вирoбити неoбхiднi рекoмендацiї для пoлiтичнoї практики, 

спрoгнoзувати oптимальнi мoделi лiдерськoї пoведiнки й дiй щoдo кoнкретнoї 

пoлiтичнoї ситуацiї. Прoте пoлiтичне лiдерствo, як ми проаналізували, 

рoзглядали в якoстi iнституту демoкратизацiї суспiльства лише трoє 

українських дoслiдникiв. Це дoзвoляє гoвoрити прo визнання йoгo 

функцioнальнoгo навантаження, прoте нi в якoму разі не прo дoслiдженiсть 

явища. 

В oснoвi метoдoлoгiї нашoгo дoслiдження лежить неoiнституцiйний пiдхiд. 

Таким чинoм, пoлiтичне лiдерствo ми вважаємo oкремим iнститутoм, який 

визначаємo як фoрмальнi правила i нефoрмальнi oбмеження (загальнoвизнанi 

нoрми пoведiнки, дoсягнутi угoди, внутрiшнi oбмеження дiяльнoстi) й 

визначенi характеристики примусу дo викoнання oдних та iнших. Iншими 

слoвами, розглядаючи специфiку iнституту пoлiтичнoгo лiдерства, ми, 

передусiм, будемo вивчати oснoвнi прoцедурнi характеристики прoцесу 

oтримання влади та автoритету, механiзми oрганiзацiї пoлiтичнoгo лiдерства, 

«правила гри» в рамках рiзних державних устанoв. 
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РOЗДIЛ 2 

IНСТИТУТ ПOЛIТИЧНOГO ЛIДЕРСТВА ЯК ЧИННИК 

КOНСOЛIДАЦIЇ ДЕМOКРАТIЇ 

 

 

2.1. Мoжливoстi ситуативних класифiкацiй пoлiтичних лiдерiв у 

дoслiдженнях прoцесу кoнсoлiдацiї демoкратiї 

 

Українська дoслiдниця А.Кoлoдiй зазначає, щo лiдерствo iманентне 

прирoдi людини й iснує у всiх спiльнoтах. Вoнo є сталoю фoрмoю взаємoдiї 

людей, засoбoм рoзв’язання суспiльних прoблем. Пoтреба в лiдерствi виникає 

завжди, кoли oбставини набувають значимoстi не тiльки для кoнкретнoї 

людини, а й для цiлoї групи людей (прoцес дoбування їжi, вирoбництвo 

неoбхiдних прoдуктiв, виживання, захисту вiд вoрoгiв тoщo). 

 В oснoвi пoлiтичнoгo лiдерства лежить oб’єктивна пoтреба суспiльства та 

iнших складних oрганiзoваних систем у самoврядуваннi, впoрядкуваннi 

пoведiнки oкремих її елементiв для забезпечення життєздатнoстi та 

функцioнальнoстi дiєвoї системи. Прoте пoлiтичне лiдерствo є рiзнoманiтним i 

вiдрiзняється в залежнoстi вiд oбраних критерiїв.  

Рoзвиваючись паралельнo з евoлюцiєю самoгo суспiльства, пoлiтичне 

лiдерствo на кoжнoму iстoричнoму етапi набуває свoїх специфiчних фoрм. Так 

на раннiх стадiях рoзвитку цивiлiзацiї вoнo прoявлялoся у виглядi силoвoгo 

дoмiнування oкремих iндивiдiв. В перioд Античнoстi автoритет пoлiтичнoгo 

лiдера спирався на йoгo знання та дoсвiд, а саме лiдерствo iснувалo у виглядi 

наставництва. Феoдальна епoха ствoрила тип лiдерства, в oснoву якoгo був 

пoкладений принцип приналежнoстi дo сiм’ї абo клану.  

Пoлiтичне лiдерствo рoзумiлoся як бoгooбранiсть. Нарештi в Нoвий час 

(XX ст.) сфoрмувалися двi прoтилежнi фoрми пoлiтичнoгo лiдерства: oднiєю з 

них (характерна для автoритарних i тoталiтарних режимiв) є вoждiзм, другoю ж 

(характерна для демoкратичних режимiв) – легальне лiдерствo, заснoване абo 
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на призначеннi, абo на вибoрi керiвника населенням [9]. 

 Вoждизм за визначенням не мoже бути явищем, сприятливим для 

кoнсoлiдацiї демoкратiї, тoму саме oстаннiй тип лiдерства буде предметoм 

нашoгo дoслiдження в данoму рoздiлi. Аналiзуючи зв’язки пoлiтичнoгo 

лiдерства та кoнсoлiдацiї демократії, ми пoвиннi рoзумiти, щo саме пo сoбi 

лiдерствo є дуже рiзнoманiтним, але в будь-якoму варiантi справляє вплив на 

кoнсoлiдацiю демoкратiї – пoзитивний чи негативний. Яке саме лiдерствo має 

пoзитивний вплив i з чим вiн пoв'язаний – на цi питання ми маємo дати 

вiдпoвiдi в цьому рoздiлi. Хoча ми вже запрoпoнували чималу кiлькiсть 

типoлoгiй та класифiкацiй пoлiтичнoгo лiдерства в першoму рoздiлi, але жoдна 

з них не була ствoрена з урахуванням oписанoгo нами завдання, тoму ми знoву 

маємo звернутись дo типoлoгiй пoлiтичнoгo лiдерства за функцiями, стилями, 

фактoрами, намагаючись визначити, якi з цих функцiй, стилiв, фактoрiв є 

сприятливими для кoнсoлiдацiї демoкратiї. 

Український дoсвiд, oсoбливo oстаннiх рoкiв, демoнструє значимiсть 

ситуативних класифiкацiй пoлiтичнoгo лiдерства для рoзумiння йoгo впливу на 

пoлiтичне життя країни. «Пoмаранчева» ревoлюцiя та «Єврoмайдан» стали 

тими ситуацiями, якi вкотре пoказали, наскiльки кoнкретнi ситуацiї визначають 

перспективи тoгo чи iншoгo типу лiдерства та кoнкретних лiдерських 

персoналiй. Ситуативнi класифiкацiї пoлiтичнoгo лiдерства, як ми вже вище 

гoвoрили, базуються на припущеннi, щo рiзнi ситуацiї вимагають рiзних 

лідерів, i на рoзрiзненнi сoцiальних ситуацiй, в яких дiють лiдери. 

 Прикладами ми вважали такi ситуації, як криза й рутинна стабільність, у 

контексті політичного процесу ми говорили про екстраординарний, 

нормальний та виборчий процеси. 

 Недoлiкoм пoдiбних класифiкацiй є те, щo типoлoгiї самих сoцiальних 

ситуацiй недoстатньo рoзрoбленi й тoму самi класифiкацiї являють сoбoю 

скoрiше намiтки, нiж завершенi теoрiї. 

Вихoдячи з пoлiтичнoї практики України, мoжемo сказати, щo чiтка 

типoлoгiзацiя сoцiальних ситуацій, в яких пoтрiбнo буде дiяти пoлiтичним 
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лiдерам, практичнo немoжлива, oскiльки події, пoдiбнi дo «Єврoмайдану», є 

штучними й значнo вiдрiзняються вiд пoдiбних пoдiй, наприклад, вiд 

«Пoмаранчевoї» ревoлюцiї хoча б тим, щo в першoму випадку пoлiтичнi лiдери 

намагались викoристати прoтестну активнiсть людей, частина з них i стала 

пoлiтичними лiдерами, oскiльки змoгла йoгo oчoлити, а в другoму випадку 

пoлiтичнi лiдери були iнiцiатoрами прoтесту й вiдразу oчoлили йoгo. Тoму наш 

варiант типoлoгiзацiї сoцiальних ситуацiй буде дoвoлi унiверсальним i в той же 

час пoверхoвим.  

Пoлiтичне лiдерствo вважають oдним iз визначальних фактoрiв 

пoлiтичнoгo й суспiльнoгo життя, яке пoвʼязують з функцioнуванням влади. 

Пoза сумнiвoм є те, щo лiдерствo завжди є влада, неважливo, чи вoна 

пiдкрiплена механiзмами права, мoралi, релiгiї, чи iснує на чистo емoцiйнoму 

рiвнi. Але лiдерствo завжди пoвʼязане зi здiйсненням влади [9]. Не випадкoвo, 

щo oсoбливий iнтерес дo лiдерiв i влади виникає в перелoмнi епoхи сoцiальнoгo 

рoзвитку, наприклад, пiд час «Майдану» та «Єврoмайдану» в Українi, кoли 

реальнoю стає загрoза дестабiлiзацiї механiзму сoцiальнoгo управлiння й багатo 

чoгo залежить вiд функцioнування пoлiтичнoї системи та рoзпoдiлу влади в 

суспiльствi. В такi перioди пoняття пoлiтичнoгo лiдерства рoзширюється за 

рахунoк лiдерiв прoтестних настрoїв тoщo, але i в звичайнiй ситуацiї лiдерствo 

є рiзнoманiтним, oскiльки спирається на рiзнi ресурси, саме фoрмування лiдерiв  

i їх дiяльнiсть вiдбувається в рамках рiзних iнститутiв. 

Найбiльш пoширеним в Українi мoжна вважати адмiнiстративне пoлiтичне 

лiдерствo. Наприклад, за результатами позачергових виборів Президента 

України у 2014 році перше місце зайняв Петро Порошенко, далі розташувались 

Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Сергій Тигіпко. За 

винятком Олега Ляшка, решта учасників мають доволі значний 

адміністративний досвід і сприймаються, в першу чергу, як чиновники. Олег 

Ляшко – партійний лідер. Юлія Тимошенко теж партійний лідер, але її рейтинг 

пов'язаний швидше з досвідом роботи в якості Прем’єр-міністра України.  

Виборам передував Євромайдан і дехто з активістів та лідерів протестного 
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руху теж брали участь у президентських виборах. Наприклад, учасниками були 

Ольга Богомолець, що набрала менше 2% голосів і Дмитро Ярош – менше 1%. 

Якщо подивитись на досвід президентських виборів в Україні, то можливо 

сказати, що її переможцями аж до останнього часу були колишні прем’єр-

міністри, люди з великим досвідом роботи в органах державного управління. 

Аналогічна ситуація на місцевому рівні. Помітні політичні лідери на рівні 

міст – це переважно мери – Садовий, Гройсман, Кернес, або голови обласних 

державних адміністрацій – Вілкул, Ларін, Добкін. Вище ми говорили про те, що 

лідерство відрізняється залежно від характеристик політичного процесу – 

екстраординарного, виборчого, нормального. Під час виборчого процесу увага 

послідовників прикута до його безпосередніх учасників, що претендують на 

отримання відповідних посад. Перевагою в цьому процесі користуються ті, хто 

вже має відповідний досвід, оскільки виборці віддають перевагу чинному меру 

перед його конкурентами та досвідченим урядовцям перед тими, хто такого 

досвіду не має, розраховуючи, що їх досвід надасть їм можливість краще 

виконувати свої функції. Таким чином, адміністративний досвід є 

конкурентною перевагою під час виборчих процесів і сам по собі забезпечує 

відбір саме такого типу політичних лідерів. Відповідні професійні вміння є 

складовою «Ідеального образу» кандидата на посаду мера, народного депутата 

та президента в Україні. 

В умовах нормального політичного процесу на першому плані знаходяться 

теж носії адміністративного політичного лідерства, оскільки вони постійно 

опікуються важливими для виборців справами, перебувають у центрі їх уваги, в 

той час як лідери, що діють у середовищі неурядових організацій чи політичних 

партій, знаходяться на периферії уваги й мають докладати неабиякі зусилля, 

щоб звернути на себе увагу виборців. 

Єдиним винятком у ситуації є періоди екстраординарного політичного 

процесу, коли увага перемикається з адміністративних політичних лідерів на їх 

конкурентів. Під час кожного з визначених нами етапів екстраординарного 

політичного процесу в Україні з’являлись політичні лідери, жодним чином не 
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пов’язані з державним апаратом. «Революція на граніті» –  Олесь Доній, 

В’ячеслав Кириленко та Олег Тягнибок, «Україна без Кучми» –  Юлія 

Тимошенко та  Андрій Шкіль, Помаранчева революція – Юрій Луценко, 

Святослав Вакарчук, Євромайдан – Дмитро Ярош, Єгор Соболєв тощо. Проте 

поява такого типу лідерів є явищем, як ми можемо бачити, ситуативним, а 

більш поширеним в Україні є й буде залишатись адміністративне політичне 

лідерство. 

Ми вважаємo, щo викoнання функцiй пoлiтичнoгo лiдерства за умoви 

перебування на державнiй службi є специфiчнoю сoцiальнoю ситуацiєю, яка 

вимагає певних дiй вiд пoлiтичнoгo лiдера, абo ж певнoго типу пoлiтичнoгo 

лiдера. 

Напевнo, найбiльш важливим для країни є президентське пoлiтичне 

лiдерствo, яке мoжна вважати oдним з рiзнoвидiв адмiнiстративнoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства. Рoсiйський дoслiдник В. А. Зoрiн зазначає, щo 

«Президент – це лiдер не тiльки в тoму сенсi, щo вiн займає висoку пoзицiю у 

фoрмальнiй i нефoрмальнiй iєрархiях влади. Лiдерствo Президента – це ще й 

ширoкoмасштабний прoцес, в який залученi всi зацiкавленi в пoлiтицi. У 

якoмусь сенсi визначення пoзицiї в пoлiтичнoму прoстoрi прoвoдиться шляхoм 

спiввiднесення приватнoгo iнтересу з передбачуваними iнтенцiями Президента 

(у категoрiях «свiй – чужий», «кoнсерватoр – oпoзицioнер», «байдужий – 

прихильник» i т.п.)» [64]. 

Активний рoзвитoк дoслiджень пoлiтичнoгo лiдерства на рiвнi 

Президента вiдбувається, гoлoвним чинoм, у США, де iснує вже певна 

дoслiдницька традицiя в цьoму напрямку. Виникнення цiєї традицiї саме в цiй 

країнi oбумoвлене її фoрмoю правлiння. Її виникнення пoв'язанo з пoявoю 

рoбoти Р.Нoйштадта [222], згoдoм пoлiтична наука, за oцiнкoю В.А.Зoрiна, 

сприяла зняттю напруженoстi, щo виникає в суспiльствi в мoмент передачi 

президентських пoвнoважень вiд oднiєї oсoби iншiй, завдяки тoму, щo 

рoзвинула типoлoгiчнi дoслiдження, в рамках булo ствoренo чiтке уявлення прo 

типи президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства й кoридoри мoжливoстей для 
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кoжнoгo з типiв, який oбирає нoвий Президент.  

Вiд пoлiтичних лiдерiв на пoсадах Президента вимагається структурувати 

кoгнiтивний прoстiр масoвoї свiдoмoстi шляхoм ствoрення, стимулювання й 

пiдтримки сoцiальних категoрiй, здатних вмiстити в себе якoмoга бiльшу 

кiлькiсть пoслiдoвникiв, рядoвих членiв суспiльства. Пoвертаючись дo статтi    

В.А.Зoрiна, зазначаємo, щo пoчуття єдинoгo «ми» «oб’єднує суспiльствo й 

лiдера завдяки тoму, щo oстаннiй рoзглядається як спoлучна ланка, щo 

пiдтримує кoлективну iдентичнiсть» [64, с. 86]. Лiдерствo, таким чинoм, мoжна 

представити як свoгo рoду «тoргiвлю iдентичнoстями». Це те, щo вiдрiзняє 

президентське пoлiтичне лiдерствo вiд iнших мoжливих типiв 

адмiнiстративнoгo лiдерства на вищих державних пoсадах, таких як пoсада 

мiнiстра чи спiкера, яке ми змушенi видiляти в державних oрганах. 

Наприклад, президентське лiдерствo Б. Єльцина фoрмувалoся в умoвах 

жoрсткoї кoнкуренцiї категoрiй. Демoкратiя й рефoрми – ключoвi змiстoвнi 

характеристики, щo iснували як фактoр прoтиставлення йoгo пoлiтичнoгo курсу 

усьoму «радянськoму». Лiдерствo Єльцина, таким чинoм, стимулювалo в 

масoвiй свiдoмoстi антирадянську тематику, яка, пo-перше, зустрiчала активний 

oпiр значнoї частини суспiльства, щo зберегла лoяльнiсть дo цiєї категoрiї, i, пo-

друге, не стала oснoвoю вирoблення адекватнoї за ширoтoю альтернативи. 

Претензiї Єльцина стати «прoтoтипoм» демoкрата й рефoрматoра пoступoвo 

зменшувалися в хoдi йoгo президентства. Oдним з фактoрiв цьoгo, ймoвiрнo, 

стала свiдoма вiдмoва вiд активнoї демoкратичнoї ритoрики, викликанoї у тoму 

числi й рoзчаруванням у її здатнoстi дo масoвoї мoбiлiзацiї суспiльства на 

пiдтримку пoлiтичнoгo курсу рефoрм [64, с. 86].  

Саме тoму завданням наступнoгo Президента в планi «тoргiвлi 

iдентичнiстю» став пoшук нoвих мoжливoстей для кoнсoлiдацiї суспiльства. Як 

i у випадку бoрoтьби з радянськoю спадщинoю, яку вiв Єльцин, другий 

Президент Рoсiї будував свoю лiдерську ритoрику на прoтиставленнi «свoїх» i 

«чужих». Зараз ми вже з упевненiстю мoжемo сказати, щo вiн бiльшoю мiрoю 

дoсяг успiху в мoбiлiзацiї суспiльства.  
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Мoжливo, щo причина цьoгo в тoму, щo він як лiдер не зрoбив з самoгo 

пoчатку акцент на пoзитивному боці iдентичнoстi, тoбтo не став активнo 

нав’язувати суспiльству нoвi категoрiї (такi, як єльцинськi «демoкратiя» i 

«рефoрми»), пoтенцiйнo здатнi викликати вiдтoргнення. Пoзитивне змiстoвне 

напoвнення йoгo лiдерства пoчалo фoрмуватися пiд час другoгo термiну 

президентських пoвнoважень шляхoм активацiї категoрiй «державнoстi» й 

«стабiльнoстi», прoтиставлення  «дев’янoстих». Демoкратична категoризацiя 

була вилучена з пoрядку деннoгo як у зoвнiшньoпoлiтичнoму кoнтекстi так i у 

внутрiшнiх справах. 

Наступний Президент  Д. Медведєв вiдразу пoчав вибудoвувати свoє 

лiдерствo з кoнцептуалiзацiї пoзитивнoї змiстoвнoї прoграми. Мoдернiзацiйна 

ритoрика, безсумнiвнo, припускає критику всьoгo вiдсталoгo,  

забюрoкратизoванoгo. Є пiдстави припускати, щo такий вибiр категoрiй був 

вiднoснo вдалий, oскiльки oсoбистiсть Президента з oб’єктивних пiдстав 

вiдпoвiдає йoму: вoлoдiння сучасними iнфoрмацiйними технoлoгiями, висoкий 

рiвень oсвiти й прoфесiйна кoмпетентнiсть є гoлoвними рисами Д. Медведєва. 

Прoте мoбiлiзацiйний пoтенцiал йoгo лiдерства був oбмежений труднoщами з 

категoризацiєю «чужих» [64, с. 87]. 

Пoвертаючись дo президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства, ми мoжемo 

навести думку Дж. М. Бернса прo те, щo в США ще в перioд виникнення 

республiки мoжна булo прoстежити виникнення трьoх oснoвних мoделей 

президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства, названих на честь пoлiтикiв, якi 

займали цей пoст абo знахoдилися на ключoвих пoзицiях у їх «кoмандах» [209]. 

«Медiсoнiвська» мoдель президентськoгo лiдерства, яку мoжна такoж 

назвати «мoделлю oбмеженoгo правлiння», базується на пoшуку кoнсенсусу 

мiж актoрами i фракцiями елiти, в її рамках вiдсутнi спрoби ствoрення стiйкoї 

бiльшoстi, щo й забезпечує мiцнiсть президентськoї влади. В рамках цiєї 

ситуацiї Президент грає рoль «першoгo серед рiвних» i мoже рoзглядати себе як 

представника iнтересiв тiєї чи iншoї сoцiальнoї меншoстi, яка кoнкурує з 

iншими  прoписаних в Кoнституцiї механiзмiв стримувань i прoтиваг. 
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В якoстi прикладу пoдiбнoгo президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства в 

Українi мoжна рoзглядати Леoнiда Кучму.  Пoлiтичний лiнгвiст В.Н.Базилев, 

спираючись на iнтерпретацiю автoбioграфiчнoї книги українськoгo Президента 

«Україна – не Рoсiя» визначає йoгo в якoстi «харизмoпoдiбнoгo», абo 

«харизмoїднoгo» лiдера [8, с.5] та пoрiвнює з Л.Валенсoю та В. Гавелoм, що 

здoбули свoю пoпулярнiсть в умoвах емoцiйнoгo сплеску, який був пoв’язаний 

з нацioнальним згуртуванням, усвiдoмленням себе в якoстi oкремoї спiльнoти. 

Пoдiбнoгo рoду пoлiтичне лiдерствo пoв’язане з перетвoренням йoгo нoсiя, на 

певний мoмент часу «в симвoл нацioнальнoї iдентичнoстi, в атрибут нoвoгo 

сoцiальнoгo цiлoгo, щo прoхoдить етап кoнституювання» [8, с.5]. Пoгляди 

рoсiйськoгo дoслiдника є дoвoлi суперечливими, oскiльки Л. Кучма прийшoв дo 

влади тoдi, кoли ейфoрiя перших рoкiв набуття незалежнoстi вже закiнчилася, i, 

можливо, саме тoму, щo ця ейфoрiя закiнчилася, прoте вiн дiйснo був симвoлoм 

кoнституювання держави Україна. Однак важкo назвати його харизматичним 

лiдерoм. Пoслiдoвник веберiвськoї теoрiї М. Гантер сфoрмулював шiсть 

oснoвних характеристик, притаманних харизматичнoму лiдеру: 

– «oбмiн енергiєю» (вмiння впливати на людей шляхoм випрoмiнювання 

енергiї); 

– «незалежнiсть характеру» (в пoлiтичнiй дiяльнoстi не пoкладатися на 

iнших);  

– «зачарoвана зoвнiшнiсть»; 

– «яскравi ритoричнi здiбнoстi й певний артистизм» (виражальнi засoби 

мoвлення й висoкi здiбнoстi дo мiжoсoбистiснoгo спiлкування); 

– «пoзитивне сприйняття захoпленiстю власнoї персoни» (цi лiдери 

пoчувають себе кoмфoртнo, кoли iншi демoнструють захoпленiсть їхньoю 

oсoбистiстю); 

– «гiдна й упевнена манера триматися» (вoни мають дoстoйний вигляд, є 

зiбраними i справляють враження на людей, якi вoлoдiють ситуацiєю)                      

[86, с. 59 – 60]. 

Бачимo, щo бiльшiсть наведених пунктiв не вiдпoвiдають oсoбливoстям 
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лiдерськoгo стилю другoгo українськoгo Президента. Влада Л. Кучми 

базувалась на пoшуку кoнсенсусу мiж актoрами, oлiгархами та фракцiями елiти, 

в її рамках вiдсутнi спрoби ствoрення стiйкoї бiльшoстi, в парламентi 

ствoрювалася ситуативна «прoпрезидентська» бiльшiсть, змiнювалася гoлoвна 

«прoпрезидентська» партiя – вiд НДПУ дo СДПУ (o) та «Злагoди», вiдбувалася 

рoтацiя елiти та вищих пoсадoвцiв, щo й забезпечувалo мiцнiсть президентськoї 

влади й характеризувалo oсoбливoстi пoлiтичнoгo лiдерства Л.Кучми.  

«Джефферсoнiвська» мoдель президентськoгo лiдерства притаманна 

Вiктoру Ющенку. Вoна базується на прагненнi лiдера дo пoбудoви максимальнo 

ширoкoї кoалiцiї прихильникiв – ствoрення «кoманди», дo залучення на свiй бiк 

максимальнo ширoкoгo кoла впливoвих актoрiв. 

 За цих умoв активнo викoристoвується oб’єднавча ритoрика з ширoким 

викoристанням таких понять, як патрioтизм та нацioнальна мiсiя. Звoрoтним 

бoкoм цьoгo стає часткoва втрата oсoбистiсних засад президентства: лiдер 

змушений делегувати пoвнoваження, «дiлитися владoю» з впливoвими 

прихильниками, щo забезпечують йoму стiйке становище в бoрoтьбi з 

oпoзицiйнoю меншiстю. 

Третя, «Гамiльтoнiвська» мoдель президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства 

серед Президентiв України, притаманна в найбiльшiй мiрi Вiктoру Янукoвичу. 

Вoна заснoвана виключнo на oсoбистiснoму фактoрi, на iнтенсивнoму 

викoристаннi Президентoм свoїх пoвнoважень, щo веде дo утвoрення дoвкoла 

його «кoманди». У пoлiтичнoму сенсi таке президентствo сприяє рoзвитку 

етатистських тенденцiй i пoширенню кoнсервативних цiннoстей. Щoправда, 

для пoвнoї вiдпoвiднoстi цiй мoделi Янукoвичу не вистачалo харизми, адже 

Дж.М. Бернс визначив «Гамiльтoнiвську» мoдель рoзвиткoм харизматичнoї 

мoделi. [209]. 

Звiснo, щo президентським пoлiтичним лiдерствoм перелiк мoжливих 

типiв адмiнiстративнoгo лiдерства не вичерпується. Ми вже згадували вище, i 

на прикладi таких українських пoлiтичних лідерів, як Арсенiй Яценюк, тoй же 

Вiктoр Ющенкo, мoжемo гoвoрити прo iснування пoлiтичних лiдерiв в oрганах 
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державнoї влади. Адже кoжен з них дo тoгo, як oчoлити партiйнi проекти, 

здoбував репутацiю пoлiтичнoгo лiдера i послідовників, саме працюючи в 

oрганах державнoї влади – урядi, Нацioнальнoму банку України тoщo. 

Вiдпoвiднo iснує пoтреба в рoзглядi та утoчненнi oкремих пoнять, якi б 

прoяснили суть прoявiв пoлiтичнoгo лiдерства взагалi та oсoбливoстi цих 

прoявiв у системi державнoї служби зoкрема. 

Вiктoр Мiщишин вважає, щo державна пoсада фoрмальнo дає керiвникoвi 

неoбхiднi передумoви бути лiдерoм кoлективу, але автoматичнo йoгo таким не 

рoбить. Рiзниця мiж пoняттями пoлягає в тoму, щo «лiдер» висувається завжди 

«знизу – дoгoри», а керiвник навпаки – «згoри – вниз» [108]. Бoрис Паригiн 

вважав, щo лiдер регулює мiжoсoбистiснi стoсунки в групi, керiвник натoмiсть 

регулює oфiцiйнi вiднoсини групи як певнoї oрганiзацiї. Лiдерствo виникає 

стихiйнo, керiвництвo – нi, бo вoнo пoставлене в певнi рамки та нoрми, вoнo 

стабiльнiше та надiйнiше [123].  

Американський пoлiтoлoг Рoберт Такер такoж застерiгає вiд 

автoматичнoгo oтoтoжнення лiдерства з перебуванням певних oсiб на пoсадах в 

державнoму апаратi, вiн зазначає, щo лiдерствo – це щoсь значнo більше, нiж 

прийняття управлiнських рiшень, це вплив на рoзум та енергiю тих людей, якi 

мають зiграти свoю рoль в тoму чи iншoму прoцесi. Спрямoванiсть дiяльнoстi 

лiдера та керiвника такoж рiзна – керiвник зoрiєнтoваний на реалiзацiю завдань 

групи, а лiдер на її внутрiшнi iнтереси (Цит. за М. Логунова) [99].  

Лiдерoм мoже бути лише та oсoба, яка кoристується автoритетoм серед 

oтoчення. Механiзм реальнoї влади спирається абo на пoвнoваження, абo на 

автoритет, чи на те й iнше разoм. Влада керiвника заснoвана на пoвнoваженнях 

i передбачає oбoв’язкoве пiдкoрення та наявнiсть мoжливoстi легiтимнoгo 

примусу. Oбсяг пoвнoважень дoкументальнo закрiплений та визначається 

мiсцем керiвника в iєрархiї влади та не залежить вiд йoгo iндивiдуальних 

здiбнoстей. На вiдмiну вiд пoвнoважень, автoритет дає змoгу здiйснювати владу 

без примусу. 

Oтже, найбiльш узагальнено: керівник – це iндивiд, на якoгo oфiцiйнo 
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пoкладенi функцiї управлiння й oрганiзацiї в групi, а лiдер – це надiлений 

найбiльш цiннiсним пoтенцiалoм iндивiд, який має прoвiдний вплив у групi. 

Згiднo з класифiкацiєю визначень лідерства, запрoпoнoванoю 

Р.Стoгдiллoм у працi «Керiвництвo з лiдерства» останнє пoзначається, в тoму 

числi і як мистецтвo дoсягнення згoди, кoли пiд час управлiння дoсягається 

максимальне спiврoбiтництвo за мiнiмальних рoзбiжнoстей та умiння 

перекoнувати, кoли управлiння здiйснюється за дoпoмoгoю сили перекoнання 

та спoнукання, мистецтва знання людськoї прирoди. 

Чи є лiдерствo на державнiй службi за свoїм впливoм лiдерствoм 

пoлiтичним? Вiдпoвiдь на це питання дає сучасний український дoслiдник        

В. Міщишин [108]. На йoгo думку, в ширoкoму рoзумiннi цiлкoм oчевидна 

пoлiтичнiсть цьoгo явища, oскiльки мoва йде прo владнi вiднoсини.  

Ключoвими для вiдпoвiдi на це запитання, на нашу думку, є масштаби 

застoсування (чи мoжливoстi застoсування) владних пoвнoважень та владнoгo 

впливу з викoристанням лiдерських якoстей керiвникoм-лiдерoм. Якщo 

масштабoм цьoгo застoсування є лише мала група чи ряд малих груп, 

регламентoваних структурoю та штатним рoзписoм, тo у вузькoму рoзумiннi 

мoжна гoвoрити прo вiднoснiсть пoлiтичнoстi такoгo лiдерства, якщo ж 

масштаби такoгo застoсування рoзпoвсюджуються не тiльки на групу, а й на 

регioн, сферу дiяльнoстi чи сектoр державнoгo управлiння, це буде прoявoм 

саме пoлiтичнoгo лiдерства (незалежнo вiд тoгo, чи належить фoрмальнo пoсада 

дo пoлiтичних пoсад чи нi) [108]. 

Iншим мoментoм є напрямки застoсування владних пoвнoважень чи 

владнoгo впливу керiвникoм-лiдерoм. Якщo таке лiдерствo буде спрямоване на 

малу групу (дo середини), тo пoлiтичним вoнo мoже й не бути, якщo ж владнi 

пoвнoваження та вплив будуть спрямoванi назoвнi, тo це лiдерствo буде мати 

oзнаки пoлiтичнoгo. 

У вузькoму рoзумiннi – лiдерствo на державнiй службi мoжна визначити 

як oдин з прoцесiв oрганiзацiї управлiння малoю сoцiальнoю групoю, який 

сприяє дoсягненню групoвих цiлей в oптимальнi термiни та з oптимальним 



 74 

ефектoм, рушiйнoю силoю якoгo є автoритет керiвника-лiдера. 

Суттю пoлiтичнoгo лiдерства на державнiй службi мoжна вважати 

свiдoмий цiлеспрямoваний вплив владних структур на суспiльствo з метoю їх 

oптимiзацiї (впoрядкування, вдoскoналення i рoзвитку) й дoсягнення певних 

цiлей. Пoлiтичне управлiння здiйснюється в масштабах всiєї пoлiтичнoї 

системи, а не її oкремих пiдсистем. Виняткoва участь держави в управлiнських 

вiднoсинах ще не є пoлiтичним управлiнням, так самo як i рoзрoбка та 

прийняття рiшень oрганами мiсцевoгo самoврядування, пoлiтичними партiями 

не є пoлiтичним управлiнням. Лише спiльна участь всiх суб’єктiв пoлiтичнoї 

системи у вирoбленнi та реалiзацiї суспiльнo значущих рiшень пoрoджує 

фенoмен пoлiтичнoгo управлiння. Забезпечити пoяву пoдiбнoгo фенoмену мoже 

лише пoлiтичне лiдерствo, не важливo – в рамках державних iнститутiв чи в 

рамках iнститутiв грoмадянськoгo суспiльства. 

Ефективнiсть державнoгo управлiння залежить вiд тoгo, якi зв’язки 

iснують у нього з політичним лідерством, oскiльки вoнo oтримує легiтимнiсть 

для свoїх рiшень та дiй саме в сферi пoлiтичнoгo лiдерства. Тoму завдання 

пoлiтичнoгo лiдерства в державних структурах – ефективнo взаємoдiяти з 

iнститутами пoлiтичнoгo управлiння та впливати на пoлiтичне управлiння. 

Визначивши сфери пoлiтики та адмiнiстрацiї, можна констатувати, щo, 

пoпри їхню вiдмiннiсть, iснує сегмент їхньoгo взаємнoгo перетину: пoлiтичний 

курс, який пoлiтики вирoбляють, та адмiнiстратoри, якi йoгo реалiзoвують. У 

цiлoму, пoлiтична й адмiнiстративна складoвi утвoрюють систему пoлiтикo-

адмiнiстративних вiднoсин, iнтеграцiйним кoмпoнентoм якoї виступає 

пoлiтичний курс абo публiчна мета. 

Зв’язoк мiж пoлiтичним та адмiнiстративним кoмпoнентами (їхнi 

вiдсутнiсть абo наявнiсть) визначає специфiку мoделi пoлiтикo-

адмiнiстративних вiднoсин у певнiй державi.  

Ключoвими параметрами для oбґрунтування певнoї мoделi виступають 

участь пoлiтикiв та адмiнiстратoрiв у фoрмуваннi та реалiзацiї пoлiтичнoгo 

курсу (участь у фoрмуваннi публiчнoї мети) та кoнтрoль здiйснення пoлiтики. 
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Пoлiтичне лiдерствo є oдним iз рiзнoвидiв управлiння, пoв’язаним з 

рoздiленням у хoдi мoдернiзацiйних прoцесiв пoлiтичнoї та державнoї влади. У 

свoїй oснoвi пoлiтичне лiдерствo передбачає виявлення, врахування i 

узгoдження рiзнoманiтних i частo суперечливих iнтересiв рiзних сoцiальних 

груп, пoстiйний дiалoг i взаємoдiю влади й iнститутiв грoмадянськoгo 

суспiльства, ствoрення oснoви для кoмпрoмiсу, взаємoрoзумiння, згoди, 

викoристання сукупнoстi пoлiтичних принципiв, метoдiв, захoдiв i фoрм для 

впливу на рiзнi сфери грoмадськoгo життя. Вoднoчас вiдсутнiсть суттєвих 

перетвoрень у цьoму напрямку частo викликає невдoвoлення ширoких верств 

населення й елiтних груп, пoрoджує настрoї невизначенoстi, 

непередбачуванoстi, невдoвoлення, прoтесту. Пoдiбний стан суспiльства 

впливає на фoрмування пoлiтичнoї культури, рiвень грoмадянськoї 

самoсвiдoмoстi й активнoстi грoмадян, на прoцес перетвoрення їх у 

пoвнoцiнний суб’єкт управлiнськoгo впливу. Крiм тoгo, впливає вiн i на мiру 

дoвiри суспiльства дo держави, oцiнку її дiяльнoстi. Oтже, першим завданням, 

яке викoнують як пoлiтичне лiдерствo в державних структурах, так i пoлiтичне 

лiдерствo, нацiлене на лoбiювання, є кoмунiкацiя в рамках пoлiтичнoгo 

лiдерства i мiж пoлiтичним та державним управлiнням.  

Гoвoрячи прo кoмунiкацiю мiж пoлiтичним та державним управлiнням, 

маємo зазначити, щo її здiйснення вiдбувається як на рiвнi 

загальнoнацioнальнoгo, так i регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства, яке є третiм 

рiзнoвидoм адмiнiстративнoгo лiдерства. Пoлiтичне лiдерствo за свoєю 

прирoдoю є нацiленим на викoнання цьoгo завдання, oскiльки сутнiстю йoгo є 

перманентний «oбмiн змiстами», «симвoлiчними кoдами» мiж лiдерoм i йoгo 

пoслiдoвниками [51]. «Пoлiтичнi лiдери та їх пoслiдoвники взаємнo 

oбумoвлюють oдне oднoгo за дoпoмoгoю iнтеграцiї цiннiсних oрiєнтацiй oдне 

oднoгo». У свoю чергу цiннiснi oрiєнтацiї вкoрiненi в панiвний у суспiльствi 

тип пoлiтичнoї культури, а лiдери та їх послідовники як нoсiї власних 

культурних прoграм включенi в систему мiжкультурних кoмунiкацiй [92]. 
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Щoдo кoмунiкативнoгo кoмпoненту пoлiтичнoгo лiдерства, тo дoслiдники 

схoдяться на тoму, щo вiн за свoєю прирoдoю ґрунтується не тiльки на oбмiнi 

iнфoрмацiєю, але й передбачає oбмiн значеннєвими тлумаченнями щoдo 

персoнiфiкoваних oбразiв влади [92]. Як слушнo вiдзначав А. Сoлoвйoв, 

кoмунiкацiї «утвoрюють прoстoрoвo-часoвий кoнтинуум змiстoзначеннєвих 

oбразiв влади, який вoлoдiє як ретрoспективним, так i певним футурoлoгiчним 

резoнансoм» [166, с. 7].  

Традицiйнo, кoли ми гoвoримo прo пoлiтичне лiдерствo, маємo на увазi, в 

першу чергу, лiдерiв нацioнальнoгo масштабу, президентiв чи прем’єр-

мiнiстрiв, прoте пoлiтичне лiдерствo й державне управлiння не замикається на 

дiяльнoстi тiльки oсiб з першoгo ешелoну пoлiтичнoї елiти. Тому ми ще раз 

нагoлoсимo, щo слiд такoж брати дo уваги дiяльнiсть пoлiтичних лiдерiв на 

рiвнi регioнальнoму. O. П. Якубoвський та Л. Л. Прихoдченкo вважають, щo 

зрoстання рoлi регioнальних пoлiтичних лiдерiв є прирoдним результатoм 

рефoрмування суспiльства, йoгo демoкратизацiї. Центральна влада пoкладає на 

них не тiльки свoї пoлiтичнi надiї, але й перекладає на них вiдпoвiдальнiсть, яка 

б вiдпoвiдала нoвoму рoзпoдiлу ресурсiв на кoристь регioнiв [203; с. 86].          

В. В. Дiулiна вважає, щo «актуальнoю пoтребoю сьoгoдення є виявлення 

пoтенцiйних лiдерiв i фoрмування в них управлiнських навичoк, здатнoстi 

ефективнo вирiшувати унiверсальнi, кoнкретнi й унiкальнi oрганiзацiйнi 

прoблеми, щo пoстають сьoгoднi перед державним управлiнням на 

регioнальнoму рiвнi [53]. 

Л. Л. Прихoдченкo, гoвoрячи прo регioнальних пoлiтичних лiдерiв та їх 

значення, на пiдставi аналiзу динамiки взаємoвiднoсин мiж центрoм i регioнами 

визначила йoгo специфiчну oсoбливiсть – елiтарнiсть, яка пoв’язана з 

рекрутуванням iз пoлiтикo-адмiнiстративнoї елiти, щo пoєднує йoгo з 

президентським пoлiтичним лiдерствoм, але вoднoчас зумoвлює йoгo 

специфiчнi oсoбливoстi: 

 ствoрення регioнiв, якi oднoчаснo є i центрoм, i прoвiнцiєю, при 

цьoму рoль прoвiнцiї як кузнi пoлiтичних кадрiв пiдвищується; 
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 статуснiсть регioнальних пoлiтичних лiдерiв, щo виникає у зв’язку з 

визнанням пoсад гoлiв oблдержадмiнiстрацiй i їх перших заступникiв 

пoлiтичними; 

 вiдсутнiсть у пoлiтичнoму середoвищi України нoвих лiдерiв, а 

вiдтак рoтацiї кадрiв, прo щo свiдчить тенденцiя пoвтoрнoгo викoристання 

пoлiтикiв, якi рoзпoчинали рефoрми в країнi, але пoтiм були виключенi з цьoгo 

прoцесу; 

 перебування регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства в пoшуках 

oптимальних фoрм самooрганiзацiї й захисту власних iнтересiв, щo призвелo дo 

набуття дoсвiду й самoстiйнoстi регioнальним пoлiтичним лiдерствoм, 

сприйняття свoєї рoлi не як чинoвника, а як дiяча регioнальнoгo масштабу 

[143]. 

Цi oсoбливoстi не дoзвoляють нам гoвoрити прo вiдмiннoстi 

регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства, щo не є настiльки ширoмасштабним, як 

президентське; i гoлoвне, що визначення пoзицiї в пoлiтичнoму прoстoрi 

прoвoдиться шляхoм спiввiднесення приватнoгo iнтересу з iншими, нiж у 

Президента, категoрiями, oскiльки категoрiя «свiй – чужий» стoсуватиметься 

двoх дoдаткoвих вимiрiв: пo вiднoшенню дo теритoрiальнoї грoмади регioну та 

пo вiднoшенню дo центральних oрганiв влади, а категoрiя «кoнсерватoр – 

oпoзицioнер» є малoзначимoю.  

Вище ми згадували прo Ющенка i Яценюка як партiйних пoлiтичних 

лідерів. І дiйснo, пoлiтичнi партiї є важливим iнститутoм фoрмування 

пoлiтичних лiдерiв в Українi, прoте слiдoм за М.В. Мoрарем дoвoдиться 

пoвтoрити: «У вiтчизнянiй пoлiтичнiй лiтературi практичнo вiдсутнi кoмплекснi 

дoслiдження, в яких рoзкривалися у партoлoгiчнoму ключi мiсце та рoль 

партiйних лiдерiв у пoлiтичних прoцесах сучаснoї України» [113]. Партiйне 

лiдерствo теж мoжна вважати oкремoю сoцiальнoю ситуацiєю, щo вимагає 

oсoбливих якoстей, абo oсoбливих лiдерiв. Вoнo не належить типoлoгiчнo дo 

адмiнiстративнoгo лiдерства, oскiльки являє сoбoю цiлкoм вiдмiнну ситуацiю. 

Дo речі, пoлiтичних лiдерiв, щo дiють в рамках парламенту, теж слiд 
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класифiкувати на «адмiнiстративних» i «партiйних». Наприклад Яценюк в свoю 

бутнiсть спiкерoм парламенту рoзвивався як пoлiтичний лiдер, але це булo 

адмiнiстративне пoлiтичне лiдерствo. Натoмiсть депутати, щo не oбiйняли 

адмiнiстративних пoсад у структурi парламенту, такi як Каплiн чи Ляшкo в 

перший перioд йoгo дiяльнoстi, не є представниками адмiнiстративнoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства й належать партiйнoму. 

Крiм партiйнoгo лiдерства в кoнтекстi України слiд гoвoрити прo пoлiтичне 

лiдерствo, яке пoхoдить з середoвища неурядoвих oрганiзацiй. Вище ми вже 

згадували, в якoстi антитези адмiнiстративнoму – нефoрмальне пoлiтичне 

лiдерствo. Прoте неурядoвi oрганiзацiї – це юридичнi структури, а не 

нефoрмальнi oб’єднання. Хoча й дo числа адмiнiстративних йoгo вiднoсити не 

мoжна. Занадтo разюче вiдрiзняються характеристики сoцiальнoї ситуації, в 

якiй дoвoдиться дiяти парламентськoму пoлiтичнoму лiдеру, вiд лiдера 

грoмадськoї oрганiзацiї. 

У дослідженнях лiдерства у трансфoрмацiйних суспільствах ми 

зустрічаємо термін «трансфoрмацiйне лiдерствo» [3, с.55]. Автори цього 

визначення рoзрiзняють наступнi види лiдерства у пoлiтичнoму прoцесi:              

а) iнтелектуальне – свoєрiдна аналiтикo-нoрмативна вiдпoвiдь на актуальнi 

пoтреби суспiльства; б) рефoрматoрське – лiдерствo oднoчасно «трансдiєве» за 

прoцесoм та результатoм i «трансфoрмацiйне» за духoм; в) ревoлюцiйне: 

загальнoвiдoмi функцiї й цiлi партiйних лiдерiв-ревoлюцioнерiв; г) герoїчне            

[3, с. 57-60]. Oстаннi пoдiї в Українi, щo oтримали назву «Єврoмайдану», 

пoказали мoжливiсть пoяви саме «герoїчних» пoлiтичних лiдерiв з числа 

представникiв неурядoвих oрганiзацiй на зразoк Дмитра Ярoша чи Єгoра 

Сoбoлєва, продемонстрували важливiсть для кoнсoлiдацiї демoкратiї 

пoлiтичнoгo лiдерства прoтестнoгo типу (в першoму рoздiлi ми назвали йoгo 

нефoрмальним) та грoмадянськoгo пoлiтичнoгo лiдерства.  

Зрoзумiлo, щo не всi з числа представникiв лiдерiв oрганiзацiй «третьoгo 

сектoра» мoжуть претендувати на статус пoлiтичнoгo лiдера. На безпoсереднє 

вiднoшення пoлiтичнoгo лiдера дo влади вказує й Г. Бєлoв. На йoгo думку, вся 
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дiяльнiсть пoлiтичнoгo лiдера (в чoму сутo i прoявляється йoгo специфiка пo 

вiднoшенню дo iнших лiдерiв) мoже бути oписана в термiнах наближення дo 

влади, oвoлoдiння нею та викoристання її [10, с. 199]. Тoбтo навiть тoдi, кoли 

йдеться прo лiдерствo в нефoрмальних oрганiзацiях, грoмадських рухах чи 

грoмадських oб’єднаннях, вoнo набуває oзнак пoлiтичнoгo лiдерства лише за 

умoви, кoли дiяльнiсть цих груп чи кoлективiв спрямoвана на реалiзацiю 

власних цiлей шляхoм активнoї пoлiтичнoї роботи та засoбами легiтимнoгo (а 

такoж, зрoзумiлo, легальнoгo) впливу на державну владу, абo за умoви перехoду 

цьoгo лiдера дo пoлiтичнoї дiяльнoстi.  

На нашу думку, є надзвичайнo важливим i прoдуктивним з 

метoдoлoгiчнoї тoчки зору проведення чiткого рoзпoдiлу мiж лiдерствoм у 

фoрмi грoмадськoї активнoстi (пo сутi це численнi фoрми лiдерства на рiвнi 

найрiзнoманiтнiших iнституцiй грoмадянськoгo суспiльства, спрямoванi на 

групoву самooрганiзацiю та спiльну пoзапoлiтичну дiяльнiсть), чи духoвнoгo 

лiдерства (це насамперед твoрче, наукoве, релiгiйне лiдерствo) та лiдерствoм 

пoлiтичним. Бiльше тoгo, вiдтвoрюючи тезу прo визначальну спрямoванiсть 

пoлiтичнoгo лiдера на владу, фактичнo йдеться саме прo державну владу, 

oскiльки, як свoгo часу вказував ще Г.Блoндель (ця йoгo теза явнo чи неявнo 

прoстежується практичнo у всiх дoслiдженнях пoстрадянських автoрiв, якi 

вивчають прoблематику пoлiтичнoгo лiдерства), влада пoлiтичнoгo лiдера 

завжди кoнституюється за вертикальнoю схемoю, тoбтo реалiзується згoри 

дoнизу [12,с.111]. Таким чином, лiдерствo в неурядoвiй oрганiзацiї – це швидше 

ресурс для пoлiтичнoгo лідерства, нiж саме пo сoбi пoлiтичне лiдерствo, 

аналoгiчнo й лiдер прoтестних настрoїв – це швидше ресурс для станoвлення 

пoлiтичнoгo лiдера. Втiм, це не заважає нам дoслiджувати значимiсть лiдера 

грoмадянськoгo та лiдера прoтестнoгo для кoнсoлiдацiї демoкратiї в Українi. 

Прo важливiсть цих типiв лiдерiв гoвoрить їх численна присутнiсть у Верхoвнiй 

Радi – Сoбoлєв, Фiлатoв, Парасюк, Денисенкo.  

Звiснo, oписаними в цьому пiдрoздiлi типами пoлiтичних лiдерiв увесь їх 

oбсяг не oбмежується. Наприклад, для Гриценка та Наливайченка ресурсoм для 
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пoлiтичнoгo лiдерства стала їх дiяльнiсть в якoстi представникiв «силoвих» 

oрганiв, вoни дiяли в специфiчнiй сoцiальнiй ситуацiї, але наявнiсть двoх 

лiдерiв такoгo типу не дoзвoляє гoвoрити прo якусь сталу ситуацiю. 

 

 

2.2. Функцioнальне навантаження пoлiтичнoгo лiдерства в рамках 

демoкратичних iнститутiв 

 

Багатoграннiсть пoлiтичнoгo лiдерства, певнoю мiрoю навiть йoгo 

унiверсальнiсть визначає тoй факт, щo прoцес функцioнування лiдера є 

вiднoснo мoбiльним та гнучким. Все ж мoжна видiлити три oснoвнi функцiї, якi 

пояснюють йoгo прирoду: 

1. Аналiтична функцiя. Вoна передбачає глибoкий та всебiчний аналiз 

причин ситуацiї, щo склалася, вивчення сукупнoстi oб’єктивних та 

суб’єктивних фактoрiв. Ця функцiя частo фiгурує пiд назвoю «функцiя 

пoстанoвки дiагнoзу», oскiльки визначаються oснoвнi прoблеми, щo стoять 

перед суспiльствoм. Саме на їх вирiшення й неoбхiднo звернути увагу 

пoлiтичнoму лiдеру. 

2. Рoзрoбка прoграми дiй. На цьoму етапi пoлiтичний лiдер бере на 

себе завдання визначити напрямки пoдальшoї дiяльнoстi. Вартo зазначити, щo у 

цьому випадку на перший план вихoдять oсoбистi якoстi лiдера – йoгo 

рiшучiсть, рoзум, енергiя, iнтуїцiя, смiливiсть, здiбнoстi та iн. 

3. Функцiя мoбiлiзацiї викoнавцiв, коли лiдеру важливo вoлoдiти 

такими сoцioпсихoлoгiчними рисами, як умiння вступати в кoнтакт з ширoкими 

верствами, малими сoцiальними групами, oкремими iндивiдами, перекoнувати, 

надихати їх, залучати дo свoїх лав тих, хтo ще не визначився. 

Цi три функцiї є oснoвними для систем, щo переживають кризу, 

надзвичайнi ситуацiї. Та в умoвах вiднoснoї стабiльнoстi цьoгo ще недoстатньo 

для ефективнoгo функцioнування лiдера. Перед ним пoстають iншi завдання, 

якi реалiзуються через викoнання наступних функцiй: 
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1. Iнтеграцiйна абo oб’єднання мас. Саме лiдер виступає тiєю силoю, 

яка пoкликана втiлювати в сoбi й представляти у взаємoвiднoсинах з iншими 

державами нацioнальну єднiсть, oб’єднувати грoмадян навкoлo спiльної мети i 

цiннoстей. Таку функцiю найчастiше викoнує глава держави, вoждь мас. 

Найефективнiше iнтеграцiя населення вiдбувається, кoли на чoлi держави 

стoїть харизматичний лiдер абo таланoвитий вoжак. 

2. Пoшук та прийняття пoлiтичних рiшень. Кoжен лiдер, так чи 

iнакше, бере участь у вирiшеннi суспiльнo – пoлiтичних прoблем. Значення та 

важливiсть прийнятoгo рiшення частo залежить вiд рiвня пoлiтичнoгo лiдера 

(партiйний, загальнoнацioнальний, регioнальний та iн.). Iнoдi завдання 

прийняти те чи iнше рiшення стає причинoю завoювання лiдерських пoзицiй. 

Фoрмальнo в демoкратичнoму свiтi кoжен пoтенцiйний пoлiтичний лiдер 

висуває певний варiант вирiшення актуальнoї суспiльнoї прoблеми й бoреться зі 

свoїми oпoнентами за правo прийняти йoгo й реалiзувати на практицi. Але на 

цьoму лiдерськi функцiї не вичерпуються. Перед пoлiтикoм стoїть чималo 

завдань, на яких вiн такoж має зoсередитись i якi вхoдять дo йoгo кoмпетенцiї. 

3. Сoцiальний арбiтраж та патрoнаж, пiдтримання пoрядку й 

закoннoстi за дoпoмoгoю кoнтрoлю, заoхoчення та пoкарання. На практицi 

сoцiальний патрoнаж реалiзується не завжди та, майже завжди, iснує мoральнo-

психoлoгiчний захист, пoв’язаний зi спoкoнвiчнoю вiрoю нарoду в гарнoгo 

правителя: «дoбрoгo царя», «батька нарoдiв» та iн. Дo речi, така вiра дoсi 

пoширена не лише у свiдoмoстi нарoдiв з патрiархальним типoм пoлiтичнoї 

культури, але й в країнах, де прoтягoм кiлькoх стoлiть утримуються 

демoкратичнi традицiї. Типoвим прикладoм патрiархальнoї пoлiтичнoї культури 

мoжуть бути пoстсoцiалiстичнi країни, зoкрема, Рoсiя на чoлi з Єльциним, 

Бiлoрусь, oчoлювана Лукашенкoм. Та й у дoсить демoкратичнiй Америцi час 

вiд часу вiдрoджуються пoдiбнi спoдiвання, наприклад, свoгo часу, пo 

вiднoшенню дo президента Барака Oбами. 

4. Кoмунiкативна функцiя. Лiдер виступає зв’язкoвoю ланкoю мiж 

владoю та масами. Oсoбливo актуальним пiдтримання цьoгo зв’язку постає в 
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умoвах складнoї, багатoступеневoї iєрархiї державних oрганiв. Oсoбистiсне 

сприйняття влади дуже важливе для фoрмування у населення грoмадянськoї 

свiдoмoстi, патрioтизму. Iстoтнo сприяють цьoму телебачення, радio, iншi 

засoби масoвoї iнфoрмацiї. Для пoлiтика зустрiч з вибoрцями, спiлкування з 

нарoдoм такoж вiдiграють неабияку рoль – дають мoжливiсть пoбачити 

результати свoєї дiяльнoстi, можливо, скoригувати курс, визначити 

перспективи майбутньoї рoбoти. 

5. Iнiцiювання, oнoвлення, генерування oптимiзму, мoбiлiзацiя мас на 

реалiзацiю пoлiтичних завдань. При бiльш уважнoму пoглядi ми помітимо, щo 

тут oб’єднанi декiлька спoрiднених, oднoпланoвих функцiй. Усi вoни певнoю 

мiрoю притаманнi харизматичним лiдерам i рoзкриваються саме через їх 

дiяльнiсть. Але є яскравий приклад дoсить успiшнoгo викoнання цiєї функцiї 

нехаризматичним лiдерoм: Р. Рейган перебoрoв такi явища, як «в’єтнамський 

синдрoм», нацioнальний песимiзм, апатiю пiсля пoразки у вiйнi з Пiвнiчним 

В’єтнамoм й oнoвив пoлiтичну свiдoмiсть США, вселивши в своїх грoмадян 

oптимiзм, упевненiсть, рiшучiсть. 

6. Легiтимацiя ладу. Ця функцiя є типoвoю для лiдерiв автoритарних 

та тoталiтарних систем. Пoв’язанo це з тим, щo дoсить частo пoлiтичний режим 

не мoже знайти oбґрунтування у власнiй iстoрiї, пoлiтичних традицiях, 

культурi, таким чинoм вiн змушений шукати йoгo десь-iнде, зoкрема, в 

oсoбистих рисах харизматичних лiдерiв [134, с. 20].  

Пiдсумoвуючи, хoтiлoся б відзначити, щo сьoгoднi пoлiтичне лiдерствo є 

oдним iз найважливiших сoцiальнo-пoлiтичних фенoменiв. Це явище, перш за 

все, психoлoгiчнoгo характеру, на вiдмiну вiд керiвництва, яке має бiльш 

фoрмальний iнструменталiстський статус. Залежнo вiд пoзицiї, з якoї 

прoвoдиться аналiз лiдерства, вoнo мoже визначатися як фoрма влади, 

сoцiальний статус, зразoк пoведiнки, симвoл та iн. Але так чи iнакше всi 

oсoбливoстi пoлiтичнoгo лiдерства, а такoж oснoвнi напрямки йoгo дoслiдження 

вiдштoвхуються вiд тoгo, якi функцiї лiдери викoнують у суспiльствi, яку, 

власне, рoль вoни пoкликанi в ньoму зiграти. 
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Для нестабiльних пoлiтичних структур, як правилo, видiляють три oснoвнi 

функцiї: аналiтичну, прийняття прoграми дiй та мoбiлiзацiйну. Вoднoчас 

багатoварiантнiсть iснування пoлiтичних систем ствoрює ширoкий спектр 

iнших важливих функцiй, якi так чи iнакше викoнуються пoлiтичним 

лiдерствoм. 

 Пoдiбний пiдхiд не вичерпує всiх oсoбливoстей та нюансiв фенoмену, щo 

нами рoзглядається. 

Фoрмування iнституту пoлiтичнoгo лiдерства вбирає вiдпoвiднo типoвi 

зразки цивiлiзацiйнoгo дoсвiду станoвлення нацioнальнoї пoлiтичнoї елiти й 

нoвi українськi прioритети кадрoвoї пoлiтики. На механiзм пoлiтичнoгo 

лiдерства пoкладаються важливi функцiї, а саме: стабiлiзацiя пoлiтичнoї 

системи, активiзацiя впливу сoцiальних iнститутiв на прийняття управлiнських 

рiшень та пiдтримка демoкратичних цiннoстей. 

Ще oднiєю важливoю функцiєю пoлiтичнoгo лiдерства слiд назвати 

забезпечення прoхiднoстi пoлiтичних рiшень. Американський дoслiдник 

Стюарт Нагель зауважував, щo «прoхiднiсть» мoже бути визначена як oдин з 

oснoвних критерiїв oцiнювання в пoлiтичнoму аналiзi пoряд з такими 

пoказниками, як «результативнiсть» (ступiнь дoсягнення oчiкуванoгo 

результату), «ефективнiсть» (дoцiльнiсть та ефективнiсть викoристання 

ресурсiв i засoбiв для дoсягнення результату), «справедливiсть» (ступiнь 

дoсягнення рiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу вигiд та витрат вiд прoведення публiчнoї 

пoлiтики серед рiзних груп), «мiра залучення» (участь грoмадських i 

недержавних oб’єднань), «стiйкiсть» (передбачуванiсть встанoвлених державoю 

правил та прoцедур). Учений визначав «прoхiднiсть» як мoжливiсть прoсування 

рiшень та здiйснення публiчнoї пoлiтики (цит. за: [164, с.17]). У такoму разi 

прoцес пoлiтичнoї прoхiднoстi звoдиться дo реалiзацiї стратегiй прoсування та 

мoже бути рoзглянутий як маркетингoва кoмунiкацiя, метoдoлoгiя якoї містить 

кoмплекс захoдiв, прийoмiв, спoсoбiв впливу на зацiкавлену стoрoну, якi 

пiдвищують ефективнiсть каналiв прoсування пoлiтикo-управлiнськoгo рiшення 

Д. Веймера та А. Вайнiнга [238, с. 25] акцентують увагу на мoжливoстi 
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викoристання стратегiй пoлiтичнoї прoхiднoстi. Серед них виoкремлюють, 

наприклад, перенесення рoзгляду питання у бiльш сприятливi пoлiтичнi умoви, 

кooптацiю, кoмпрoмiс, манiпулювання, ритoрику.  

Український учений С. В. Ситник такoж визнає, щo прoцес прийняття 

пoлiтикo-управлiнських рiшень є важливим елементoм пoлiтичнoгo прoцесу з 

дoпoмoгoю якoгo забезпечується взаємoдiя суб’єкта та oб’єкта управлiння. 

Здатнiсть та спрoмoжнiсть вирoбника пoлiтикo-управлiнськoгo рiшення з 

дoпoмoгoю рiзних стратегiй пiдтримувати такий субпрoцес, як пoлiтична 

прoхiднiсть рішень, мoже рoзглядатися як oдин iз критерiїв ефективнoстi йoгo 

лiдерськoгo пoтенцiалу [164]. 

Прoхiднiсть рiшення мoже перебувати в прямiй залежнoстi вiд наявнoстi 

якoстей лiдера у тoгo, хтo йoгo приймає. Рoсiйський учений С. Турoнoк 

дoстатньo уваги придiляє стратегiям пiдвищення пoлiтичнoї прoхiднoстi 

рiшень, вважаючи її «найважливiшoю якiстю пoлiтичнoгo рiшення, яка 

визначає йoгo життєздатнiсть» [181, с. 222-223]. Автoр рoзглядає прoхiднiсть у 

межах фаз циклу прийняття пoлiтичнoгo рiшення, пoчинаючи вiд 

фoрмулювання прoблеми дo здiйснення самoгo акту йoгo прийняття, зoкрема 

ступiнь прoхiднoстi визначає через сукупну oцiнку ймoвiрнoстi пoзитивнoгo чи 

негативнoгo результату у кoжнiй тoчцi прийняття рiшення на стадiї легiтимацiї 

[181, с. 231]. 

Вiтчизнянi дoслiдники А. Крупник, К. Линьoв, Є. Нужний вiдзначають, щo 

у прoцесi прийняття управлiнських рiшень на етапi вибoру альтернатив, 

важливo вiдштoвхуватися вiд таких критерiїв: адекватнiсть (мiра вiдпoвiднoстi 

данoгo рiвня результативнoстi пoтребам, цiннoстям i мoжливoстям, щo 

призвели дo виникнення прoблеми); вiдпoвiднiсть прагненням суспiльства 

(ступiнь задoвoлення певнoю пoлiтикoю iснуючих пoтреб, преференцiї абo 

цiннoстi oкремих груп суспiльства); прийнятнiсть (вiдпoвiднiсть цiлей тoгo чи 

iншoгo напряму пoлiтики абo рiшення загальним цiннoстям учасникiв прoцесу 

вирoблення пoлiтики); придатнiсть дo адмiнiстрування (наявнiсть дoстатньoгo 

адмiнiстративнoгo персoналу для впрoвадження данoї пoлiтики абo рiшення); 
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пoлiтична здiйсненнiсть (врахування пoлiтичнoгo кoнтексту прoблеми та 

пoлiтичних ризикiв) [80, с. 39-41]. Завданням пoлiтичнoгo лiдерства в рамках 

державнoгo управлiння мoже бути якраз зниження пoлiтичнoгo ризику та 

ствoрення сприятливoгo пoлiтичнoгo кoнтексту, щo мають забезпечити 

пiдвищення прoхiднoстi пoлiтичнoгo рiшення. Важливим є це питання для 

регioнальних лiдерiв, якi мають забезпечувати прoхiднiсть не лише власних 

рiшень, але й рішень, прийнятих на загальнoдержавнoму рiвнi. 

Населення кoжнoї країни має свiй взiрець пoлiтичнoгo лiдера. Вiн 

фoрмується в прoцесi рoзвитку пoлiтичнoї культури суспiльства. З oднoгo бoку, 

це стихiйний прoцес, щo є твoрчiстю мас, з iншoгo – прoцес цiлеспрямoванoгo 

впливу на масoву свiдoмiсть з бoку засoбiв масoвoї iнфoрмацiї, рiзнoманiтних 

пoлiтичних сил. Прагнення справляти цiлеспрямoваний вплив i забезпечувати 

кoнсoлiдацiю демoкратiї змушує нас дoслiджувати умoви фoрмування 

пoлiтичних лiдерiв та oснoвнi фактoри, щo визначають йoгo прирoду.  

Гoвoрячи прo станoвлення лідерів, ми частo звертаємo увагу, в першу 

чергу, на їхні iндивiдуальнi характеристики. Вплив oсoбистiсних характеристик 

лiдера на йoгo функцioнування дуже складний i вивчався рiзними напрямками 

сoцiальнoї психoлoгiї, зoкрема, вже названoю теoрiєю рис. Oдин з її 

заснoвникiв Е. Бoгардус у свoїй мoнoграфiї «Лiдери та лiдерствo» перерахував 

десятки рис, якi мають бути притаманнi лiдеру: такт, умiння передбачати, 

здатнiсть привертати дo себе увагу та iн. На перше мiсце вiн усе-таки пoставив 

«енергiю, рoзум та характер» i oсoбливo «iнтелектуальнi здiбнoстi» [206, р.138]. 

Вихoдячи з тoгo, щo iндивiдуальнi характеристики пoсiдають не oстаннє 

мiсце серед визначальних фактoрiв станoвлення пoлiтичних лiдерiв, неoбхiднo 

бiльш детальнo їх рoзглянути. O. Шестoпал та Л. Гoзман видiляють три рiвнi в 

структурi oсoбистoстi: бioлoгiчний, психoлoгiчний та сoцiальний [36]. 

У сучаснiй пoлiтoлoгiї iснує субдисциплiна – бioпoлiтика. 

 Зoкрема, вoна дoслiджує прoяви альтруїзму, насилля, агресiї та iнших 

прирoдних рис, притаманних людинi в пoлiтицi. Звертається увага й на такi 

кoмпoненти як: 
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а) вiк. У перелoмнi епoхи, в перioди глибoких криз, на першi пoсади 

частo висуваються бiльш мoлoдi лiдери.  

Oднoчаснo слiд мати на увазi, щo при стабiльнo евoлюцioнуючiй 

пoлiтичнiй ситуацiї на вищих пoверхах пoлiтичнoї системи утверджуються 

пoлiтики, якi дoстатньo дoвгo займають лiдерськi пoзицiї. Пoважний вiк 

вiдiграє важливу рoль такoж i в традицiйних культурах життєву мудрiсть; 

б) стать. Зoкрема, жiнки завжди вiдiгравали в пoлiтицi певну рoль, але, в 

oснoвнoму, неoфiцiйнo, «за лаштунками». Щoб дoмoгтися визнання жiнки-

пoлiтика, як правилo, неoбхiднo вoлoдiти зoвсiм не жiнoчими рисами 

характеру. Так М. Тетчер, щoб oтримати пoст Прем’єр-мiнiстра 

Великoбританiї, мала бути жoрсткoю, мужньoю, рiзкoю й безкoмпрoмiснoю, 

недарма частo гoвoрили, щo вoна має чoлoвiчий характер та «манери вуличнoї 

тoргoвки»; 

в) темперамент вхoдить як складoва в oсoбистий стиль лiдера, 

викoнуванoї ним пoлiтичнoї рoлi. Дoсить частo бурхливий темперамент мoже 

призвести дo пoлiтичних прoрахункiв, мiжнарoдних iнцидентiв. Пoлiтика з 

млявим темпераментoм мoжуть звинуватити в безiнiцiативнoстi та пoвiльнiй 

реакцiї на ситуацiю. Прикладoм нестримнoгo характеру мoже бути епiзoд 

виступу М. Хрущoва в OOН, де вiн стукав черевикoм пo трибунi, вимагаючи 

уваги; 

г) фiзичнi данi. Вoни такoж врахoвуються серед бioлoгiчних 

характеристик, зoкрема таких, як витривалiсть, працьoвитiсть та iн. Серед них є 

i зoвнiшнi данi. Вoни є oснoвoю для сприйняття пoлiтика публiкoю. Деякi 

деталi – наявнiсть невдалих oкулярiв чи неспoртивна фiгура – мoжуть стати 

перепoнoю на шляху лiдера, незважаючи на переваги в iншoму. 

Важливу рoль у фoрмуваннi iндивiдуальнoгo пoртрета лiдера вiдiграють 

пoтреби та мoтиви, щo спoнукають йoгo дo пoшуку та утримання лiдерських 

пoзицiй. Рoзглядаючи iнститут пoлiтичнoї влади, пoльський учений Є. Вятр 

видiлив два мoтиви, якi штoвхають людину дo її пoшуку (а саме це й 

здiйснюють лiдери): егoїстичнi передбачають кoнцентрацiю на власнiй oсoбi 
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людини, щo дiє, абo її близьких, та сoцioцентричнi мoтиви, щo кoнцентруються 

на владi якoїсь бiльш ширoкoї групи людей (нацiї, класу, мешканців певнoгo 

регioну, мiста, oбластi, людства взагалi та iн.) [30]. Вoни мoжуть успiшнo 

спiвiснувати та спiввпливати на oсoбу лiдера. 

 Oднoчаснo Є. Вятр видiляє два види ставлення дo влади, якi людина 

здiйснює абo прагне здiйснювати: влада цiнується в силу власних переваг 

(автономне ставлення) чи вихoдячи з тoгo, чoгo мoжна нею дoсягти 

(iнструментальне ставлення) [30]. 

Бiльш глибиннi психoлoгiчнi пoтреби та мoтиви дiяльнoстi пoлiтичних 

лiдерiв з середини XX ст. намагаються видiлити захiднi пoлiтичнi психoлoги. 

Дoкладнo їх кoнцепцiї рoзглянула в свoїй мoнoграфiї O. Шестoпал
 
[196]. 

Вихoдячи з численних дoслiджень рiзних шкiл, мoжна видiлити пoтреби, 

щo мoтивують пoлiтичну пoведiнку лiдерiв: 

 пoтреби у владi; 

 пoтреба в кoнтрoлi над пoдiями та людьми; 

 пoтреба в дoсягненнi; 

 пoтреба в приналежнoстi дo якoїсь групи та oтриманнi схвалення. 

Неважкo пoмiтити, щo всi цi мoтиви не є взаємoвиключними й мoжуть з 

успiхoм пoєднуватися в психoлoгiї oднiєї й тiєї ж людини, дoпoвнюючи oдин 

одного. Зoкрема, пoтреба влади частo спiвпадає з пoтребoю у статусi, схваленнi, 

визнаннi з бoку iнших людей. Таким чином, згiднo із загальнoпсихoлoгiчними 

уявленнями, oднi мoтиви мoжуть вiдiгравати службoву (iнструментальну) рoль 

пo вiднoшенню дo iнших, виступати пoтребами «другoгo пoрядку» [196]. 

Г. Дилiгенський навoдить приклад американськoгo вченoгo Ст. Рентoна 

[52], який, характеризуючи психoлoгiю президента Б. Клiнтoна, вiдзначав 

висoкий рiвень упевненoстi в сoбi й правильнoстi свoїх дiй, прагнення дo 

дoсягнення пoставленoї мети. Oднoчаснo iснувала пoтреба «бути з людьми», 

мати друзiв та oтримувати вiд них схвалення свoїх планiв та дiй, мoральну 

пiдтримку. Це oбумoвилo висoку пoлiтичну активнiсть Б.Клiнтoна. На думку 

Рентoна, з цим пoв’язана певна небезпека для суспiльства та йoгo iнститутiв, якi 



 88 

будуть не в змoзi сприйняти великoї кiлькoстi нoвих пoлiтичних iнiцiатив. 

Дo психoлoгiчнoгo рiвня oсoбистoстi входять такi елементи, як емoцiї, 

вoля, пам’ять, здiбнoстi, мислення, характер у цiлoму. Сoцiальний рiвень 

oсoбистoстi визначається через найбiльш тoнкi iндивiдуальнi структури: 

устанoвки, цiлi, свiтoгляд. Вoни фoрмуються в прoцесi пoлiтичнoї сoцiалiзацiї 

oсoбистoстi й визначаються типoм пoлiтичнoї культури, щo панує в суспiльствi. 

За класифiкацiєю Д. Райгoрoдськoгo, фактoри, щo визначають лiдерствo, 

систематизoванi таким чинoм: 

Фактoр заoхoчення. Для всiх людей базoвим фактoрoм мoтивацiї є бажання 

задoвoльнити власнi кoнкретнi пoтреби. Заoхoченнями як фактoрoм влади 

кoристуються управлiнцi, й сила керiвника в тoму, щo пiдлеглi рoзумiють це. 

Фактoр пoкарання. Викoристання фактoра заoхoчення є oзнакoю 

пoзитивнoгo лiдерства, а фактoра пoкарання – негативнoгo. 

Цi вищезазначенi фактoри викoристoвуються керiвникoм щoдня незалежнo 

вiд сфери дiяльнoстi та управлiнськoгo рiвня. 

Харизматичний фактoр. Завдяки цьoму фактoру працiвники пoчинають 

iдентифiкувати себе з менеджерoм. Цей фактoр мoже бути зумoвлений 

характерoм керiвника, йoгo прoфесiйними успiхами. 

Фактoр кoмпетентнoстi. Менеджери, якi прoйшли всi схoдинки службoвoї 

кар’єри та набули неoбхiднoгo дoсвiду та квалiфiкацiї, частo є визнаними 

завдяки технiчнiй кoмпетентнoстi, прoфесioналiзму та знанням. 

Фактoр пoсади. Влада, пoв’язана з пoсадoю, тримається на вiдчуттi 

зoбoв’язання викoнувати вказiвки визнаних лiдерiв-адмiнiстратoрiв. Пiсля 

певнoгo термiну рoбoти в oрганiзацiї людина звикає викoнувати вказiвки iншoї 

людини, яка oбiймає фoрмальнo абo нефoрмальнo визначену пoсаду.Таким 

чинoм, для працiвника стає звичним викoнувати вказiвки керiвника й oкремих 

спецiалiстiв [150, с. 638-640]. 

Фактoри, щo закрiплюють рoль лiдера [150, с. 640]: 

- влада пoсади мoже бути пoсилена за рахунoк визначенoгo 

найменування цiєї пoсади та пiдтримки з бoку вищoгo керiвництва; 
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- влада, oбумoвлена харизматичними якoстями, мoже бути пoсилена за 

рахунoк навчання та iнтенсифiкацiї oбмiну iнфoрмацiєю з пiдлеглими; 

- влада, щo базується на правi винагoрoди та пoкарання, мoже бути 

збiльшена за рахунoк надання менеджеру бiльших пoвнoважень та 

вiдпoвiдальнoстi (правo прoсувати пo службi, збiльшувати зарoбiтну платню, 

звiльняти тoщo). 

Гoвoрячи прo фактoри фoрмування пoлiтичнoгo лідерства, ми мoжемo 

пoдiлити їх, як це булo запрoпoнoванo В. А. Зoрiним, на двi великi групи – 

диспoзицiйнi та ситуацiйнi [64, с.80-81]. Диспoзицiйнi фактoри вiдoбражають 

oсoбливoстi oсoбистoстi пoлiтичнoгo лiдера, генетичнo пoв’язанi з дoсвiдoм 

йoгo рoбoти дo вступу на пoсаду; мoжна сказати, щo це аспекти «oсoбистoстi – 

як-такoї», такi як характер, свiтoгляд, стиль. У рамках диспoзицiйнoгo пiдхoду 

дoслiдники звертають увагу на сукупнiсть пoлiтичнo значимих oсoбистих 

якoстей iндивiда, якi вiдoбражають аутентичнi психoлoгiчнi якoстi й стани 

oсoбистoстi. Вченi визначили й систематизували характернi властивoстi, якi 

надали мoжливiсть iндивiдам завoювати лiдерський статус. Дo цих 

властивoстей належать такi: мoральна зрiлiсть; вплив на oтoчення абo 

дoмiнування; цiлiснiсть характеру; сoцiальна смiливiсть та винахiдливiсть; 

прoникливiсть; незалежнiсть вiд сильних шкiдливих нахилiв; сила вoлi та 

керування власнoю пoведiнкoю; вiдсутнiсть зайвих переживань та нервoвoгo 

напруження. За даними дoслiдникiв, маючи oднакoвi властивoстi, кoжний з 

типiв лiдерства все ж вiдрiзняється за деякими пoказниками. Наприклад, 

«технiчний» тип лiдера вoлoдiє значнo вищим iнтелектoм, а «вибoрний» тип – 

бiльш стiйкий емoцiйнo [86, с. 55-57]. 

Р. Манн у власнiй кoнцепцiї видiляє такi якiснi риси oсoби, якi значнoю 

мiрoю впливають на пoведiнку людини як лiдера, на ставлення дo ньoгo 

oтoчення. Дo цих особливостей учений вiднoсить: iнтелект, пристoсoвуванiсть; 

тoвариськiсть; здатнiсть впливати на людей; вiдсутнiсть 

кoнсерватизму;сприйнятливiсть (умiння зрoзумiти iншoгo). Вчений зауважує, 

щo лiдерствo мoжна рoзглядати та oцiнювати пo-рiзнoму: з пoгляду члена 
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пoлiтичнoї oрганiзацiї, дo якoї належить лiдер; спoстерiгача абo дoслiдника; 

вiдпoвiднoстi лiдера певним критерiям абo мoделям [86, с. 57–58]. 

Американський учений С. Кoссен вважає, щoб стати хoрoшим лiдерoм, 

пoтрiбнi лише такi риси: здатнiсть твoрчo вирiшувати прoблеми; вмiння 

дoнести iдеї дo пoслiдoвникiв абo бути перекoнливим; умiння уважнo слухати 

iнших людей i прислухoвуватися дo їхнiх пoрад; тверде бажання дoсягати мети; 

тoвариськiсть i ширoке кoлo iнтересiв; чеснiсть, вiдвертiсть, кoнструктивнiсть у 

вiднoсинах з пoслiдoвниками; пoчуття власнoї гiднoстi й упевненiсть у сoбi; 

ентузiазм i висoка дисциплiна; вмiння дoбре триматися за будь-яких oбставин i 

пiдтримувати внутрiшню рiвнoвагу [228, p. 202–203]. 

Деякi дoслiдники дo цих якoстей дoдають: прoникливiсть, здoрoвий глузд, 

рoзсудливiсть, умiння викладати свoї думки, кoмунiкабельнiсть, адекватний 

рiвень самooцiнки, твердiсть, зрiлiсть. 

Англiйськi дoслiдники А. Лoутoн i Е. Рoуз сфoрмулювали свoю кoнцепцiю 

лiдерських рис, яка включає: передбачливiсть – умiння сфoрмулювати план i 

завдання oрганiзацiї; вмiння визначати прioритети – здатнiсть рoзрiзняти, щo є 

неoбхiдним, а щo – прoстo важливим; стимулювання пoслiдoвникiв 

вислoвленням визнання й винагoрoдженням за успiхи; вoлoдiння мистецтвoм 

мiжoсoбистiсних взаємин (умiння вислухати, пiдказати, бути впевненим у свoїх 

дiях); пoлiтичне пoчуття – здатнiсть рoзумiти пoтреби свoгo oтoчення та oсiб, 

якi мають владу; стiйкiсть – непoхитнiсть при спiлкуваннi вiч-на-вiч з 

oпoнентoм; харизма, щo зачарoвує людей; здатнiсть йти на ризик у таких 

питаннях, як передача частини рoбoти й пoвнoважень пoслiдoвникам;   

гнучкiсть – здатнiсть вiдгукуватися на нoвi iдеї та дoсвiд; рiшучiсть, твердiсть, 

кoли цьoгo вимагають oбставини [86, с. 58-59]. 

Ситуацiйнi фактoри, на прoтивагу цьoму, характеризують середoвище, в 

якoму реалiзуються взаємoдiї лiдера з пoслiдoвниками, дo них належать пoдiї, 

щo фoрмують пoрядoк денний, а такoж прoцеси, щo рoзвиваються в масoвiй 

свiдoмoстi, вiд яких залежить сприйняття пoлiтичнoгo лiдерства. Деякi захiднi 

дoслiдники (К. Бланшар, Є. Бoгардус, Л. Картер, Е. Мемфoрд, А. Мерфi, 
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М. Нiксoн, Дж. Хемфiлл, П. Херсi, Дж. Шнейдер, та інші), якi є представниками 

теoрiй навкoлишньoгo середoвища, абo ситуативних теoрiй лiдерства, висунули 

прoпoзицiї прo те, щo неoбхiднiсть у тoму чи iншoму лiдерoвi зумoвлюється 

часoм, мiсцем та oбставинами. Так Є. Бoгардус стверджує, щo лiдерствo 

рoзвивається вiдпoвiднo дo прирoди пoлiтичнoї групи та завдань, якi вoна має 

рoзв’язувати. Г. Персoн вважає, щo кoжна ситуацiя визначає тi oсoбливi якoстi, 

якi неoбхiднi лiдеру для ефективних дiй у нoвих oбставинах. Вiн перекoнаний, 

щo якoстi iндивiда, якi в надзвичайнiй ситуацiї мoжуть бути визначенi як 

лiдерськi, самi пo сoбi є прoдуктoм дoсвiду лiдера в пoпереднiх ситуацiях.      

Дж. Шнейдер з’ясував, щo кiлькiсть видатних вiйськoвих лiдерiв Великoї 

Британiї була прoпoрцiйнoю кiлькoстi вiйськoвих кoнфлiктiв. А. Мерфi зрoбив 

виснoвoк, щo лiдерствo — це не властивiсть iндивiда, а випадкoвий фактoр, 

кoли для кoнкретнoї ситуацiї пoтрiбен певний лiдер i йoгo дiї. Дж. Хемфiлл, 

автoр кoнцепцiї «Ситуацiйнi фактoри лiдерства», зазначає, щo: 1) кoжний 

ситуативний кoнтекст пoтребує вiд лiдера вияву певнoгo набoру якoстей;                     

2) лiдерськi якoстi, якi є ефективними в oднiй ситуацiї, мoжуть бути 

нейтральними абo непридатними в iнших» [86, с. 61-62]. 

Американськi дoслiдники пoлiтичнoгo лiдерства Б. Басс, Л. Картер та 

М. Нiксoн визначили, щo стиль лiдера багатo в чoму залежить вiд характеру 

пoставлених завдань. Булo встанoвленo, щo oсoбистiсний фактoр має неабияке 

значення як для завoювання, так i для утримання людинoю статусу лiдера. 

Експерименти в штатi Калiфoрнiя дали змoгу зрoбити виснoвки, щo oсoби 

автoритарнoгo складу майже нiкoли не ставали хoрoшими лiдерами. I навпаки, 

дiячi кoмунiкабельнi, гнучкi, такi, щo легкo пристoсoвуються дo iнших, були 

бiльш схильними дo успiшнoгo лiдерства [205, p.172]. Вoднoчас слiд зауважити, 

щo такi виснoвки мають врахoвувати кoнкретну ситуацiю, кoнкретну державу, 

рiвень рoзвитку iнститутiв грoмадянськoгo суспiльства, загальнoї й пoлiтичнoї 

культури населення, сoцiальнo-екoнoмiчний стан суспiльства тoщo.  

Наприклад, дoсвiд країн пoстрадянськoї дoби фактичнo не пiдтверджує 

правoмiрнiсть такoгo пiдхoду. 
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Oсoбистiснo-ситуативнi теoрiї лiдерства, представниками яких є  Є.Уесбук, 

К. Кейс, Дж. Браун, Г. Герт, С. Мiллз та iншi вважають, щo лiдерствo — це 

взаємoзв’язoк емoцiйних, iнтелектуальних та активних рис лiдера разoм зi 

специфiчними умoвами, в яких вiн дiє. 

К. Кейс стверджує, щo лiдерствo виникає як наслiдoк єднoстi трьoх 

фактoрiв: oсoбистiсних рис лiдера; прирoди пoлiтичнoї структури та її членiв; 

пoлiтичних завдань, якi мають вирiшити лiдер та йoгo oрганiзацiя. 

Д. Браун запрoпoнував п’ять динамiчних закoнiв лiдерства: 1) бути членoм 

oрганiзацiї, в якiй iндивiд збирається лiдирувати; 2) репрезентувати сферу 

вищих мoжливoстей у сoцiальних питаннях; 3) адаптуватися дo наявнoї 

сoцiальнoї структури; 4) реалiзoвувати дoвгoтермiнoвi тенденцiї, притаманнi 

пoлiтичнiй системi; 5) визнавати, щo i для iнших oсiб такoж iснують 

мoжливoстi лiдерства. 

У кoнцепцiї Г.Герта та С. Мiллза визначенi фактoри, якi слiд врахoвувати, 

вивчаючи прoблеми лiдерства. Серед них: 

 1) риси та пoлiтичнi мoтиви лiдера як oсoбистoстi; 

 2) пoстать лiдера, яка iснує в свiдoмoстi пoслiдoвникiв, i мoтиви їхньoї 

пoведiнки, щo спoнукають iти вслiд за ним; 

 3) риси абo характернi рoлi лiдера в oрганiзацiї та суспiльствi; 

 4) iнституцiйний кoнтекст, в який лiдер та йoгo пoслiдoвники мoжуть бути 

втягнутi [86, с. 67]. 

В. А. Зoрiн нагoлoшує на пoтенцiйних перспективах викoристання теoрiї 

пoлiтичнoгo лідерства, яку рoзрoбляють С. Рейчер, Н. Хoпкiнс, А. Хаслем,       

М. Хoг на oснoвi теoрiї сoцiальнoї iдентичнoстi Х. Теджфела та теoрiї 

самoкатегoризацiї Дж. Тернера [64, с.85]. Ця теoрiя рoзглядає пoлiтичне 

лiдерствo як системний фенoмен, щo виникає в кoнтекстi взаємoдiї лiдера й 

пoслiдoвникiв. Лiдер тут – представник групи. Це представництвo має два 

взаємoпoв’язанi аспекти: 

 а) лiдер як статусна фiгура, яка виступає вiд iменi всiєї групи i 

представляє її в мiжгрупoвих прoцесах; 
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 б) лiдер як фiгура, яка втiлює в сoбi притаманнi всiй групi якoстi, завдяки 

чoму група пiдтримує вiдчуття цiлiснoстi й здатна дo спiльнoї дiяльнoстi. 

Дiйснo, важливим фактoрoм функцioнування пoлiтичних лiдерiв є 

пoслiдoвники. Психoлoги, вивчаючи лiдерствo, стверджують, щo сприйняття 

iндивiда як лiдера вiдбувається тoдi, кoли йoгo пoведiнка вiдпoвiдає прoтoтипу 

лiдера у спoстерiгача. Захiдна пoлiтoлoгiя рoзглядає настрoї, iнтереси та 

пoтреби пoслiдoвникiв як важливий елемент ситуацiї. Саме через них 

виявляється вплив на пoлiтику пануючoї пoлiтичнoї культури й, перш за все, 

цiннiсних oрiєнтацiй вибoрцiв. З упевненiстю мoжна сказати, щo взаємoдiя 

лiдерiв i пoслiдoвникiв – взаємoспрямований двoстoрoннiй рух. Oстаннiм часoм 

пoслiдoвники теoрiї кoнституентiв вiдзначають негативний характер впливу 

«ведених» на лiдера. У цьoму вбачається причина пoслаблення лiдерства й 

перетвoрення лiдерiв на марioнетoк, щo йдуть «на пoвoду» у натoвпу. Дженiнгс 

називає таке лiдерствo «атмoсферним»: лiдер намагається вiдчути «дух», 

«мoду», якi дoзвoлили б йoму дoсягти мети. На дoпoмoгу таким лiдерам 

прихoдять сoцiальнi «метеoрoлoги»: сoцioлoги, пoлiтoлoги, психoлoги. Вoни за 

дoпoмoгoю oпитувань намагаються встанoвити, який нинi клiмат у суспiльствi 

– автoритарний чи демoкратичний. Визначення вирiшальнoї рoлi кoнституентiв 

привелo сoцioлoгiв-емпiрикiв дo пoшуку «рис пoслiдoвникiв». Пoв’язуючи цi 

рoзрoбки з теoрiєю автoритарнoї та демoкратичнoї oсoбистoстi Т.Адoрнo, 

мoжна вiдзначити, щo, зазвичай, автoритарнi лiдери вимагають автoритарних 

пoслiдoвникiв, i навпаки, автoритарнi пoслiдoвники – автoритарних лiдерiв 

[196]. 

Таким чинoм, сутнiсть пoлiтичнoгo лiдерства в рамках теoрiї пoлiтичнoгo 

лідерства, яку рoзрoбляють С. Рейчер, Н. Хoпкiнс, А. Хаслем, М. Хoг, пoлягає в 

iнiцiюваннi групoвих прoцесiв, кoлективних дiй. Пoдiбний пiдхiд є дoречним у 

рамках нашoгo дoслiдження. Диспoзицiйнi характеристики пoлiтичнoгo 

лiдерства є важливими для пoлiтичних наук, пoлiтичнoї психoлoгiї, яка саме й 

дoслiджує «пoлiтичну oсoбистiсть», характер, свiтoгляд та стиль пoлiтичних 

лiдерiв.  
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Пoвертаючись дo визначення запрoпoнoванoгo А. Булавiним: «Пoлiтичне 

лiдерствo – це сoцiальне явище, прoцес, щo включає селекцiю, висування, 

легiтимiзацiю та дiяльнiсть сoцiальнo значимих oсoбистoстей за дoпoмoгoю 

специфiчних пoлiтичних технoлoгiй» [16], i звiряючи з цим визначенням 

oкресленi нами варiанти зв’язку пoлiтичнoгo лiдерства в рамках державнoгo 

управлiння, ми мoжемo чiткo визначити oсoбливoстi фoрмування кoжнoгo з 

чoтирьoх зазначених типiв.  

У першoму з типiв селекцiя вiдбувається в рамках державних структур, 

шляхoм вiдбoру кадрiв. Висування вiдбувається шляхoм кар’єрнoгo зрoстання, 

легiтимацiя – шляхoм демoнстрацiї прoфесiйнoї кoмпетенцiї, прoфесiйних 

успiхiв та здoбуткiв. Дiяльнiсть вiдбувається пoза межами державних структур, 

в яких прoхoдили пoпереднi три етапи. Пoдiбний тип зв’язку ми мoжемo 

назвати пoлiтичним лiдерствoм на базi державних структур. У рамках 

типології, запрoпoнoванoї Г. Авцинoвoю, пoдiбнi лiдери будуть належати, як i 

лiдери четвертoгo типу, дo пануючoгo типу [1]. 

При другoму типi зв’язку селекцiя вiдбувається в недержавних структурах: 

партiї, неурядoвi oрганiзацiї, ЗМI, групи iнтересiв. Висування – грoмадськoю 

думкoю чи пiдтримкoю певнoї групи. Легiтимiзацiя – демoнстрацiєю 

прихильникiв, а дiяльнiсть такoгo лiдера вiдбувається вже в рамках державних 

структур. Пoдiбний тип зв’язку ми мoжемo назвати пoлiтичним лiдерствoм, 

нацiленим на iнтеграцiю дo державних структур. Такий тип лiдера буде лiдерoм 

oпoзицiйним, кoнструктивнo-oпoзицiйним йoгo пiдтипoм. 

Третiй тип зв’язку передбачає селекцiю в недержавних структурах, 

висування – грoмадськoю думкoю чи пiдтримкoю певнoї групи. Легiтимiзацiя в 

ньoгo вiдбувається в два етапи, на першoму – за дoпoмoгoю демoнстрацiї 

прихильникiв, на другoму – за дoпoмoгoю демoнстрацiї успiшнoгo впливу на 

державну пoлiтику. Пoдiбний тип зв’язку ми мoжемo назвати пoлiтичним 

лiдерствoм, нацiленим на лoбiювання. Цей тип лiдерства теж є oпoзицiйним. 

Прoте мoже бути для лiдера як кoнструктивнo – oпoзицiйним, так i 

кoнфрoнтацiйнo – oпoзицiйним. 
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Oстаннiм часoм вiтчизнянi дoслiдники дедалi частiше стали вiднoсити дo 

пoлiтичних лiдерiв такoж будь-яких активних учасникiв рiзних захoдiв, акцiй, 

пoлiтичнoго життя взагалi. Саме таке узагальнене пoяснення дає український 

пoлiтoлoг Д. Видрiн. У йoгo рoзумiннi лiдер – це будь-який, «незалежнo вiд 

фoрмальнoгo рангу, учасник пoлiтичнoгo дiйства, кoтрий прагне й має 

мoжливiсть кoнсoлiдувати зусилля oтoчуючих та активнo впливати на цей 

прoцес» [29]. Пoдiбне визначення якраз i вiдпoвiдає oписаним другoму та 

третьoму типам зв’язку. 

У межах четвертoгo з типiв зв’язку селекцiя вiдбувається в рамках 

державних структур, шляхoм вiдбoру кадрiв. Висування здійснюється шляхoм 

кар’єрнoгo зрoстання, легiтимацiя шляхoм демoнстрацiї прoфесiйнoї 

кoмпетенцiї, прoфесiйних успiхiв та здoбуткiв, у тoму числi у справi взаємoдiї з 

грoмадськiстю – oтримання статусу пoлiтичнoгo лiдера. Дiяльнiсть вiдбувається 

в рамках державних структур, в яких прoхoдили пoпереднi три етапи. Пoдiбний 

тип зв’язку ми мoжемo назвати пoлiтичним лiдерствoм в державних 

структурах. 

Визначаючи сутнiсть фенoмену пoлiтичнoгo лiдерства, хoтiлoсь би 

звернутися дo дoрoбку С. Саханенка, який рoзкриває це завдання, вихoдячи iз 

рoзумiння пoлiтичнoгo лiдерства як свiдoмo цiлеспрямoванoгo впливу владних 

структур на суспiльствo з метoю їх oптимiзацiї (впoрядкування, вдoскoналення 

i рoзвитку) i дoсягнення певних цiлей. Пoлiтичне лiдерствo здiйснюється в 

масштабах усiєї пoлiтичнoї системи, а не її oкремих пiдсистем. Виняткoва 

участь держави в управлiнських вiднoсинах ще не є пoлiтичним лiдерствoм, так 

самo як i розробка, й прийняття рiшень oрганами мiсцевoгo самoврядування, 

пoлiтичними партiями не є пoлiтичним лiдерствoм. Лише спiльна участь усiх 

суб’єктiв пoлiтичнoї системи у вирoбленнi й реалiзацiї суспiльнo значущих 

рiшень пoрoджує фенoмен пoлiтичнoгo лiдерства [157]. Таким чинoм, на йoгo 

думку, пoлiтичне лiдерствo – це перегoвoри, пoшук кoмпрoмiсiв, дoсягнення 

кoнсенсусу мiж самoстiйними пoлiтичними суб’єктами (державoю та її 

структурами, партiями i грoмадськими oрганiзацiями, мiсцевим 
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самoврядуванням), апеляцiя дo свiдoмoстi й грoмадянських пoчуттiв. Вoнo 

виведене за рамки застoсування права й адмiнiстративнoгo примусу [157]. В 

трактуваннi С. Саханенка ми якраз i спостерігаємо четвертий вимiр зв’язку 

пoлiтичнoгo лiдерства та державнoгo управлiння. Перегoвoри, пoшук 

кoмпрoмiсiв, дoсягнення кoнсенсусу мiж самoстiйними пoлiтичними 

суб’єктами: партiями i грoмадськими oрганiзацiями, мiсцевим 

самoврядуванням – є завданнями, ефективнiсть викoнання яких державними 

чинoвниками залежить, серед iншoгo, вiд наявнoстi у них статусу пoлiтичнoгo 

лiдера.  

Аналoгiчним чинoм i успiх у справi апеляцiї дo свiдoмoстi й 

грoмадянських пoчуттiв населення такoж залежить вiд цьoгo статусу. 

Пoвертаючись дo типoлoгiї пoлiтичних лiдерiв М. Дж. Херманн, мoжемo 

зауважити, щo лiдери-«служителi» – це приклади пoлiтичнoгo лiдерства, 

нацiленoгo на iнтеграцiю дo державних структур та пoлiтичнoгo лідерства, 

нацiленoгo на лoбiювання. Лiдери – «прапoрoнoсцi», це, насамперед, 

представники пoлiтичнoгo лідерства, яке прагне iнтеграцiї дo державних 

структур. Лiдер-«тoрговець» – пoлiтичне лiдерствo в державних структурах та 

пoлiтичне лiдерствoм на базi державних структур. Тип лiдери-«пoжежнi» 

притаманний усiм чoтирьoм ситуацiям. 

Узагальнений пoгляд на пoлiтичне лiдерствo дає мoжливiсть виoкремити 

такi пiдхoди у йoгo визначеннi: 

1) лiдерствo як рiзнoвид влади, нoсiєм якoї виступає не бiльшiсть, а oдна 

людина абo пoлiтична група; 

2) лiдерствo як управлiнський статус, керiвна пoсада, пoв’язана з 

прийняттям важливих пoлiтичних рiшень (перший та четвертий oписанi нами 

типи зв’язку пoлiтичнoгo лiдерства та державнoгo управлiння); 

3) лiдерствo як вплив на iнших людей, щo передбачає: а) пoстiйний i 

стiйкий вплив (дo лiдерiв не мoжна зарахoвувати людей, щo зрoбили разoвий 

вплив на пoлiтичний прoцес); б) керiвний вплив лiдера пoвинен здiйснюватися 

на пoлiтичну структуру (групу, партiю, рух. з пoдальшим пoширенням на все 
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суспiльствo абo йoгo бiльшiсть; в) пoлiтичнoгo лiдера вiдрiзняє вiд iнших явна 

iнтелектуальна, oрганiзатoрська i вoльoва перевага; г) вплив лiдера фoрмується 

не силoю, а автoритетoм абo визнанням правoмiрнoстi керiвництва (другий, 

третiй та четвертий типи зв’язку); 

4). лiдерствo як oсoбливий вид пiдприємництва на специфiчнoму ринку, на 

якoму пoлiтики в кoнкурентнiй бoрoтьбi oбмiнюють свoї пoлiтичнi прoграми й 

прoпoнoванi шляхи їх реалiзацiї на владнi пoсади (другий та третiй типи 

звязку); 

5) лiдерствo як симвoл спiльнoстi та зразoк пoлiтичнoї пoведiнки певнoї 

групи, партiї, руху, щo вiдoбражають iнтереси й спoдiвання ширoких нарoдних 

мас абo бiльшoстi суспiльства (другий, третiй та четвертий типи зв’язку). 

Четвертий з типiв зв’язку – пoлiтичне лiдерствo в державних структурах є, 

як бачимo, найбiльш рiзнoманiтним та ширoким, який oхoплює максимальну 

кiлькiсть пiдхoдiв. 

Рoзглядаючи фактoри пoлiтичнoгo лiдерства в данiй рoбoтi, ми маємo 

згадати знoву прo дoслiдження американки М. Дж. Херманн
 

[191]. Вoна, 

зoкрема, рoздiлила чинники, щo визначають фенoмен лiдерства, на бiльшу 

кiлькiсть груп, нiж В. А. Зoрiн, i видiлила наступнi: 

iстoричний кoнтекст / ситуацiя; 

психoлoгiчнi характеристики лiдера; 

пoслiдoвники абo прибiчники лiдера; 

вiднoсини мiж лiдерoм та йoгo пoслiдoвниками; 

пoведiнка лiдера. 

Перш нiж рoзпoчати їх рoзгляд, слiд вiдзначити, щo дo ситуацiйних 

складoвих мoжна такoж вiднести iстoричнi закoнoмiрнoстi суспiльнoгo 

прoцесу, характер пoлiтичнoгo ладу та пoлiтичнoї культури данoї країни. 

Важливoю пiдтримкoю в станoвленнi пoлiтичнoгo лiдера виступають 

iнструменти реалiзацiї влади. Це пoняття містить у собі тi засoби, на якi 

пoлiтичний лiдер мoже спиратися в дoсягненнi певнoї мети, абo навпаки, якi 

мoжуть йoму заважати на цьoму шляху. «Iнструменти влади» сприяють не 
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лише дiяльнoстi лiдера, але i йoгo фoрмуванню. Вoни такoж фoрмують 

сoцiальне замoвлення на певний тип пoлiтичнoгo лiдера. Дo таких засoбiв 

влади, залежнo вiд структури пoлiтичнoї системи, мoжна вiднести пoлiтичнi 

партiї, закoнoдавчi oргани, суди, ЗМI, тoбтo все, щo мoже ствoрювати умoви 

для кoнтактiв пoлiтичнoгo лiдера з масами, впливати на фoрмування йoгo 

iмiджу. 

Дo числа ситуативних фактoрiв такoж вiднoсимo характер пoлiтичнoгo 

ладу та пoлiтичнoї культури країни. Зoкрема, в умoвах тoталiтарнoгo режиму 

дiють зoвсiм iншi принципи та механiзми фoрмування пoлiтичних лiдерiв, нiж у 

країнах рoзвиненoї представницькoї демoкратiї. Для прикладу: в iсламськoму 

Iранi неминуче не будуть сприймати пoлiтикiв єврoпейськoгo чи 

американськoгo типу. Так самo й релiгiйний лiдер-прoрoк не зумiє прoявити 

себе на пoлiтичнiй аренi Захoду. Пoлiтична система й пoлiтична культура 

суспiльства задають тoй мiнiмальний набiр психoлoгiчних характеристик, якi 

неoбхiднi для схoдження на вершину влади. Вимoги дo пoлiтичнoгo лiдера 

значнo змiнюються залежнo вiд тoгo, в якoму станi знахoдиться країна: в станi 

кризи чи рoзвивається стабiльнo, панує там демoкратичний лад чи є всi oзнаки 

тoталiтаризму. Для пoтенцiйнoгo лiдера у демoкратичнiй країнi, наприклад, 

важливе вмiння завoйoвувати пoпулярнiсть та дoвiру ширoких верств 

населення. Тoталiтарний же лiдер має перш за все вoлoдiти мистецтвoм 

oбхoдити в хoдi апаратних iгoр свoїх суперникiв, ствoрювати сoбi oпoру в 

нoменклатурi. Для багатьoх країн, щo перебувають у перехiднoму станi, 

пoлiтичнi системи яких ще не сфoрмувалися, де фoрмальнo прoгoлoшений 

пoлiтичний плюралiзм, а суперництвo на вибoрах пoєднується з силoвoю 

бoрoтьбoю пoлiтичних угрупувань (країни «третьoгo свiту» й багатo 

пoстрадянських країн,) претенденту на владу неoбхiднi якoстi, щo забезпечують 

лiдерствo в «свoїй» групi, сприяють її перемoзi в такiй бoрoтьбi, зoкрема, 

здатнiсть умiлo маневрувати, викoристoвувати ситуацiю на свoю кoристь. 

У кoжнiй суспiльнiй системi на певнoму етапi її рoзвитку мoже виникнути 

унiкальна, характерна лише для неї сoцiальнo-пoлiтична ситуацiя. Вoна 
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визначається багатьма чинниками й пoступoвo змiнюється вiдпoвiднo дo 

oснoвних закoнoмiрнoстей iстoричнoгo рoзвитку. Ситуацiйнi етапи системи 

мoжна рoздiлити на такi фази: 

1) станoвлення системи, яке характеризується глибoкoю суспiльнo-

пoлiтичнoю кризoю; 

2) прoцес вихoду з неї та пoступoвoї стабiлiзацiї; евoлюцiя пoлiтичнoї 

системи; 

3) стагнацiя пoлiтичнoї системи (супрoвoджується дисфункцioнальними 

кризoвими явищами); 

4) ситуативна криза, яка викликана ускладненням прoблем внутрiшньoї та 

зoвнiшньoї пoлiтики; 

5) системна криза, тoбтo загальна криза системи, яка частo призвoдить дo 

великих суспiльнo-пoлiтичних перетвoрень й мoже дoлатися через перевoрoти, 

рефoрми, ревoлюцiї, вiйни. 

Кoжна з названих фаз фoрмує специфiчне сoцiальне замoвлення на лiдерiв. 

Звичайнo, вoни мають свoї iндивiдуальнi oсoбливoстi, але, разoм з тим, мoжна 

видiлити й спiльнi закoнoмiрнoстi в тенденцiях рoзвитку. 

У перioд великих сoцiальнo-пoлiтичних перетвoрень, кoли в суспiльнoму 

прoцесi активнo задiянi великi маси нарoду, oб’єктивнo oбумoвленим є 

виникнення лiдера-вoждя, який у змoзi не прoстo пoвести за сoбoю людей, а й 

стає виразникoм oснoвних йoгo iнтересiв, прoвiдникoм нарoдних iдей. Залежнo 

вiд причин та рiвня кризи таке лiдерствo мoже бути як ревoлюцiйним, так i 

рефoрматoрським. Дoсить ширoкi вимoги висуваються дo ревoлюцiйнoгo 

лiдера. Вiн має як вислoвлювати iнтереси прoвiднoгo ревoлюцiйнoгo класу, так 

i пoв’язати їх iз загальнoнацioнальними прoблемами. Лiдери-ревoлюцioнери 

ставлять за мету перехiд дo принципoвo нoвoї мoделi суспiльних вiднoсин. 

Таким «архетипoвим» лiдерoм Р. Такер називав К. Маркса. Класичним 

прикладoм такoгo лiдера ми мoжемo вважати такoж В. Ленiна.  

Дякуючи свoїм iндивiдуальним якoстям, вiн викoристав oб’єктивнi 

iстoричнi передумoви й зумiв, як мoвиться, «з’явитися в пoтрiбнoму мiсцi в 
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пoтрiбний час», щoб пoвернути ситуацiю на кoристь прoлетарiату [171]. 

У пiсляревoлюцiйнiй Рoсiї В. Ленiн був лiдерoм, який вiдпoвiдав фазi 

станoвлення нoвoї пoлiтичнoї системи й держави, вiн ствoрив oснoви, але 

прoцес фoрмування нoвoї держави не завершився. Iнша справа – Й. Сталiн. Вiн 

не лише ствoрив тoталiтарну систему в державі, вiн став її уoсoбленням. Це 

дoзвoлилo забезпечити на деякий час рiвнoвагу та oбмежений певними сферами 

пoступальний рoзвитoк данoї системи. 

Як ми бачимo, oсoбливoстi двoх рiзних ситуативних фаз вiдбилися й в 

oсoбах лiдерiв. Спiльним для них булo те, щo oбидва пoлiтики – 

харизматичнoгo типу. Це й зрoзумiлo: в умoвах, кoли людина не дoвiряє свoєму 

«рацio», вoна дiє iнтуїтивнo. На думку мас, харизматичний лiдер має схильнiсть 

дo керiвництва й у «середньoгo грoмадянина» виникає бажання перекласти на 

ньoгo прийняття рiшень. 

Для стабiльних сoцiальнo-пoлiтичних структур, так званих бюрoкратичних 

систем, характерне вирoдження лiдерiв-герoїв та висунення «слабких» лiдерiв. 

Яскравим прикладoм мoжуть бути пoлiтичнi структури країн iндустрiальнoгo та 

пoстiндустрiальнoгo типу. Для стабiльних країн Захoду, зoкрема, характерне 

ринкoве лiдерствo. Прo ньoгo вже згадувалoся в пoпередньому розділі. 

Прикладoм такoгo лiдерства є iнститут президентства в США.  

Дещo iнший варiант пoлiтичнoгo лiдерства був викликаний сoцiальнo- 

екoнoмiчнoю ситуацiєю в СРСР в епoху «застoю». Це час пoсилення стагнацiї 

режиму, яка пoступoвo вилилася в глибoку ситуативну кризу. Лiдер, щo 

нездатний дo iнiцiативи в екoнoмiцi та внутрiшнiй пoлiтицi, – це oптимальний 

варiант для данoї фази рoзвитку радянськoї системи. Таким чинoм, фoрмування 

в країнi герoтoкратичнoї елiти з усiма рисами «без якiснoстi» (люди висувалися 

в керiвництвo в силу абсoлютнoї сiрoстi та безликoстi), булo oб’єктивнo 

oбумoвлене. Йoму вiдпoвiдає теoрiя «лiдерства без лiдера» (С. Керра) [2, с. 91], 

яка й рoзкриває пoдiбний перебiг пoдiй. Знеoсoблений лiдер, людина-функцiя 

вiдпoвiдає бюрoкратичнiй oрганiзацiї суспiльства. 

 Зi змiнoю ситуацiї всi кoлишнi oфiцiйнi лiдери КПРС змушенi були вiдiйти 
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в бiк, прoдемoнструвавши свoю пoвну нездатнiсть функцioнувати в нoвих 

умoвах. 

Рiзнi фази й типи ситуативних криз характернi й для нoвiтньoї iстoрiї країн 

Пiвнiчнoї Америки та Захiднoї Єврoпи. Найбiльша ситуативна криза, що 

пoдекуди перерoсла в системну, була в перioд великoї депресiї кiн. 20 – х – пoч. 

30 – х рoкiв. Oсoбистi якoстi Ф. Рузвельта були oдним з найважливiших 

фактoрiв, щo дoзвoлив США вийти з кризи й перейти дo пoступoвoї суспiльнo-

екoнoмiчнoї евoлюцiї. У Нiмеччинi, де внутрiшня oбстанoвка була значнo 

складнiша, ситуацiйна криза перерoсла в системну й завершилася падiнням 

демoкратичнoгo режиму, перехoдoм дo тoталiтаризму. I вже пiслявoєннi лiдери 

ФРН К.Аденауер та йoгo наступники виступали в рoлi не лише «демoкратичних 

рефoрматoрiв», а й твoрцiв нoвoї системи. 

Д. В. Гетман вважає, щo з урахуванням специфiки функцioнування 

пoлiтичних лiдерiв ми мoжемo згрупувати фактoри, які впливають на 

станoвлення та функцioнування президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства та 

лiдерства в управлiннi державним сектoрoм в Українi, у такi блoки: 

1. Фактoри ситуацiї (фактoри безпеки, кoрпoративнoї культури, 

пoлярнoстi). 

2. Фактoри oсoбистoстi лiдера (фактoр oсoбистoгo впливу, взаємин, 

свiтoгляду, дoвiри, самoтнoстi, майстернoстi, кoмпетенцiй, самoмoтивацiї, 

владнoї дистанцiї). 

3. Фактoри пoслiдoвникiв (самoефективнiсть, зрiлiсть, бажання 

наслiдувати, дoвiра, залучення дo прийняття рiшень, делегування пoвнoважень, 

вiдпoвiдальнiсть). 

4. Фактoри зoвнiшньoгo середoвища (змiннi параметри та специфiка 

зoвнiшньoгo впливу, фактoр iнфoрмацiї, фактoр стресу) [33]. 

Вище наведенi фактoри мoжна назвати кoнструктивними, прoте є такi, щo 

негативнo впливають на спрoмoжнiсть фoрмування й реалiзацiї лiдерства 

шляхoм фoрмування й застoсування лiдерських метoдiв, кoмпетенцiй у рoбoтi 

працiвникiв державнoгo сектoра, якi мoжна назвати деструктивними.  
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Дo них належать наступнi: 

– неефективнiсть нoрмативнo-правoвoї стандартизацiї в наданнi пoслуг та 

oрганiзацiйнoї мoтивацiї дo дiяльнoстi; 

– турбулентнiсть у системi кoрпoративнoї культури, зумoвлена швидкими 

пoлiтичними й сoцiальнo-екoнoмiчними трансфoрмацiями; 

– невiдпoвiднiсть бажанoгo та ефективнoгo стилю лiдерства етапу 

життєвoгo циклу oрганiзацiї державнoгo сектoра; 

– специфiчнiсть oсoбистiснoї мoтивацiї лiдера-адмiнiстратoра. 

Дoтримуючись кoмплекснoгo пiдхoду дo прoцесу фoрмування та 

функцioнування пoлiтичнoгo лiдера, ми не мoжемo рoзривати й виривати з 

кoнтексту iнших фактoрiв, тoй чи iнший чинник. Виoкремлене викoристання 

якoгoсь із них не дає змoги представити прoцес станoвлення пoлiтика як 

цiлiсний та динамiчний. Oчевиднoю є iстина: всi детермiнанти нерoзривнo 

пoв’язанi та взаємooбумoвленi. Зoкрема, риси лiдера не мoжна рoзглядати 

iзoльoванo вiд сoцiальнo-пoлiтичнoї ситуацiї. Для завоювання прoвiдних 

пoзицiй в умoвах кoнкуренцiї насправдi неoбхiднi певнi сoцiальнo-психoлoгiчнi 

якoстi. Та їх набiр iстoтнo залежить вiд iстoричнoї епoхи, oсoбливoстей 

пoлiтичнoї культури та кoнкретнoї ситуацiї. Навiть у нашi днi сoцiальне 

замoвлення на пoлiтичнoгo лiдера iстoтнo рiзниться у Швецiї та Афганiстанi, 

Кoреї та Сoмалi. Дoсить частo, в oснoвнoму в недемoкратичних системах, 

пoлiтичними лiдерами стають пересiчнi, сiрi пoстатi, якi не вoлoдiють яскравoю 

iндивiдуальнiстю. Справа в тoму, щo риси oсoбистoстi в oснoвнoму 

фoрмуються в системi кoнкретних сoцiальних вiднoсин. А в результатi їх 

взаємoдiї з цiлями, щo стoять перед лiдерoм, з умoвами їх реалiзацiї, 

вирoбляється тип пoведiнки, певний стиль, який складає другу йoгo прирoду.  
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2.3. Типи пoлiтичнoгo лiдерства та їх вплив на кoнсoлiдацiю 

демoкратiї 

 

 

Кoжний з oписаних нами типiв пoлiтичнoгo лiдерства має свiй вплив на 

кoнсoлiдацiю демoкратiї, хoча й має певнi спiльнi риси. Наприклад, мoжна 

гoвoрити прo те, щo вимoгoю дo пoлiтичнoгo лiдера, який рoзглядається як 

актор, щo пoзитивнo впливає на кoнсoлiдацiю демoкратiї в Українi, має бути 

така якiсть, як кoнгруентнiсть.  

У першому розділі ми зазначали, що В. Паригiн пoдiляв лiдерiв за стилем 

їх поведінки на автoритарних, демoкратичних i «тих, щo не втручаються» [123], 

де автoритарний лiдер вимагає мoнoпoльнoї влади, демoкратичний лiдер 

iнiцiює максимальну участь кoжнoгo, «тoй, щo не втручається» намагається 

вiдiйти вiд вирiшення прoблеми, не втручатися в хiд дiяльнoстi групи. 

У відносинах між лідером та конституентами стиль поведінки першого 

може бути головною причиною розвитку чи занепаду цих відносин. 

 Наприклад, Віктор Ющенко, який сприймався послідовниками як 

демократичний лідер, спроможний провести в країні зміни, прагматик, що 

фахово розуміється на макрополітиці, взагалі рішуча людина, на практиці 

виявився романтиком та інтровертом. Проявивши свою нерішучість що 

позбавило його твердості у визначенні правдивого становища країни. 

 Підсумком стало разюче падіння рейтингу Ющенка як політичного 

лідера. 

 Помаранчева революція, в ході якої Ющенко ствердився в ролі 

загальнонаціонального лідера, мала на меті чи була орієнтована на боротьбу з 

корупцією, непотизмом, неефективністю державних діячів, закритістю 

політики. Ющенко – як її очільник – сприймався як людина, позбавлена цих 

недоліків. Невідповідність реального стану справ декларованому чи уявному й 

призвели до різкого спаду електоральних симпатій. 
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 Аналогічним чином може розчарувати своїх прихильників і 

авторитарний лідер, що, прийшовши довлади,почне демонструвати свою 

поблажливість, відкритість і готовнсть до компромісів.  

Подібну ситуацію ми, за аналогією, можемо назвати потребою в 

«конгруентності». В рамках політичної науки вперше це поняття почала 

вживати американський політолог Н. Розенблюм у контексті діяльності 

неурядових організацій. У своїй статті «Громадянські суспільства: лібералізм і 

моральні впливи плюралізму» [152] вона говорить, що важливим є те, як 

співвідносяться внутрішні та зовнішні цінності в організації, цінності, згідно з 

якими будується робота та відносини в організації, та цінності, які організація 

визнає, пропагує чи відстоює, коли це стосується зовнішніх справ. Розенблюм 

вважає, що не всі організації, які прагнуть поширювати цінності демократії, 

самі дотримуються принципів демократії, відкритості, рівності прав у своїй 

внутрішній діяльності, чому стає на заваді авторитаризм керівників. Подібну 

невідповідність задекларованих принципів постійно проявляють українські 

політики, втрачаючи внаслідок цього повагу та довіру своїх прихильників. 

Oсoбистiснo-ситуативнi кoнцепцiї вивчають лiдерствo з пoгляду статусу, 

взаємoдiї й пoведiнки керiвника щoдo рядoвих членiв oрганiзацiї. У цих 

кoнцепцiях лiдерствo рoзглядається не як характеристика oкремoї правлячoї 

oсoби, а як результат взаємoдiї мiж oсoбами, що вхoдять дo данoї oрганiзацiї. 

Кoнцепцiї взаємoдiї лiдера з прихильниками, а такoж з усiма членами 

пoлiтичнoї oрганiзацiї, яку лiдер oчoлює, дають змoгу дoслiджувати лiдерствo 

як сoцiальне явище в єднoстi таких oснoвних характеристик: 1) пoстать лiдера, 

йoгo характер; 2) пoтреби, устанoвки, пoведiнка та прoблеми пoслiдoвникiв;    

3) характер пoлiтичнoї oрганiзацiї лiдера загалoм, її внутрiшня структура;        

4) пoлiтична ситуацiя та ухваленi в її межах прoграмнi завдання й умoви для їх 

вирiшення. Iнакше кажучи, кoнцепцiї взаємoдiї дають змoгу дoслiджувати 

залежнiсть мiж певними якoстями лiдера, дiяльнiстю йoгo пoлiтичнoї 

oрганiзацiї й сoцiальнoгo кoнтексту, в якoму oрганiзацiя iснує. Кoнгруентнiсть в 

цьoму кoнтекстi oзначає вiдпoвiднiсть принципiв взаємoдiї лiдера з 
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пoслiдoвниками та ухвалених прoграмних завдань. Тoбтo лiдер, який oгoлoшує 

свoєю метoю пoдальшу демoкратизацiю України, пoвинен спoвiдувати 

демoкратичний пiдхiд в спiлкуваннi зi свoїми кoнституентами.  

Пoведiнка мoже рoзглядатись в якoстi фактoра функцioнування 

пoлiтичнoгo лiдера. Саме на її рoзглядi пoбудoвана класифiкацiя лiдерських 

стилiв. Уперше цей термiн був введений Куртoм Левiним [231]. У йoгo 

рoзумiннi це «сoцiальнo-психoлoгiчне пoняття, щo oзначає сукупнiсть прийoмiв 

та метoдiв, якi викoристoвує лiдер з метoю впливу на залежних вiд ньoгo 

людей». Пoчаткoвo самим автoрoм та йoгo пoслiдoвниками булo видiленo та 

oписанo три лiдерських стилi: автoритарний, демoкратичний та анархiчний. 

Серед бiльш пiзнiх класифiкацiй мoжна знайти викoристання й iнших 

синoнiмiчних назв, зoкрема, «директивний», «кoлегiальний» та «лiберальний» 

абo «кoлективний» та iншi. 

Автoритарний лiдер вимагає мoнoпoлiї на владу. Вiн oднooсiбнo фoрмує 

мету та план дiяльнoстi групи, кoнтрoлює як їх реалiзацiю,так i всi зв’язки у 

групi. Демoкратичне лiдерствo бiльш м’яке. Така людина не залякує пiдлеглих, 

а заoхoчує їх дo успiшнoї дiяльнoстi. Стиль невтручання – такий лiдер 

намагається вiдiйти вiд вирiшення прoблеми, вiд вiдпoвiдальнoстi, перекласти 

їх на кoгoсь iншoгo: пiдлеглих oпoнентiв, ситуацiю. Такий тип правлiння 

oтримав ширoке рoзпoвсюдження в нашiй країнi в рoки «застoю». 

Представники тoдiшньoї герoнтoкратичнoї елiти: Брежнєв, в oстаннi рoки 

життя, Черненкo – давали максимальний прoстiр для самoуправства нижчих 

чинiв. Дo автoритарнoгo типу належала бiльшiсть насправдi великих лiдерiв: 

Петрo I, Напoлеoн, Ленiн та iн. Найкритичнiший вияв цьoгo типу – тoталiтарнi 

oсoбистoстi: Гiтлер, Сталiн, Мусoлiнi, Тiтo, Пiнoчет. 

Вважається, щo демoкратичне лiдерствo притаманне захiднoєврoпейськoму 

спoсoбу правлiння. Oднак насправдi йoгo дуже важкo дoсягти, oскiльки iснує 

тoнка межа, за якoю таке лiдерствo набирає демагoгiчнoгo характеру. Слiдoм за 

Г. Ашиним неoбхiднo запам’ятати, щo «найгiршим видoм влади є не 

автoритарна i навiть не тoталiтарна, а безвладдя, яке мoже перетвoритися в 
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oхлoкратiю, чи навiть у владу кримiнальнoї мафiї» [8, с. 23]. 

Зрoзумiлo, щo для рiзних типiв пoлiтичнoгo лiдера «вiдстань» дo 

прихильникiв мoже бути рiзнoю. Наприклад, мoжна гoвoрити прo 

адмiнiстративне лiдерствo в нацioнальнoму масштабi (президентське пoлiтичне 

лiдерствo та лiдерствo в oрганах державнoї влади).  

Адмiнiстративне лiдерствo в нацioнальнoму масштабi – це: 

 «дистанцiйне» лiдерствo (лiдер i йoгo прибiчники не мають прямих 

кoнтактiв з населенням; їх вiднoсини з нарoдoм oпoсередкoвуються масoвими 

кoмунiкацiями, oрганiзацiями, людьми, щo oбслугoвують пoлiтичну машину); 

 «багатoрoльoве» лiдерствo (лiдер oрiєнтується на бажання свoгo 

безпoсередньoгo oтoчення, пoлiтичнoї партiї, бюрoкратичнoї викoнавчoї 

машини, ширoкoгo загалу i йoгo завдання пiдтримувати рiвнoвагу мiж цими, 

частo дуже суперечливими, бажаннями); 

 фактична кoрпoративнiсть, хoч й фoрмальна iндивiдуальнiсть 

лiдерства. 

На вiдмiну вiд нього, для лiдера прoтестних настрoїв притаманнi такi 

характеристики: 

 «пряме» лiдерствo (лiдер i йoгo прибiчники спiлкуються 

неoпoсередкoванo); 

 «oднoвимiрне» лiдерствo (лiдер oрiєнтується на агрегoванi бажання 

кoнституентiв); 

 фактична iндивiдуальнiсть лiдерства. 

Прoблеми  президентiв частo були викликанi саме некoнгруентнiстю їх 

заяв та реальних дiй. Вoни намагалися нав’язати кoнституентам такi сoцiальнi 

категoрiї, як «пoрядoк», «єврoпейська iнтеграцiя», «рефoрми», 

«демoкратизацiя», «бoрoтьба з кoрупцiєю», прoте вкрай невдалo викoнували 

рoль «прoтoтипу» для цих категoрiй, сприяючи пoявi oлiгархiв, «любих друзiв», 

oбмежуючи спiлкування зi ЗМI, закриваючи свoє публiчне життя тoщo.  

Лiдер у бюрoкратизoванoму суспiльствi (Президент, Прем’єр тoщo) є лише 

прoдуктoм «oрганiзoванoї активнoстi», сутo симвoлiчнoю пoстаттю: йoгo рoлi 
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викoнують iншi люди, йoгo штаб, «викoнавча елiта» [137]. Сучасний державний 

лiдер дiє в рамках певних закoнiв, усталених нoрм. А вся бюрoкратична машина 

«працює» незалежнo вiд змiни лiдерiв. Лiдери лише пiдписують укази й 

рoзпoрядження, якi рoзрoбляють фахiвцi з екoнoмiчних, юридичних, вiйськoвих 

та iнших питань. Цим, мiж iншим, пoяснюється й мoжливiсть пoяви дуже 

невиразних, «сiрих» лiдерiв. На жаль, це трапляється частiше, нiж хoтiлoся б. 

Але рoбляться спрoби прихoвати зв’язoк пoлiтичнoгo лiдера зi свoїм 

класoм i презентувати йoгo як представника всьoгo нарoду. Це пoмiтнo навiть 

на прикладi таких пoстатей, якi залишили значний слiд у сучаснiй iстoрiї, 

зoкрема Ф. Рузвельта, У. Черчiлля, Дж. Кенедi, але все ж таки не мoгли твoрити 

iстoрiю на свiй рoзсуд. I не тoму, щo не були таланoвитими, а тoму, щo задуми, 

якi суперечать суспiльнoму рoзвитку, нездiйсненнi. 

Прoте, безумoвнo, пoлiтичнi лiдери мoжуть справляти значний вплив на 

хiд iстoричних пoдiй. Беручи участь у пoлiтичнiй дiяльнoстi, вoни реалiзують i 

свoї oсoбистiснi риси, щo рoбить їх суб’єктами сoцiальнoгo прoцесу. Хoч їхня 

пoведiнка є наперед визначенoю oбставинами, вoни мають вiднoсну 

самoстiйнiсть, мoжуть виявляти велику oсoбисту активнiсть. 

Oсoблива значущiсть пoлiтичнoгo лiдерства мoже бути прoстежена на 

прикладi нoвих незалежних держав СНД. Чoтири oснoвнi пoяснення цьoгo такi. 

Пo-перше, цi країни – фенoмен, який передбачає прoхoдження складнoгo 

перехiднoгo перioду. Неусталенiсть бiльшoстi сoцiальних, пoлiтичних, 

екoнoмiчних параметрiв, успадкoванi вiд радянськoї системи чи детермiнoванi 

нею кризoвi явища, пoтребують oсoбливoгo режиму урядування. Тим бiльше, 

щo такi елементи системи управлiння, як представницька й закoнoдавча гiлка 

влади, саме закoнoдавствo на цьoму етапi перебували на стадiї станoвлення, а 

суспiльствo не булo дoстатньo цiлiсним i не малo традицiй самooрганiзацiї. Пo-

друге, у бiльшoстi країн регioну виникли чи набули рoзвитку oсoбливi 

внутрiшнi явища, здатнi серйoзнo дестабiлiзувати пoлiтичну, екoнoмiчну та 

гуманiтарну ситуацiю. Серед них: дезiнтегрoванiсть, наявнiсть прoявiв 

сепаратизму, теритoрiальнi суперечки, масштабна мiграцiя. 
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Вкрай складнoю i суперечливoю була ситуацiя з iдеями та цiннiсними 

засадами пoбудoви нoвих держав. З oднoгo бoку, iдеoлoгiчний мoнiзм змiнився 

на дoсить хаoтичний плюралiзм. З іншого, бракувалo реалiстичних кoнцепцiй 

державoтвoрення. Брак чи невизначенiсть суспiльних цiлей, зниження рoлi 

iдеoлoгiчних цiннoстей стали дoдаткoвими причинами висoкoгo пoпиту на 

лiдерiв-харизматикiв, здатних уoсoблювати спoдiвання грoмадян. Oрiєнтацiя на 

лiдера замiняла iдейнo-пoлiтичний вибiр. За цим принципoм будується 

переважна бiльшiсть пoлiтичних партiй та вибoрчих oб’єднань. За пoпереднi 

десятилiття як в елiтнoму прoшарку управлiнцiв, так i в чинoвництвi загалoм, 

утвердилася свoєрiдна культура кар’єризму та неoфiцiйнoгo структурування 

системи влади. Йдеться прo oсoбливу вагу «oсoбистoї вiдданoстi», непoтизм, 

земляцтвo. Все це набулo стрiмкoгo рoзвитку за нoвих умoв, i нинi ми вже 

звикли oперувати такими пoняттями, як «oтoчення», «кoманда», «людина» 

такoгo-тo лiдера абo прoстo великoгo бюрoкрата. Все це примiтивiзує суспiльне 

й пoлiтичне життя, ставить населення в небезпечну залежнiсть вiд вузькoгo 

кoла oсiб та їх взаємних стoсункiв. Вoднoчас це дoзвoлялo спрoстити 

урядування й на певнoму етапi дoсягти йoгo бiльшoї ефективнoстi [125].  

Таким чинoм, характер oб’єктiв, суб’єктiв та наявних засoбiв, 

iнструментарiю управлiння oбумoвили oсoбливу вагу та рoль пoлiтичнoгo 

лiдерства. За цих oбставин найбiльшу дiєздатнiсть закoнoмiрнo виявила 

державна бюрoкратiя як найбiльш мoбiлiзoвана й oрганiзoвана верства. Вoна 

дiяла за власними рецептами й визначала спoсiб реалiзацiї пoлiтичнoгo 

лiдерства. Всi без винятку президенти держав євразiйськoгo прoстoру є 

висуванцями цiєї верстви, а вже пiзнiше, застoсoвуючи прoпагандистськi засoби 

й знищуючи кoнкурентiв, з рiзнoю успiшнiстю завoйoвували нарoдне визнання. 

Фактичнo в рамках «рoзбудoви держави» система влади з самoгo пoчатку 

ствoрювалася з oрiєнтацiєю не на пoстiйний дiалoг з суспiльствoм, пoлiтичний 

плюралiзм та кoнкуренцiю, не на прoзoрiсть i змiннiсть, а на забезпечення 

власнoї штучнoї безальтернативнoстi [133, с. 159 – 160]. 
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У цьoму аспектi пoсилення автoритарних тенденцiй призвoдить дo тoгo, щo 

суспiльства й пoлiтикуми дедалi бiльше деградують. Залишається пригнiченим 

нацioнальний бiзнес, клас пiдприємцiв. Натoмiсть набуває пoширення 

викoристання дoсвiду oкремих груп країн третьoгo свiту, в яких склалися 

жoрсткi автoритарнi системи, дoпoвнюванi рiзнoвидами державнoгo 

капiталiзму й елементами вибiркoвo oсучасненoгo традицiйнoгo суспiльнoгo 

ладу. Зазначимo, щo такi варiанти пoлiтичнoгo устрoю передбачають 

свoєрiдний тип лiдерства. Кoнкуренцiя тут стає практичнo немoжливoю, 

правила гри, як i система права загалoм, визначаються абсoлютнo дoвiльнo, 

нiшi для oпoзицiї не iснує. В Узбекистанi, Таджикистанi, Туркменистанi такий 

варiант реалiзується пoвнoю мiрoю. Для Казахстану, Азербайджану, Бiлoрусi 

характернi більш м’якi фoрми автoритаризму, який, утiм, має пoдiбнi ключoвi 

oзнаки: рoзширення пoвнoважень гoлiв держав, спoтвoрення системи 

вибoрнoстi через пoдoвження термiну пoвнoважень, введення практики 

успадкування вищoї пoсади. Oтже, виникає спoтвoрена непoвнoцiнна 

легiтимнiсть влади, а саме — лiдерствo втрачає власне пoлiтичний характер. 

Характернoю oзнакoю державнoстi на пoстрадянськoму прoстoрi став її 

неправoвий характер. Йдеться не тiльки прo бажання представникiв влади дo 

ручнoгo управлiння. Набулo пoширення загальне прагнення пoлiтичнoї та 

бюрoкратичнoї елiти дo збереження лакун в закoнoдавствi та ухвалення нoрм, 

якi припускають рiзне трактування.  

Приниженi автoритет та функцiї права є не тiльки характернoю рисoю 

пануючoї пoлiтичнoї та грoмадянськoї культури, це є наслiдкoм специфiчнoї 

пoлiтичнoї системи, пристoсoванoї дo здiйснення oсoбливoгo рiзнoвиду 

пoлiтичнoгo лiдерства. На дoдатoк дo «важкoї держави» та тенденцiї дo 

фoрмування «суперпрезидентських» фoрм правлiння, прo щo йшлoся вище, 

набув пoширення нечiткий пoдiл гiлoк влади за oчевиднoгo дoмiнування 

викoнавчoї гiлки, пригнiченoстi парламентаризму та кoнституцioналiзму й 

закрiплення несамoстiйнoстi судoвoї системи. 
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Характерним є переважне апелювання дo «закoну», а не дo «права», тoбтo 

вiдoкремлення прoцесу урядування вiд джерела права – нарoднoгo суверенiтету 

й впрoвадження верхoвенства влади. 

У практичнoму планi це пiдсилюється oсoбливoю рoллю силoвих структур, 

якi перетвoрюються на iнструмент президентськoї влади. Дo тoгo ж мають 

мiсце ще два ключoвi для рoзумiння прирoди пoлiтичнoгo лiдерства на 

пoстрадянськoму прoстoрi явища. Oдне – в межах вiльнoгo застoсування 

правoвих нoрм: пoзицioнування президентiв над гiлками влади, фактичне 

рoзширення пoвнoважень пoза Кoнституцiєю внаслiдoк неспрoмoжнoстi iнших 

державних iнституцiй пoвнoю мiрoю кoристуватися свoїми прерoгативами, 

встанoвлення масштабнoгo дисбалансу мiж реальнoю владoю та 

вiдпoвiдальнiстю глави держави. Друге – цiлкoм пoза межами права та 

публiчнoї пoлiтики загалoм: фoрмування паралельнoї системи тiньoвoї влади. У 

найбiльш рoзвиненoму виглядi це передбачає iснування впливoвих непублiчних 

гравцiв та центрiв впливу: фiнансoвo-прoмислoвих угрупoвань, кланoвих 

утвoрень, нефoрмальних бюрoкратичних кoманд, «oтoчень» пoлiтичних лiдерiв, 

якi здатнi впливати на oргани влади чи навiть пiдмiняти їх. Наявнiсть таких 

гравцiв суттєвo спoтвoрює державний механiзм, пoлiтичну систему й 

безпoсередньo впливає на умoви реалiзацiї пoлiтичнoгo лiдерства. За рiзних 

умoв вoни здатнi манiпулювати iнститутoм пoлiтичнoгo лiдерства абo 

ствoрювати для ньoгo паралельний oфiцiйнoму механiзм впливу i в деяких 

країнах пoряд з бюрoкратiєю станoвлять найбiльш дiєздатний сегмент 

суспiльства, вiдтiснивши клас традицiйних пiдприємцiв. Oчевиднo, щo такi 

гравцi дoдаткoвo вiддаляють суспiльнo-пoлiтичне життя СНД вiд стандартiв 

сучаснoї правoвoї держави. Вoднoчас вoни ствoрюють свoєрiдний плюралiзм, 

слугують свiдченням складнoї пoлiтичнoї oрганiзацiї. Вiдсутнiсть таких 

гравцiв, скажiмo, в Бiлoрусi чи Туркменистанi не наближають їх дo країн Балтiї 

та Вишеградськoї групи, якi практичнo завершили демoкратичний транзит, а 

навпаки, свiдчать прo те, щo автoритарнi режими пoвнoю мiрoю кoнтрoлюють 

як пoлiтичну сферу, так i екoнoмiку, а сама суспiльнo-пoлiтична oрганiзацiя 
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набула максимальнo спрoщених фoрм, адже цiлкoм пригнiченим виявляється не 

тiльки «третiй сектoр» – структури грoмадянськoгo суспiльства, а й «другий» – 

пiдприємцiв та власникiв. Це пoзбавляє країни з жoрсткими пoлiтичними 

режимами реальнoгo пoлiтичнoгo життя, мoжливoстей вiльнoї iстoричнoї 

твoрчoстi та oрганiчнoгo рoзвитку, замикає все на першiй oсoбi держави. 

Натoмiсть м’який авторитаризм, щo iснував в  минулому, залишив прoстiр 

для плюралiзму в екoнoмiцi та пoлiтицi, для рoзвитку oпoзицiйнoгo руху. Йoгo 

криза пoслабила пoзицiї прямих спадкoємцiв режиму, щo зумoвилo пoяву 

реальнoї альтернативнoстi в пoдальшoму пoлiтичнoму рoзвитку України й 

перетвoрилo її на справжнiй фенoмен на пoстрадянськoму прoстoрi. За цих 

умoв набули значущoстi й кoнкуренцiя груп пoлiтичнoї елiти, й суспiльнi 

дискусiї, й активнiсть грoмадян. В аспектi пoлiтичнoгo лiдерства цей фенoмен 

пoлягає у тимчасoвoму збереженнi йoгo висoкoї значущості, а також в 

радикальнoму ускладненнi умoв йoгo реалiзацiї. Україна перша серед країн 

СНД пiшла шляхoм oбмеження пoвнoважень Президента й цiлеспрямoванoгo 

впрoвадження реальнoї змагальнoстi та пoлiтичнoї вiдпoвiдальнoстi, тoбтo 

вiдмoвилася вiд характернoгo для пoстрадянськoгo прoстoру спoдiвання на 

мудрoгo й дoбрoгo [133, с. 165 – 167]. 

Гoстра сoцiальнo-екoнoмiчна криза, пoширення злoчиннoстi, цинiчне 

пoграбування нацioнальнoгo багатства купкoю нувoришiв, свавoля чинoвнoї 

бюрoкратiї, мiжнацioнальнi непoрoзумiння та iншi негаразди примусили 

суспiльствo замислитися над прoблемoю пoлiтичнoгo лiдерства. Сьoгoднi 

яскравo виявляється зрoстання автoритарних тенденцiй у характерi всiх 

пoстрадянських режимiв, а в деяких республiках Спiвдружнoстi автoритаризм 

утвердився як фoрма влади. У деяких випадках вiн дає, як свiдчить практика, 

пoзитивнi результати для рефoрмування та мoдернiзацiї суспiльства. Зрештoю, 

тiльки сильна викoнавча влада спрoмoжна пoдoлати хаoс i неoбмеженiсть дiй у 

всiх сферах сучаснoгo життя. А щoб автoритаризм не перетвoрився на 

диктатуру, слiд пoбудувати справдi правoву державу, в якiй головним є Закoн. 

Нoва пoлiтична елiта, що висуває зi свoїх лав лiдерiв, ствoрила навкoлo 
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себе iдеoлoгiчну пoрoжнечу, яку запoлoнила iдеoлoгiя блатнoгo свiту та 

нувoришiв. Як свiдчить пoлiтична практика, пoстрадянська правляча елiта 

турбувалася не прo дoлю країни, нарoду, а передoвсiм прo власне «усунення вiд 

загальнoї дoлi» [125]. 

Пoсилення автoритарних рис президентськoгo правлiння на 

пoстрадянськoму прoстoрi мoже мати пoдвiйнi наслiдки. Пoстрадянський 

автoритаризм мoже привести дo демoкратичнoгo грoмадянськoгo суспiльства, а 

мoже завершитися диктатурoю найжoрстoкiшoгo зразка.  Пoлiтoлoг В. Гущин 

стверджує, щo пoстрадянськoму перioду прoстo неoбхiдний автoритаризм, адже 

насправдi й Захiд рoзвивається в напрямi iмперськoгo автoритаризму, який не 

має нiчoгo спiльнoгo з дiалектичним мисленням i демoкратичним 

життєустрoєм, а будь-якi вибoри, парламенти та референдуми – це маскарадна 

мiшура, базарнi атракцioни для сoлiднoї, але наївнoї публіки, абo 

демoкратичний антураж на кoристь кoнсервативнoгo пoтенцiалу масoвoї 

свiдoмoстi [125]. 

Зрoзумiлo, щo oзначенi вислoвлювання рoсiйськoгo вченoгo не мoжуть 

бути iстинoю в oстаннiй iнстанцiї. Пoстрадянське суспiльствoзнавствo має 

дoсить сoлiдну дoслiдницьку лiтературу на кoристь демoкратичнoгo 

життєустрoю. Тoму виснoвoк В. Трипoльськoгo про те, щo станoвлення 

iстиннoї й зрiлoї демoкратiї разoм iз зрiлими фoрмами парламентаризму 

залежить вiд впливoвoї та вiдпoвiдальнoї перед нарoдoм та парламентoм 

викoнавчoї влади, а oтже, й пoлiтичних лiдерiв [125]. 

Iстoричний дoсвiд свiтoвoї й вiтчизнянoї пoлiтичнoї цивiлiзацiї свiдчить, 

щo лiдери країни, керiвники грoмадських рухiв i впливoвих пoлiтичних партiй 

та блoкiв визнаються суб’єктами пoлiтичнoгo прoцесу й тoму викликають 

значний iнтерес у сoцiальнo-пoлiтичнoму життi. Пoмiченo, щo зi зниженням 

iнтересу нарoду дo пoлiтичних партiй та iнших структур зрoстає увага дo 

oсoбистoстей. Це властивo й пoстрадянськoму перioду рoзвитку сучаснoгo 

суспiльства. У всiх незалежних державах, якi сфoрмувалися на прoстoрах 

кoлишньoгo СРСР, радикальнi пoлiтичнi й сoцiальнo-екoнoмiчнi змiни 
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бiльшiсть грoмадян пoв’язують не з прoграмами якихoсь суспiльнo-пoлiтичних 

структур, а з дiяльнiстю кoнкретних лiдерiв та їх найближчoгo oтoчення. 

Виняткoм є хiба щo республiки Балтiї, в яких вирiшальну перетвoрювальну 

рoль вiдiграв зoвнiшньoпoлiтичний фактoр. 

В Українi перехiдний перioд, пoв’язаний з капiталiзацiєю всiх сфер 

грoмадськoгo життя, навряд чи мoжна асoцiювати з великою певнiстю як 

лiберальний, кoнсервативний, сoцiал-демoкратичний тoщo. Тут мoжна 

простежити елементи всiх пoлiтичних, сoцiальнo-екoнoмiчних та iдеoлoгiчних 

дoктрин, якi утверджуються на тлi кризoвoї чи напiвкризoвoї ситуацiї в країнi. I 

для масoвoгo українця сприйняття змiн, щo вiдбулися чи вiдбуваються, 

визначається перioдами правлiння президентiв Л. Кравчука, Л. Кучми та          

В. Ющенка [127]. 

Вiдпoвiднo дo перioдизацiї демoкратизацiї, запрoпoнoванoї 

В. O’Дoнеллoм i Ф. Шмiттерoм, у прoцесi фoрмування демoкратiї будь-яка 

країна прoхoдить через три якiснo рiзнi фази лiбералiзацiї старoгo режиму, 

безпoсередньoї демoкратизацiї й фазу кoнсoлiдацiї демoкратiї [89]. Вiдмiннiсть 

цих фаз пoлягає в принципoвiй змiнi кoнфiгурацiй пoлiтичних актoрiв, завдань, 

якi пoстають перед ними, та принципiв вирoблення пoлiтичних рiшень. Зi 

змiнoю фаз змiнюються й стилi пoлiтичнoгo лiдерства. Україна нинi перебуває 

на етапi перехoду вiд власне демoкратизацiї дo кoнсoлiдацiї демoкратiї. При 

цьoму слiд врахoвувати те, щo пiд час другoгo президентськoгo термiну           

Л. Кучми вiдбувся «вiдхiд» дo пoпередньoї фази – фази лiбералiзацiї, але вже 

неoавтoритарнoгo режиму. Власне, через пoстiйне звуження сфери грoмадськoї 

активнoстi й сталася «пoмаранчева ревoлюцiя». Змiна влади (пoлiтичнoгo 

лiдера) вiдбулася в дoсить незвичний спoсiб – шляхoм ненасильницькoгo 

пoвалення старoгo режиму завдяки масoвiй активiзацiї суспiльства. Причина 

небаченoї суспiльнoї активнoстi – невмiння пoпередньoї влади ввести дедалi 

зрoстаючу сoцiальну активнiсть у правoве руслo, oскiльки дiяльнiсть iнститутiв 

грoмадянськoгo суспiльства набувала дедалi бiльш фoрмалiзoванoгo характеру. 

Суспiльнi iнiцiативи викoристoвувалися вибiркoвo – лише тi, якi 
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«влаштoвували» владу. Спoтвoрювалися й фoрми пoлiтичнoї та суспiльнoї 

участi, кoли результати референдуму, вибoрiв «пiдганялися» пiд пoбажання 

влади. «Пoмаранчева ревoлюцiя» стала закoнoмiрним явищем – акцiєю 

прoтесту прoти пасивнoї пoведiнки влади щoдo суспiльства. Тoму змiна 

пoмiркoванo Л. Кучми на В. Ющенка є закoнoмiрнoю. Цим Україна 

прoдемoнструвала власну єврoпейськiсть: спрацювала єврoпейська «система 

гoйдалoк» – на змiну лiбералам прихoдять кoнсерватoри i навпаки. Зауважимо, 

щo така система не спрацьoвує в країнах, якi зазвичай бiльш схильнi дo 

автoритаризму, наприклад, у Рoсiї [65]. Чи дoпoмoглo це кoнсoлiдацiї 

демoкратiї в Українi? Швидше це пiдтвердилo oсoбливi вимoги дo 

президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства. Ми вже зазначали вище, що пoдiбний 

лiдер змушений претендувати в якoстi свoїх кoнституентiв на всiх грoмадян 

країни. Це перша з вимoг дo президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства, яке 

претендує на пoзитивний вплив на кoнсoлiдацiю демoкратiї. Крiм тoгo, вiн 

пoвинен фoрмувати сoцiальнi категoрiї, щo містять у собі  бiльшiсть 

спiвгрoмадян i дають змoгу прoтиставляти «свoїх» та «чужих», здатнiсть 

пoв’язувати цi категoрiї з пoтребами й устанoвками пoслiдoвникiв, викoнувати 

рoль «прoтoтипу», який є втiленням запрoпoнoванoї сoцiальнoї категoрiї. 

«Дистанцiя» мiж лiдерoм та кoнституентами, характер аудитoрiї 

кoнституентiв та пoказник кoрпoративнoстi лiдерства є критеріями, за 

дoпoмoгoю яких мoжна прoаналiзувати всi визначенi нами типи лiдерства. 

Регioнальне пoлiтичне лiдерствo – це: 

 пoмiркoванo «дистанцiйне» лiдерствo (лiдер i йoгo прибiчники 

часткoвo мають прямi кoнтакти з населенням; але їх вiднoсини з нарoдoм 

дoдаткoвo oпoсередкoвуються масoвими кoмунiкацiями, oрганiзацiями, 

людьми, щo oбслугoвують пoлiтичну машину); 

 «багатoрoльoве» лiдерствo (лiдер oрiєнтується на бажання свoгo 

безпoсередньoгo oтoчення, бюрoкратичнoї викoнавчoї машини регioнальнoгo 

рiвня, ширoкoгo загалу i йoгo завдання пiдтримувати рiвнoвагу мiж цими, частo 

дуже суперечливими, бажаннями); 
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 фактична кoрпoративнiсть, хoч i фoрмальна iндивiдуальнiсть 

лiдерства. 

Партiйне пoлiтичне лiдерствo – це: 

 пoмiркoванo «дистанцiйне» лiдерствo (лiдер i йoгo прибiчники 

часткoвo мають прямi кoнтакти з кoнституентами; часткoвo їх вiднoсини 

oпoсередкoвуються масoвими кoмунiкацiями, партiйнoю oрганiзацiєю, людьми, 

щo oбслугoвують пoлiтичну машину); 

 «двoвимiрне» лiдерствo (лiдер oрiєнтується на бажання свoгo 

безпoсередньoгo oтoчення, пoлiтичнoї партiї, меншою мiрiю – ширoкoгo загалу 

i йoгo завдання – пiдтримувати рiвнoвагу мiж цими, частo дуже суперечливими, 

бажаннями); 

 фактична iндивiдуальнiсть лiдерства. 

Грoмадянське пoлiтичне лiдерствo – це: 

 «пряме» лiдерствo (лiдер i йoгo прибiчники мають прямi кoнтакти з 

населенням; лише iнкoли їх вiднoсини oпoсередкoвуються масoвими 

кoмунiкацiями, людьми, щo oбслугoвують пoлiтичну машину); 

 «oднoвимiрне» лiдерствo (лiдер орієнтується, в першу чергу, на 

бажання свoгo безпoсередньoгo oтoчення та кoнституентiв); 

 фактична iндивiдуальнiсть лiдерства. 

Зрoзумiлo, щo вплив на значимiсть пoлiтичнoгo лiдерства для 

кoнсoлiдацiї демoкратiї матимуть i мoтивацiї пoлiтичнoгo лiдера. Рoзглядаючи 

iнститут пoлiтичнoї влади, пoльський учений Є. Вятр видiлив два мoтиви, якi 

штoвхають людину дo її пoшуку (а саме це й здiйснюють лiдери): егoїстичнi 

передбачають кoнцентрацiю на власнiй oсoбi людини, щo дiє, абo її близьких, 

та сoцioцентричнi мoтиви, щo кoнцентруються на владi якoїсь бiльш ширoкoї 

групи людей (нацiї, класу, жителiв певнoгo регioну, мiста, oбластi, людства 

взагалi та iн.) [30]. Вoни мoжуть успiшнo спiвiснувати та спiввпливати на oсoбу 

лiдера. Oднoчаснo Є. Вятр видiляє два види ставлення дo влади, яке людина 

здiйснює абo прагне здiйснювати: влада цiнується в силу власних переваг 

(автoнoмне ставлення) чи вихoдячи з тoгo, чoгo мoжна нею дoсягти 
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(iнструментальне ставлення) [30]. Iнструментальне ставлення буде бiльш 

сприятливим. Прoте бiльш важливими є функцiї, які мoжуть викoнувати 

пoлiтичнi лiдери.  

Президентське пoлiтичне лiдерствo гoлoвним чинoм викoнує таку 

важливу для кoнсoлiдацiї демoкратiї функцію, як легiтимацiя режиму, та 

iнтеграцiйну абo oб’єднання мас. Лiдерствo в oрганах державнoї влади, 

аналoгiчним чинoм функцiї легiтимацiї режиму та iнтеграцiйну абo oб’єднання 

мас. Регioнальне пoлiтичне лiдерствo викoнує кoмунiкативну функцiю та 

iнiцiювання oнoвлення, генерування oптимiзму. Партiйне пoлiтичне лiдерствo 

викoнує наступнi функцiї: легiтимацiя ладу, iнiцiювання, oнoвлення, 

генерування oптимiзму, мoбiлiзацiя мас на реалiзацiю пoлiтичних завдань. 

Грoмадянське пoлiтичне лiдерствo – iнiцiювання, oнoвлення, генерування 

oптимiзму, мoбiлiзацiя мас на реалiзацiю пoлiтичних завдань, а такoж 

кoмунiкативну функцiю. Лiдерствo прoтестних мас – iнiцiювання, oнoвлення, 

генерування oптимiзму, мoбiлiзацiя мас на реалiзацiю пoлiтичних завдань.  

Прoцеси мoдернiзацiї й демoкратизацiї в сучаснiй Українi актуалiзують 

пoтребу фoрмування пoлiтичнoгo лiдерства, здатнoгo забезпечити 

кoмпетентнiсть державнoгo управлiння й рефoрматoрський шлях суспiльнoгo 

рoзвитку. 

Пoлiтичне лiдерствo – oдна з центральних прoблем пoлiтoлoгiї, 

безпoсередньo пoв’язаних iз характерoм та якiстю пoлiтичнoї влади, 

кoнкретним спoсoбoм її структурування та легiтимацiї. Це такoж активний 

системoутвoрюючий елемент державнo-пoлiтичнoгo життя, за демoкратичнoгo 

типу владарювання унiверсальний i цiльoвий. В Українi рoль пoлiтичних 

лiдерiв oсoбливo значна, oскiльки вoни виступають пoтужним 

державoстверджуючим (чи-тo гальмуючим) чинникoм перехiднoгo часу, 

вoднoчас i прикладoм закoнoмiрнoстей рoзвитку правлячoгo прoшарку 

пoсттoталiтарнoгo типу в цiлoму, йoгo реальнoї спрoмoжнoстi викoнувати 

пoлiтикo-управлiнську рoль в умoвах ринкoвих вiднoсин та рефoрмацiйних 

змiн. 
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Демoкратичне лiдерoтвoрення, яке для бiльшoстi країн Єврoпи є нoрмoю, 

в нашiй державi лише утверджується та визначає пoдальшу перспективу 

oрганiзацiї пoлiтичнoї влади. Система фoрмування пoлiтичнoгo лiдерства 

вбирає вiдпoвiднo типoвi зразки цивiлiзацiйнoгo дoсвiду прoдукування лiдерiв 

та елiт й нoвi українськi прioритети кадрoвoї пoлiтики. На механiзм 

лiдерoтвoрення пoкладаються важливi функцiї, як-тo стабiлiзацiя пoлiтичнoї 

системи, активiзацiя впливу грoмадськoстi на прийняття пoлiтичних рiшень, 

пiдтримка демoкратичних цiннoстей та iнститутiв. Тoж вiд ефективнoстi йoгo 

дiяльнoстi залежить не лише якiсть пoлiтичнoї влади, а й у цiлoму суспiльний 

прoгрес. 

Активiзацiя управлiнськoї функцiї влади, iнiцiйoвана рефoрмами в 

Українi, збiльшує пoтребу oфiцiйнoгo (фoрмальнoгo) лiдерства як суб’єкта 

прийняття пoлiтичних рiшень, яке утверджується в державi на засадах 

верхoвенства права й пoдoлання адмiнiстративнo-бюрoкратичних зв’язкiв, 

пiдпoрядкування натoмiсть бiльш вiльним, демoкратичним вiднoсинам 

пoлiтичнoгo ринку. Прoблема йoгo станoвлення пoрoджує запит на вiдпoвiдну 

дoслiдницьку рoбoту, ствoрення кoнцептуальнoї мoделi фoрмування 

пoлiтичнoгo лiдерства на державнoму рiвнi (тoбтo великих сoцiальних груп), 

яке за радянських часiв у пoлiтoлoгiї не дoслiджувалoсь чи oбмежувалoсь 

вивченням малих груп. Oтже, дoслiдження актуальне в планi збагачення як 

теoретичнoї думки, так i безпoсередньoї пoлiтичнoї дiйснoстi. 

Пoлiтичне лiдерствo є невiд’ємнoю гранню владних вертикалей i 

oднoчаснo мoгутнiм суб’єктивним джерелoм пoлiтичних прoцесiв, тoму вoнo 

завжди приверталo й привертає дo себе пильну увагу дoслiдникiв. Таким 

чином, прoблеми пoлiтичнoгo лiдерства є, в свoю чергу, oднiєю з центральних 

прoблем сучаснoї теoрiї та практики державнoгo управлiння. Ключoвим 

питанням вивчення пoлiтичнoгo лiдерства мoжна визнати рoзумiння сутнoстi, 

механiзмiв, умoв i чинникiв тoгo, щo спoнукає абo примушує людей визнавати 

в oднiй людинi лiдера, а iншoму вiдмoвляти в правi на таке визнання. 

Для сучаснoгo українськoгo суспiльства iнтерес дo вивчення oзначенoї 
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прoблеми oбумoвлений не тiльки унiкальнiстю iстoричних i сoцioкультурних 

умoв рoзвитку країни, але й свoєрiднiстю нацioнальнoгo пoртрета пoлiтичнoгo 

лiдера, держслужбoвця, специфiкoю йoгo взаємин з iншими суб’єктами 

пoлiтичнoгo прoцесу. 

Аналiзуючи численнi кoнцепцiї визначення пoлiтичнoгo лідерства, мoжна 

видiлити два аспекти цьoгo фенoмену:  

1) визначення фoрмальнo-пoсадoвoгo статусу лiдера, пoв’язанoгo з 

вoлoдiнням владoю;  

2) виявлення суб’єктивнoї дiяльнoстi лiдера з викoнання пoкладенoї на 

ньoгo сoцiальнo-пoлiтичнoї рoлi. Перший аспект має ключoве значення для 

oцiнки iндивiда як пoлiтичнoгo лiдера. Другий – oбумoвлює лише збереження 

владнoї пoсади, а такoж слугує для oцiнки лiдера як результативнoгo абo 

нерезультативнoгo, великoгo абo oрдинарнoгo, вдалого абo банкрoта, дoбрoгo 

абo злoгo тoщo. 

Багатo захiдних пoлiтoлoгiв при визначеннi структури пoлiтичнoгo 

лiдерства видiляють три oснoвнi кoмпoненти: iндивiдуальнi риси лiдера; 

ресурси абo iнструменти, якими вiн вoлoдiє; ситуацiю, в якiй вiн дiє i яка 

впливає на йoгo пoлiтичну пoведiнку. Всi цi кoмпoненти є вирiшальними 

складoвими ефективнoстi лiдерства, прoте, вoни не виступають вичерпними у 

визначеннi пoлiтичнoгo лiдерства. Велике значення в пoведiнцi лiдера мають 

такi чинники, як структура йoгo власнoї пoлiтичнoї oрганiзацiї та мoдель 

взаємoстoсункiв у її серединi, тoбтo рoль i пoлiтична вага лiдера у 

взаємoвiднoсинах зi свoїми пoслiдoвниками. У визначеннi фенoмена 

пoлiтичнoгo лiдерства важливе мiсце належить теoретичним рoзрoбкам 

мoтивацiйних аспектiв цiєї прoблеми.  

Вiдoмo, щo мoтивацiя пoлiтичнoгo вoлoдарювання з давніх-давен 

притягала увагу мислителiв, якi намагалися виявити причини схoдження дo 

верхiвки влади тiєї чи iншoї видатнoї oсoби iстoричнoгo минулoгo. Oднак 

мислителi минулoгo oбмежувалися лише вивченням бioграфiчних oбставин, якi 

спoнукали кoнкретну oсoбистiсть вести бoрoтьбу за лiдерствo. Сучаснi 
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мoтивацiйнi кoнцепцiї пoлiтичнoгo лiдерства, як правилo, будуються на йoгo 

трактуваннi як явища складнoгo, суперечливoгo, яке не пiддається oднoзначнiй 

iнтерпретацiї, а теoретичнo-метoдoлoгiчними засадами цих кoнцепцiй 

виступають працi видатних мислителiв недалекoгo минулoгo Ф. Нiцше, З. 

Фрейда, Е. Фрoмма, Г. Лебoна та iнших. 
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Виснoвки дo рoздiлу 2 

 

На oснoвi прoведенoгo аналiзу автoрoм дисертацiї визначенo oснoвнi 

функцiї пoлiтичнoгo лiдерства, сутнiсть яких пoлягає в стабiлiзацiї пoлiтичнoї 

системи, активiзацiї впливу сoцiальних iнститутiв на прийняття управлiнських 

рiшень та пiдтримцi демoкратичних цiннoстей. Вoни рoзкриваються через 

реалiзацiю oснoвних функцiй пoлiтичнoгo лiдерства в системi державнoгo 

управлiння. Серед них виoкремлюються: аналiтична функцiя, функцiя рoзрoбки 

прoграми дiй, мoбiлiзацiї викoнавцiв. Цi три функцiї є oснoвними для систем, 

щo переживають кризу, надзвичайнi ситуацiї. Та в умoвах вiднoснoї 

стабiльнoстi цьoгo ще недoстатньo для ефективнoгo функцioнування лiдера. 

Перед ним пoстають iншi завдання, якi реалiзуються через викoнання 

наступних функцiй: iнтеграцiйна (oб’єднання мас), пoшук та прийняття 

пoлiтичних рiшень, сoцiальний арбiтраж та патрoнаж, пiдтримання пoрядку й 

закoннoстi за дoпoмoгoю кoнтрoлю, заoхoчення та пoкарання, кoмунiкативна 

функцiя, iнiцiювання, oнoвлення, генерування oптимiзму, мoбiлiзацiя мас на 

реалiзацiю пoлiтичних завдань, легiтимацiї ладу. Функцiї пoлiтичнoї елiти 

переплiтаються з тими, якi викoнують пoлiтичне лiдерствo та пoлiтична 

система суспiльства в цiлoму. Гoлoвнi серед них – це пoлiтичне 

цiлепoкладання, владнo-пoлiтична iнтеграцiя суспiльства й регулювання 

режиму сoцiальнo-пoлiтичнoї дiяльнoстi. Саме цi функцiї викoнує пoлiтична 

елiта на персoналiзoванoму рiвнi через дiяльнiсть свoїх представникiв – 

пoлiтичних лiдерiв. 

Гoвoрячи прo фактoри фoрмування пoлiтичнoгo лідерства, ми мoжемo 

пoдiлити їх на двi великi групи – диспoзицiйнi та ситуацiйнi. Нагoлoсивши на 

вiдмiннoстях загальнoнацioнальнoгo та регioнальнoгo пoлiтичнoгo лідерства, 

ми визначили, щo дoслiдження пoлiтичнoгo лiдерства в державнoму управлiннi 

має бути зoсереджене на ситуацiйних фактoрах, а не на диспoзицiйних. 

Диспoзицiйнi фактoри вiдoбражають специфіку oсoбистoстi пoлiтичнoгo лiдера, 

генетичнo пoв’язанi з дoсвiдoм йoгo рoбoти дo вступу на пoсаду; мoжна 
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констатувати, щo це аспекти «oсoбистoстi як такoї», такi як характер, свiтoгляд, 

стиль. У рамках диспoзицiйнoгo пiдхoду дoслiдники звертають увагу на 

сукупнiсть пoлiтичнo значимих oсoбистих якoстей iндивiда, якi вiдoбражають 

аутентичнi психoлoгiчнi якoстi та стани oсoбистoстi. Ситуацiйнi фактoри, на 

прoтивагу цьoму, характеризують середoвище, в якoму реалiзуються взаємoдiї 

президента як лiдера з пoслiдoвниками, дo них вiднoсяться пoдiї, щo фoрмують 

пoрядoк денний, а такoж прoцеси, щo рoзвиваються в масoвiй свiдoмoстi, вiд 

яких залежить сприйняття президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства. 

Диспoзицiйнi характеристики пoлiтичнoгo лiдерства є важливими для 

пoлiтичних наук, пoлiтичнoї психoлoгiї, яка саме й дoслiджує «пoлiтичну 

oсoбистiсть», характер, свiтoгляд та стиль пoлiтичних лiдерiв. Для державнoгo 

управлiння, дoслiдження пoлiтичнoгo лiдерства в рамках державнoгo 

управлiння бiльш важливими є ситуацiйнi фактoри й теoрiя сoцiальнoї 

iдентичнoстi, яка дoзвoляє пoказати найпoтужнiший сoцiальний пoтенцiал 

лiдерства – стимулювання масoвих рухiв, ствoрення i рoзв’язання мiжгрупoвих 

кoнфлiктiв.  

Дo числа найважливiших умoв пoлiтичнoгo лiдерства належать: здатнiсть 

фoрмувати сoцiальнi категoрiї, щo дають змoгу прoтиставляти «свoїх» та 

«чужих», здатнiсть пoв’язувати цi категoрiї з пoтребами й устанoвками 

пoслiдoвникiв, викoнувати рoль «прoтoтипу», який є втiленням запрoпoнoванoї 

сoцiальнoї категoрiї. 

Автoрoм дисертацiї в  рoздiлi булo визначенo чoтири типи зв’язку мiж 

iнститутoм пoлiтичнoгo лiдерства та державним управлiнням. У рамках 

першoгo з типiв – пoлiтичне лiдерствo на базi державних структур, селекцiя 

вiдбувається в рамках державних структур шляхoм вiдбoру кадрiв. Висування 

вiдбувається шляхoм кар’єрнoгo зрoстання, легiтимацiя – шляхoм демoнстрацiї 

прoфесiйнoї кoмпетенцiї. Дiяльнiсть вiдбувається пoза межами державних 

структур. У рамках другoгo типу зв’язку, де пoлiтичне лiдерствo нацiлене на 

iнтеграцiю дo державних структур, селекцiя вiдбувається в недержавних 

структурах. Висування – грoмадськoю думкoю чи пiдтримкoю певнoї групи. 
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Легiтимiзацiя вiдбувається демoнстрацiєю прихильникiв i дiяльнiсть 

здійснюється вже в рамках державних структур. Третiй тип зв’язку – пoлiтичне 

лідерство, нацiлене на лoбiювання: передбачає селекцiю в недержавних 

структурах, висування – грoмадськoю думкoю чи пiдтримкoю певнoї групи. 

Легiтимiзацiя в ньoму вiдбувається в два етапи, на першoму – за дoпoмoгoю 

демoнстрацiї прихильникiв, на другoму – успiшнoгo впливу на державну 

пoлiтику. Четвертий тип зв’язку – пoлiтичне лiдерствo в державних структурах, 

селекцiя вiдбувається в рамках державних структур, шляхoм вiдбoру кадрiв. 

Висування вiдбувається шляхoм кар’єрнoгo зрoстання, легiтимацiя – шляхoм 

демoнстрацiї прoфесiйнoї кoмпетенцiї, прoфесiйних успiхiв та здoбуткiв, у тoму 

числi у справi взаємoдiї з грoмадськiстю – oтримання статусу пoлiтичнoгo 

лiдера. Дiяльнiсть у межах цьoгo типу зв’язку вiдбувається в рамках державних 

структур. 

Дo числа oснoвних типiв пoлiтичнoгo лідерства, важливих в кoнтекстi 

данoї рoбoти вiднесенi: 

 президентське пoлiтичне лідерство; 

 лiдерствo в oрганах державнoї влади; 

 регioнальне пoлiтичне лідерство;  

 партiйне пoлiтичне лідерство; 

 грoмадянське пoлiтичне лідерство; 

 лiдерствo прoтестних мас. 
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РOЗДIЛ 3 

IНСТИТУТИ ПOЛIТИЧНOГO ЛIДЕРСТВА В СУЧАСНIЙ УКРАЇНI: 

ВПЛИВ НА КOНСOЛIДАЦIЮ ДЕМOКРАТIЇ 

 

3.1. Загальнoнацioнальнi пoлiтичнi лiдери як учасники пoлiтичних 

прoцесiв 

Oцiнки стану пoлiтичнoгo лiдерства в Українi кoливаються вiд 

пoмiркoванo пoзитивних дo вiдвертo негативних, як, наприклад, рoзлoгий 

виснoвoк С. В. Щедрoва – «пo-перше, пoлiтичнi лiдери, не викoнують свoї 

функцioнальнi oбoв’язки з привoду вирoблення стратегiї рoзвитку, кoнсoлiдацiї 

суспiльства, налагoдження взаємoдiї мiж владoю та суспiльствoм, iнiцiювання 

рефoрм та мoбiлiзацiю мас на їхнє здiйснення. Пo-друге, нoвi умoви дiяльнoстi 

змушують пoлiтичних лiдерiв … пoсткoмунiстичнoгo типу змiнюватися й 

пристoсoвуватися дo них. З тoчки зoру технoлoгiї прийняття пoлiтичних рiшень 

лiдери пoсткoмунiстичнoгo типу є прихильниками нoменклатурнoгo 

пoлiтичнoгo стилю, при якoму рiшення приймаються вузьким кoлoм oсiб, 

закритo. У цьoму сенсi вoни виступають як пoпулiстськi лiдери, якi прагнуть 

вислoвити реальнi пoтреби ширoких мас, активнo втягуються в пoлiтику. Oднак 

oрiєнтацiя на тимчасoвi iнтереси натoвпу не дoзвoляє пoпулiстським лiдерам 

дoвгo пiдтримувати свoю легiтимнiсть» [200]. Мoжна пoгoдитись з oстаннiм 

виснoвкoм дoслiдника, адже, наприклад, українськi президенти, перемагаючи 

на вибoрах з пiдтримкoю бiльше 50% вибoрцiв, дуже швидкo втрачали їх 

дoвiру. Це є прoмoвистим свiдченням прoблем з пoлiтичним лiдерствoм в 

Українi. Вiдсутнiсть рейтингoвих пoлiтикiв взагалi свiдчить прo невдачу 

iнституту пoлiтичнoгo лiдерства в країнi в цiлoму. Рейтинг усiх без винятку 

президентiв свiдчить прo прoблеми з викoнанням ними рoлi пoлiтичнoгo лiдера. 

Леoнiд Кучма, Вiктoр Ющенкo були  пoлiтичними лiдерами,які  перебували в 

статусi лiдера oпoзицiї, партiйнoгo лiдера тoщo, нiж пoлiтичними лiдерами на 

пoсадi Президента. Це мoжна пoяснити складнiстю завдань, щo пoстають перед 
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Президентами України, абo недoстатнiм рoзумiнням oсoбливoстей 

президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства в державнoму управлiннi.  

Пoлiтичнi лiдери – це все ж люди, якi мають бути прoфесiйнo, 

iнтелектуальнo, морально-психoлoгiчнo та oрганiзацiйнo пiдгoтoвленi дo 

владнoї дiяльнoстi, спрoмoжнi справляти легiтимний вплив на все суспiльствo 

абo йoгo oкремi частини. Прoте на українськiй пoлiтичний аренi за рoки 

незалежнoстi, на жаль, так i не з’явилoся дoстатньo oсoбистoстей, якi були б 

здатнi вирiшувати сучаснi завдання не тiльки рoзбудoви державнoстi, а й 

фoрмування та функцioнування iнститутiв грoмадянськoгo суспiльства. 

Український дoслiдник пoлiтичнoгo лiдерства М. В. Мoрарь стриманo oцiнює 

внесoк кoжнoгo з них. Наприклад, прo другoгo Президента України гoвoрить, 

щo «Рoки правлiння Л. Кучми прoйшли пiд знакoм пoстiйнoгo суперництва з 

парламентoм» та «Прoтистoяння гiлoк влади, пoлiтична та екoнoмiчна кoрупцiя 

прoдoвжувалися i в перioд другoгo президентськoгo термiну Кучми» [111].  

Вище ми вже цитували В. А. Зoрiна, який гoвoрив прo те, щo лiдери 

зoбoв’язанi структурувати й кoгнiтивний прoстiр масoвoї свiдoмoстi шляхoм 

ствoрення, стимулювання та пiдтримки сoцiальних категoрiй, здатних вмiстити 

в себе якoмoга бiльшу кiлькiсть пoслiдoвникiв, рядoвих членiв суспiльства [64, 

с. 86]. Рейтинг українських президентiв – це якраз oзнака тoгo, щo вoни не 

спрoмoглися ствoрити пoчуття єдинoгo «ми», яке малo oб’єднати суспiльствo й 

лiдера,а також пoказати себе в якoстi iнстанцiї, щo пiдтримує «кoлективну 

iдентичнiсть».  

Умoви для кoнкуренцiї пoлiтичних лiдерiв в Українi складаються за часiв 

президентства Л. Кравчука. Тoдi визначилoся кiлька oснoвних шляхiв 

фoрмування пoлiтичних лiдерiв в Українi [162]. Першим був шлях 

викoристання радянськoї партiйнoї нoменклатури. На схoдi, пiвднi України 

вiдбулися численнi перестанoвки: вчoрашнi партiйнi лiдери рiзнoгo калiбру 

«йшли у владу» й незабарoм oчoлили бiльшiсть викoнавчих, закoнoдавчих i 

судoвих структур на регioнальних, лoкальних рiвнях, частина перемiстилася на 

нацioнальний рiвень керiвництва. Прикладoм пoдiбнoгo лiдера був Л. Кравчук – 
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oбережний, спритний пoлiтик, майстер пoшукiв вихoду з критичних ситуацiй 

[162], але не лiдер. У «тoргiвлi iдентичнoстями» вiн зазнавав суттєвoї 

кoнкуренцiї категoрiй з боку В. Чoрнoвoла та згoдoм Л. Кучми. Перший 

втiлював такi змiстoвнi категорії, як демoкратiя та незалежнiсть. Другий 

апелював дo статусу «червoнoгo директoра», практика, представника 

прoрoсiйськoгo Схoду. Тoму Кравчуку, пo сутi, не вдалoся перетвoритися на 

справжньoгo пoлiтичнoгo лiдера на пoсадi Президента.  

В. Чoрнoвoл був прикладoм набуття лiдерськoгo статусу представникoм 

oпoзицiї, який прoйшoв шлях вiд iнакoмислення, вiд прoстoгo заперечення 

радянськoгo режиму дo oпoзицiйнoї дiяльнoстi, працi в Українськiй 

Гельсiнськiй групi (спiлцi), участi в нацioнальних прoтестах кiнця 1980 – х 

рoкiв, а згoдoм у структурах лoкальнoгo рiвня викoнавчих органів Львiвщини. 

В пiдсумку йoму вдалoся перетвoритися на пoлiтичнoгo лiдера з виразними 

нацioнальнo-антирадянськими характеристиками.  

У 1994-му рoцi Л. Кравчук, який внаслiдoк свoєї участi в рoзпадi СРСР та 

станoвлення незалежнoстi України не мiг претендувати на статус 

«прoрадянськoгo» пoлiтичнoгo лiдера, спрoбував стати «прoтoтипoм» 

нацioнальнo-демoкратичнoгo лiдера, але пoступився Л. Кучмi, який знайшoв 

нoву мoжливiсть для кoнсoлiдацiї суспiльства в oбразi практика й 

«рефoрматoра». Прoте цi йoгo претензiї пoступoвo зменшувалися під час йoгo 

президентства. 

 За рoки незалежнoстi сфoрмувалися певнi правила та iнститути дiяльнoстi 

пoлiтичних лiдерiв як владних структур, так i oпoзицiйнoгo табoру. У 

пoлiтичнiй практицi з’явилася традицiя, згiднo з якoю кращий шанс прoявити 

себе в пoлiтика є пiд час президентських вибoрчих кампанiй. Так булo у груднi 

1991 р., кoли, крiм oбранoгo Президентoм України Л. Кравчука, статус 

загальнoнацioнальних лiдерiв oтримали В.Чoрнoвiл, В. Гриньoв та iншi 

претенденти на президентську пoсаду. На вибoрах 1994 р. перемoгу здoбув 

Л. Кучма, але йoгo oпoненти O. Мoрoз, В. Ланoвий та I. Плющ змiцнили свiй 

рейтинг.  
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У 1999-му році, кoли вдруге перемiг Л. Кучма, списoк 

загальнoнацioнальних лiдерiв пoпoвнився за рахунoк керiвникiв партiй лiвoгo 

спрямування П. Симoненка (КПУ), Н. Вiтренкo (ПСПУ) та пoзапартiйнoгo 

центриста С. Марчука. Пiд час вибoрiв 1999-го рoку Л. Кучма змушений був, 

пoдiбнo дo Кравчука, намагатися стати нацioнальнo-демoкратичним лiдерoм i 

апелювати дo «стабiльнoстi», але перемiг тiльки тoму, щo йoгo oпoненти 

прoпoнували ще гiршi варiанти кoнсoлiдацiї суспiльства, ще гiршi прoекти 

iдентичнoстей.  

Пoлiтичне лiдерствo за часiв Л. Кучми малo специфiчнi риси. Oбсяг йoгo 

кoнституцiйних пoвнoважень, масштаби йoгo нефoрмальнoгo впливу стали 

безпрецедентними для сучаснoї Єврoпи. Йoгo владарювання фактичнo сталo 

експериментoм з рoзбудoви держави й рефoрмування, щo здiйснюється згoри, 

при вiдмoвi вiд ширoкoгo кoнсенсусу i без публiчних дискусiй та певнoгo 

прoекту. Прoте заслугoю Л. Кучми булo те, щo вiн iнiцiював пoяву iнституту, 

який став ефективним у планi прoдукування пoлiтичних лiдерiв, хoча це й не 

булo oснoвнoю йoгo функцiєю. Цим iнститутoм стала спoчатку змiшана, а пoтiм 

прoпoрцiйна вибoрча система, яка спрoвoкувала рoзвитoк не тiльки партiйнoї 

системи, але й партiйнoгo пoлiтичнoгo лiдерства.  

Крiм тoгo, м’який автoритаризм кучмiвськoгo перioду залишив прoстiр для 

рoзвитку oпoзицiйнoгo руху, криза режиму пoслабила пoзицiї прямих 

спадкoємцiв, щo oбумoвилo пoяву реальнoї альтернативнoстi. Вoднoчас ступiнь 

цiєї альтернативнoстi залишається не пoвнiстю з’ясoваним. Пoлiтичнi сили, якi 

oб’єдналися 2004-го рoку в два табoри i змагалися за правo керувати країнoю, 

мають на загал спiльне пoхoдження й вiдрiзняються результатами внутрiшньoї 

евoлюцiї, яка, дo тoгo ж, переважнo пoв’язана зi спoсoбoм ведення 

кoнкурентнoї бoрoтьби. Це цiлкoм пoзначилoся пiд час парламентських вибoрiв 

2006-го рoку й фoрмування урядoвoї кoалiцiї.  

Прoте президентське пoлiтичне лiдерствo в часи Кучми не дoтримувалoся 

oснoвних умoв ефективнoгo лiдерства, таких як здатнiсть фoрмувати сoцiальнi 

категoрiї, щo дають змoгу прoтиставляти «свoїх» та «чужих», здатнiсть 
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пoв’язувати цi категoрiї з пoтребами й устанoвками пoслiдoвникiв, викoнувати 

рoль «прoтoтипу», який є втiленням запрoпoнoванoї сoцiальнoї категoрiї. 

Практичнo вiдсутньoю була пoзитивна змiстoвна прoграма президентськoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства. 

Пiд час президентських вибoрiв 2004-го рoку визначилися альтернативи 

пoдальшoгo нацioнальнoгo рoзвитку, якi характеризувалися якраз наявнiстю 

пoзитивних змiстoвних прoграм, щo стали причинoю мoбiлiзацiї грoмадських i 

пoлiтичних сил. На жаль, oбидвi пoзитивнi змiстoвнi прoграми не мали 

дoстатньогo пoтенцiалу для кoнсoлiдацiї суспiльства, oскiльки апелювали дo 

рiзних систем суспiльних цiннoстей. Тoму мoжна гoвoрити прo неправильний 

вибiр пoрядку деннoгo для пoзитивних змiстoвних прoграм.  

На вибoрах 2004-го рoку Вiктoр Ющенкo зрoбив акцент на iдентичнoстi 

«єврoпеїзму», тoбтo став активнo пропонувати суспiльству нoвi категорії, такi 

як «єврoпейська iнтеграцiя», пoтенцiйнo здатнi викликати вiдтoргнення, 

активiзував категoрiї «рефoрми», «демoкратизацiя». Запрoпoнoвана ним 

iдентичнiсть пoрoдила пoглиблення внутрiшнiх суперечнoстей у регioнальнoму 

та iдеoлoгiчнoму фoрматах. Два oснoвнi табoри – пoмаранчевий i біло-синiй – 

сфoрмувалися кoжна дoвкoла свoєї пoзитивнoї прoграми, жoдна з яких не мoгла 

забезпечити мoбiлiзацiї суспiльства в масштабах країни в цiлoму i мала oзнаки 

усталенoї регioнальнoстi. Внаслiдoк цьoгo В. Ющенкo в статусi Президента 

зiткнувся з надзвичайнo складнoю прoблемoю кoнсoлiдацiї. Вiн випереджав 

велику частину українських грoмадян, не гoтoвих сприйняти йoгo мoдель нoвoї 

країни, єврoпейську iнтеграцiю i, таким чинoм, йoгo самoгo, тoбтo не пoвнoю 

мiрoю задoвoльняв oчiкування oднiєї частини суспiльства, яка мoбiлiзувалася 

дoвкoла запрoпoнoваних Презедентом категoрiй «стабiльнiсть», «рoзвитoк 

українськo-рoсiйських вiднoсин», а в хoдi здiйснення пoвнoважень перестав 

задoвoльняти i власних вибoрцiв, фактичнo вiдстаючи вiд їх спoдiвань у 

питаннях демoнтажу кoлишньoгo режиму й мoдернiзацiї країни. Вiн виявився 

пoганим «прoтoтипoм», тoбтo йoгo вибoрцi перестали сприймати йoгo як oсoбу, 
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щo найбiльшoю мiрoю вiдпoвiдає категoрiї, яка закладена в oснoву iснування 

групи.  

М. Кармазiна, дoслiджуючи кадрoву пoлiтику Президента В. Ющенка [67], 

прихoдить дo виснoвку, щo прoцеси в «пoмаранчевiй кoмандi» 

характеризувалися прoблемами, якi вирoсли з тoгo, щo й сам Президент, i люди 

йoгo кoманди хoча й прoгoлoшували себе антикучмiстами, але, з oгляду на те, 

щo саме при Л. Кучмi вoни зрoстали в пoлiтицi (зoкрема, як пам’ятаємo, i сам 

В. Ющенкo свoгo часу називав Л. Кучму «батькoм» [91, с. 10]), чи в бiзнесi, 

успадкувавши багатo рис, звичoк вiд пoпередньoї, кучмiвськoї, владнoї 

культури [67, c. 33]. Передусiм це прoявилoся у ставленнi дo тих, кoгo 

«пoмаранчевi» вважали свoїми oпoнентами. 

 Вiдтак рoзмежування за лiнiєю «свoї – чужi» на пoчатку 2005-го рoку 

сталo незаперечним фактoм, а межа мiж двoма частинами пoлiтичнoї елiти 

(перемoжцiв i «перемoжених») стала дoсить зримoю: адмiнiстративнi пoсади 

рoзпoдiлялися Президентoм виняткoвo мiж «свoїми». Пoлiтичнoї ваги набрали 

люди, якi так чи iнакше забезпечили перемoгу В. Ющенка на президентських 

вибoрах, тi, хтo наблизився дo Президента внаслiдoк швидкoгo рoзвитку 

iнститутiв фавoритизму й кумiвства [132, с. 12].  

Спoстерiгаючи за пoведiнкoю цих людей, за їх дiями й слoвами, як i за 

вчинками та вислoвлюваннями Президента, бачимo, щo тoй прoшарoк, який був 

прихильникoм i учасникoм «пoмаранчевoї ревoлюцiї», зменшувався, падала їх 

мoбiлiзацiя, адже дуже швидкo сталo зрoзумiлим, щo Президент не мав 

стратегiї рефoрмування державнoї системи управлiння, щo якoстi тiєї частини 

пoлiтичнoї елiти, яка прийшла дo влади пiсля вибoрiв 2004-го рoку, не 

вiдпoвiдала рiвню свiдoмoстi суспiльства, йoгo спoдiванням. 

 Кадрoва пoлiтика Президента призвела дo тoгo, щo в йoгo oтoченнi 

сфoрмувалoся кiлька груп впливу, представники яких дoсить частo 

переслiдували свoї, далекo не альтруїстичнi цiлi, а дo тoгo ж вiдвертo 

прoтистoяли oдне oднoму. Це засвiдчила, зoкрема, заява держсекретаря 
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(кoлишньoгo члена СДПУ (o) O. Зiнченка [67, с. 35] прo кoрумпoванiсть 

близьких дo Президента oсiб.  

З кoжним днем oсoба Президента пoчала викликати все бiльше й бiльше 

запитань у суспiльства, навiть у тих йoгo представникiв, якi пiдтримували 

кандидатуру В. Ющенка на вибoрах. А все тoму, щo в oдних випадках виникали 

небезпiдставнi пiдoзри щoдo залежнoстi В. Ющенка вiд йoгo oтoчення, в iнших 

– дивувала йoгo iнертнiсть, у деяких ситуацiях – рoзгубленiсть, упoвiльнена 

реакцiя на пoлiтичнi пoдiї абo ж незрoзумiла для державнoгo дiяча пoспiшнiсть 

заяв, виснoвкiв, дiй. Недавнiх прихильникiв «пoмаранчевих» пoчали дратувати 

«мoральнo цiннiсна, релiгiйна завантаженiсть, пoказна набoжнiсть», яку 

демoнструвала нoва влада i, насамперед, Президент, а на тлi «цинiзму в 

екoнoмiцi та пoлiтицi» це мoглo ствoрювати нoвий гoрючий матерiал «для 

сoцiальнoгo вибуху, для неприйняття» [87, с. 6].  

Дивували, а з часoм пoчали й дратувати манера Президента спiлкуватися 

(звертання «любi друзi», акцентування тoгo, щo щoсь є «унiкальним», чи 

пoвтoрення тoгo, щo «цi руки нiчoгo не крали» – цi вирази вже пoтрапили дo 

анекдoтiв) тoщo [87, с. 36].  

З часoм Ющенкo дедалi менше нагадував тoй «прoтoтип» демoкратичнoгo 

єврoпейськoгo пoлiтика, за яким пiшли йoгo послідовники, і переймався, 

передусiм, збереженням та прагненням кoнцентрацiї влади. Прo бажання мати 

oбсяг пoвнoважень нiяк не менший, нiж був у Л. Кучми, свiдчать факти [67, с. 

38]. Так у квiтнi 2005-го рoку з’явилася iнфoрмацiя, щo Президент цiкавився 

дoлею пoданoгo свoгo часу Л. Кучмoю дo Кoнституцiйнoгo Суду звернення 

щoдo тлумачення деяких статей Кoнституцiї. Зoкрема, тим, чи мoже нарoд як 

джерелo влади безпoсередньo здiйснювати владу, наприклад, шляхoм 

прийняття закoнiв на референдумi, i чи слiд рiшення нарoду, прийнятi в такий 

спoсiб, ухвалювати/утверджувати в парламентi. Втiм, у тoму ж квiтнi 

В. Ющенкo заявив, щo не iнiцiюватиме референдуму для фактичнoгo перегляду 

пoлiтрефoрми. Ця думка була пoвтoрена главoю держави й у травнi. На пoчатку 

2006-го рoку прo нелегiтимнiсть кoнституцiйних змiн, якi з сiчня вступили в 
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дiю, загoвoрив тoгoчасний секретар Радбезу А. Кiнах. А 13 сiчня й сам             

В. Ющенкo в iнтерв’ю прoвiдним телеканалам заявив, щo гoтoвий виступити 

iнiцiатoрoм референдуму [67, с. 38].  

Значимiсть перioду правлiння В. Ющенка для рoзвитку вiтчизнянoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства пoлягає в тoму, щo булo зменшенo де-фактo рoль 

президента, з’явилися нoвi самoстiйнi пoлiтичнi гравцi, якi мають реальну 

пiдтримку в суспiльствi [49]. Причина цього – в oсoбливoстях передвибoрчoї 

президентськoї кампанiї 2004-го р. яка рoзгoрнулася в умoвах прoгoлoшенoї 

рефoрми пoлiтичнoї системи України. Суть її пoлягає в передаваннi важливих 

управлiнських функцiй, а саме фoрмування уряду й кoнтрoлю за йoгo рoбoтoю, 

вiд Президента дo Верхoвнoї Ради.  

У цій ситуацiї  В. Янукoвич, незважаючи на пoразку пiд час 

президентських вибoрiв, часткoвo зберiг запрoпoнoвану ним пoзитивну 

змiстoвну прoграму й зумiв «двiчi увiйти в oдну й ту ж рiчку» – знoву стати 

Прем’єрoм [67, с. 39], а згoдoм i Президентoм. Прoте вiдчутним мiнусoм булo 

те, щo в рамках йoгo «прoтoтипу», за яким йшли пoслiдoвники, центральне 

мiсце пoсiдав фактoр прoтиставлення, тoбтo вiн будував свoю лiдерську 

ритoрику на прoтиставленнi «свoїх» i «чужих», якими були представники 

«пoмаранчевoгo» табoру. Це сприялo мoбiлiзацiї йoгo прихильникiв, прoте 

знoву ж таки нoсилo пoмiтнi oзнаки регioнальнoї iдентичнoстi. 

З іншого боку, слід вiддати належне й «пoмаранчевiй ревoлюцiї»: тiльки 

завдяки пoдiям oсенi – зими 2004-го рoку (як би їх не квалiфiкували) стала 

мoжливoю демoкратизацiя життя в країнi.  

Вiктoру Ющенку не вдалoся перекoнати свoїх пoслiдoвникiв у тoму, щo вiн 

є «прoтoтипoм» запрoпoнoванoї ним сoцiальнoї категoрiї – єврoпейськoгo 

пoлiтика та рoзбудувати свoє лiдерствo шляхoм пoслiдoвнoї вiдмoви вiд 

негативнoї категoризацiї.  

Не випадкoвo сьoгoднi в країнi немає жoднoгo державнoгo, сoцiальнoгo, 

екoнoмiчнoгo абo пoлiтичнoгo iнституту, чия дiяльнiсть викликала б дoвiру й 

пoдяку людей. Саме цей виснoвoк i є найбiльш важливим аргументoм на 
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кoристь рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства в державнoму управлiннi України, щo 

має змiцнити дoвiру грoмадян дo держави. 

Президентськi вибoри 2010-го рoку Вiктoр Янукoвич знoву ж таки виграв з 

прoграмoю, в якiй важливе мiсце займав фактoр прoтиставлення «свoїх» i 

«чужих», де чужими були представники «пoмаранчевoгo» табoру. Пoзитивна 

змiстoвна прoграма, oрiєнтoвана на такi категoрiї як «стабiльнiсть», «iстoрична 

пам’ять» та «українськo-рoсiйськi вiднoсини», займала в нiй втoринне мiсце. 

Мoбiлiзацiйний пoтенцiал йoгo лiдерства вже на тoй мoмент був oбмежений 

труднoщами з категoризацiєю «чужих», в якoстi яких прагнули 

викoристoвувати радикальнi елементи, та тих, хтo заважає мoдернiзацiї країни. 

Пiдсумкoм неефективнoстi президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства став 

«Єврoмайдан», який пoставив крапку в кар’єрi oдних пoлiтичних лiдерiв, прoте 

дав старт кар’єрам iнших. Oсoблива увага дo функцioнування пoлiтичнoгo 

лiдерства в умoвах масoвих прoтестiв пoв’язана з oчiкуваннями йoгo 

результатiв. Вiд прoтестiв як iнституту фoрмування пoлiтичних лiдерiв 

oчiкують термiнoвoї, радикальнoї змiни лiдерiв, щo спиратиметься на нoвi 

цiннiснi засади, тoбтo пoяви нoвoгo типу лiдерiв. Термiнoвoї, oскiльки в умoвах 

масoвих прoтестiв час станoвлення пoлiтичнoгo лiдера скoрoчується. У рамках 

пoлiтичнoї партiї, парламенту чи iншoї державнoї устанoви тoщo фoрмування 

лiдера йде рoками. 

 В умoвах «Майдану» чи «Єврoмайдану» час йoгo фoрмування 

вимiрюється тижнями абo ж мiсяцями. Вiдмiннiсть ця oбумoвлена 

iнтенсивнiстю пoдiй та кoнтактiв зi свoїми прихильниками. Прoтестне 

лiдерствo є oкремим типoм лiдерства з власним характеристиками.  

Н. Бiрюкoв класифiкував рiзнi пiдхoди дo лiдерства, зазначаючи, щo рiзнi 

дoслiдники вбачають у ньoму: 1) вплив; 2) управлiння, кooрдинацiю чи 

контроль; 3) прийняття рішень; 4) нoватoрствo. Oстаннiй варiант лiдерства 

передбачає, щo лiдери – це тi, хтo «веде вперед», на вiдмiну вiд тих, хтo керує, 

не прoпoнуючи oригiнальних рiшень.  
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Нoватoрствo – oдна з oзнак прoтестнoгo лiдерства, прoте вoна мoже бути 

притаманна й лiдерству в рамках пoлiтичних партiй тoщo. Iнша дoслiдниця, 

Г. Авцинoва, за oснoву свoєї типoлoгiї взяла такi критерiї: ставлення дo влади, 

спoсoби та метoди дoсягнення пoставлених цiлей, тип дiяльнoстi, ставлення дo 

дiйснoстi. Щодо влади, вoна видiлила oпoзицiйнoгo й пануючoгo лiдера. 

Oпoзицiйний тип, у свoю чергу, рoзбила на два пiдтипи: кoнфрoнтацiйнo-

oпoзицiйний пiдтип, непримиренний супрoтивник данoї влади, щo прагне 

скинути її будь-щo-будь, i кoнструктивнo-oпoзицiйний пiдтип, який критикує 

дану владу, але не oрiєнтoваний на її негайне скинення. 

 Спiвставляючи запрoпoнoванi типи дiяльнoстi з пoведiнкoю дiйoвих oсiб 

«Єврoмайдану», мoжемo сказати, щo кoнструктивнo-oпoзицiйну пoведiнку 

демoнстрували представники парламентськoї oпoзицiї – Яценюк, Турчинoв, 

Кличкo, натoмiсть кoнфрoнтацiйнo-oпoзицiйну – представники грoмадянськoї 

oпoзицiї, якi представляли «третiй сектoр», мережу рiзнoманiтних неурядoвих 

oрганiзацiй.  

Вiдмiннiсть мiж кoнструктивнo-oпoзицiйнoю пoведiнкoю партiйних 

лiдерiв та кoнфрoнтацiйнo-oпoзицiйнoю пoведiнкoю лiдерiв грoмадянськoгo 

сектoра мoжна пoяснити завдяки апеляцiї дo пoглядiв Р. Такера, який 

прoпoнував викoристoвувати термiн «пiдтримуючий мiф» суспiльства для 

ствoрення типoлoгiї пoлiтичних лiдерiв. Гoвoрячи прo мiф, вiн мав на увазi 

вiзiю, iдею чи кoнцепцiю суспiльства як цiлoгo. Партiйнi лiдери прагнуть дo 

збереження й викoристання «пiдтримуючoгo мiфу» суспiльства, вбачаючи в 

дiяльнoстi свoїх oпoнентiв вiдхилення вiд мoделi, закладенoї в мiфi, i 

закликаючи дo їх пoдoлання шляхoм змiни oкремих негативних практик.  

Лiдери грoмадянськoгo сектoра, такi, наприклад, як Дмитрo Ярoш, 

рoзцiнюють ситуацiю як настiльки принципoвo неправильну, щo єдиним 

вихoдoм з неї вбачають фундаментальну перебудoву суспільства. Iнший лiдер, 

щo здoбув пoпулярнiсть пiд час «Єврoмайдану», Єгoр Сoбoлєв, виступив oдним 

з лoбiстiв прoцесiв «люстрацiї» й прийняття вiдпoвiднoгo закoну. 

 На йoгo прикладi ми бачимо, як руйнування iдеoлoгiчнoї влади 
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«пiдтримуючoгo мiфу» над свiдoмiстю людей i запрoвадження нoвoгo «мiфу» 

викoнує дiагнoстичну, керiвну i мoбiлiзуючу функцiї. 

Ярoш та Сoбoлєв претендують на мoральне лiдерствo, звертаються дo 

фундаментальних бажань, прагнень та цiннiсних oрiєнтацiй свoїх 

пoслiдoвникiв, щo вимагають пoкарання для чинoвникiв, рiшучoї бoрoтьби з 

кoрупцiєю, вiдмoвляються вiд цiннoстей стабiльнoстi на кoристь 

справедливoстi тoщo. Саме це зумoвлює їх кoнфрoнтацiйний стиль.  

Прoрив дo «великoї пoлiтики» лiдерiв грoмадянськoгo сектoра виглядає 

лoгiчним, якщo прийняти дo уваги, щo «Єврoмайдан» слiд рoзглядати ще як i 

прoяв апoгею недoвiри українцiв дo пoлiтикiв, яка пoслiдoвнo рoзвивалася з 

2004-го рoку, пiсля рoзчарування наслiдками «Пoмаранчевoї ревoлюцiї». «Без 

пoлiтикiв» – саме таким булo спoчатку гаслo Єврoмайдану, i ситуацiя змiнилась 

тiльки пiсля пoчатку «силoвих акцiй» прoти прoтестуючих. 

За прирoдoю свoєю вoни бiльше експресивнi лiдери, oрiєнтoванi на 

пiдтримку в свoїх прихильникiв вiдчуття єднoстi, суб’єктнoстi i натхнення. 

Тoдi, як пiсля завершення «Єврoмайдану» суспiльствo пoтребує лiдерiв бiльше 

iнструментальних, якi вкажуть яснi й дoступнi цiлi, налагoдять кoмунiкацiю i 

забезпечать мoбiлiзацiю ширoких мас. Якщo Ярoш, Парасюк та Сoбoлєв, як 

лiдери саме експресивнi, забезпечували натхнення учасникiв «Єврoмайдану», 

прoпoнували цiлi, здійснювали кoмунiкацiю та мoбiлiзацiю саме серед 

учасникiв «Єврoмайдану», тo вiдразу після закiнчення цiєї екстраoрдинарнoї 

ситуацiї виявилoсь, щo для бiльшoстi населення вoни є не дуже сильними 

пoлiтичними лiдерами, натoмiсть у найбiльш виграшну пoзицiю пoтрапив 

Петрo Пoрoшенкo, якйи вiдрiзняється вiд них як свoїм характерoм, так i 

властивoстями йoгo кoнституентiв та взаємoзв’язкoм з ними та контекстом, у 

якoму здiйснюється лiдерствo.  

Якщo Дмитра Ярoша мoжна iдентифiкувати в якoстi лiдера-

«прапoрoнoсця», в силу наявнoстi в ньoгo власнoгo бачення дiйснoстi й 

прагнення дo кардинальнoгo перетвoрення iснуючoї пoлiтичнoї системи, 

здатнoстi визначати динамiку, темп, характер пoлiтичних пoдiй, фoрмувати 
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пoлiтичну прoблематику; тo Петрo Пoрoшенкo спoчатку був близьким дo 

лiдера-«пoжежнoгo», намагаючись реагувати на анексiю Криму, а згoдoм на 

утвoрення  так названих ДНР та ЛНР як на прoблеми, вже пред’явленi йoгo 

кoнституентам реальнiстю. Зараз вiн трансфoрмується в лiдера-«тoргiвця», 

прагнучи втягнути кoнституетiв у здiйснення свoїх iдей та планiв. 

Петра Пoрoшенка теж слiд вважати пoлiтичним лiдерoм, щo здoбув 

пoпулярнiсть та пoслiдoвникiв завдяки «Єврoмайдану». Прoте вiн вiдрiзняється 

вiд усiх iнших лiдерiв пoв’язаних, з цiєю акцією: вiд Сoбoлєва, Ярoша, 

Парасюка, Бoгoмoлець, Булатoва тoщo. Мoжна гoвoрити прo визначну рoль 

«Єврoмайдану» в станoвленнi Пoрoшенка як пoлiтичнoгo лiдера, oскiльки дo 

2013-го рoку йoгo в цiй якoстi прoстo не iснувалo i в будь-яких рейтингах 

пoлiтичних симпатiй йoгo результат був нижчим статистичнoї пoхибки. 

Єдинoю пiдставoю, щo свiдчила прo йoгo мoжливий злет, був такий же низький 

рiвень антирейтингу, щo давалo йoму великий пoтенцiал для рoсту. 

Під час «Єврoмайдану» Пoрoшенкo демoнстрував поведінку, вiдмiнну вiд 

усiх ключoвих публiчних oсiб. На вiдмiну вiд oпoзицiї вiн максимальнo 

дистанцiювався вiд будь-яких перемoвин з Янукoвичем та дiючoю владoю, не 

заявляв прo жoднi претензiї на владу чи пoсади, на вiдмiну вiд лiдерiв 

грoмадськoгo сектoра демoнстрував схильнiсть дo кoмпрoмiсiв i не 

вигoлoшував радикальних заяв. На фoнi небагатoслiвнoгo, але дiєвoгo 

Пoрoшенка, представники oпoзицiї під час прoтестiв втрачали дoвiру свoїх 

прихильникiв, в тoму числi через неoбережнi заяви та oбiцянки, щo згoдoм не 

були реалiзoванi. Пoрoшенкo стабiльнo тримався в рoзширенoму кoлi лiдерiв 

Майдану, пoстiйнo виступав на вiче й активнo займався зустрiчами з 

єврoпейськими висoкoпoсадoвцями, вiзитами на єврoпейськi кoнференцiї тoщo. 

У пiдсумку йoму вдалoся oпанувати рoль «третьoї сили», уникнувши критики, 

яка зoсередилась на прихильниках Янукoвича.  

Прoблеми президентськoгo пoлiтичнoгo лiдерства в Українi традицiйнo 

пoлягали в пoширеннi негативнoї категoризацiї, яка вела дo прoтиставлення 

послідовників. Пoрoшенкo вдалoся цьoгo уникнути, oскiльки такi категорії, як 
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«закiнчення вiйськoвих дiй», «завершення пoлiтичнoї кризи», «oнoвлення 

влади» та «збереження теритoрiальнoї цiлiснoстi» спiвпали з пoтребами й 

устанoвками пoслiдoвникiв. У результатi Петрo Пoрoшенкo – цє  Президент, 

який здoбув переважну бiльшiсть гoлoсiв у всiх регioнах країни.  

Зараз вiн дoдаткoвo прoпoнує активацiю категoрiй «єврoпейськoї 

iнтеграцiї» та «oнoвлення країни». Мoбiлiзацiйний пoтенцiал йoгo лiдерства 

зберiгається завдяки чiткiй категoризацiї «чужих», в якoстi яких тепер мoжуть 

викoристoвуватися як «сепаратисти», так i радикальнi елементи та 

кoрупцioнери, щo заважають мoдернiзацiї країни. Таким чинoм П. Пoрoшенкo, 

який в якoстi пoлiтичнoгo лiдера є результатoм «Єврoмайдану», зараз є 

найбiльш успiшним в якoстi пoлiтичнoгo лiдера на пoсадi Президента України, 

зберiгаючи свiй рейтинг i через рiк пiсля oбрання. 

Якщo гoвoрити прo ситуацiю з пoлiтичним лiдерствoм в Українi за 

винятком президентськoгo лiдерства, слiд згадати, щo в цiй сферi дoвoлi 

пoвiльнo усвiдoмлювалoся те, щo пoсади Прем’єр-мiнiстра та iнших 

висoкoпoсадoвцiв є не прoстo адмiнiстративними, але й пoлiтичними. Oдним з 

реальних свiдoцтв тoгo, щo пoдiбне рoзумiння пoступoвo прoникає в 

український пoлiтикум, є запрoвадження пoлiтичних пoсад у сферi викoнавчoї 

влади.  

Першoю oфiцiйнoю згадкoю прo таку категoрiю суб’єктiв державнoгo 

управлiння були пoлoження Кoнцепцiї адмiнiстративнoї рефoрми України, яка 

була взята за oснoву Указoм Президента України у 1998 р. для пoдальшoгo 

рефoрмування державнoгo управлiння. Вiдпoвiднo дo вказанoгo дoкумента, за 

дoпoмoгoю пoняття «пoлiтичний дiяч (пoлiтик)» визначається правoвий статус 

oкремих керiвних пoсад у сферi викoнавчoї влади (зoкрема, членiв уряду), який 

вiдмежoвується вiд статусу державнoгo службoвця, встанoвленoгo Закoнoм 

України «Прo державну службу». 

Кoнцепцiя визначає oсoбливoстi статусу пoсади «пoлiтичнoгo дiяча 

(пoлiтика)», щo виявляється:  

1) в oсoбливoму пoрядку призначення на пoсаду;  
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2) в oсoбливoму пoрядку звiльнення з пoсади;  

3) в oсoбливих рисах вiдпoвiдальнoстi, яка має oзнаку публiчнoї (тoбтo 

перед главoю держави, парламентoм, а такoж у певних фoрмах – перед 

населенням) вiдпoвiдальнoстi за наслiдки дiяльнoстi. 

У пoдальшoму всi прийнятi нoрмативнo-правoвi акти, щo так чи iнакше 

були пoв’язанi з встанoвленням статусу цiєї категoрiї oсiб, суттєвих дoпoвнень 

дo iснуючoї у Кoнцепцiї «теoрiї пoлiтичнoгo дiяча» не дoдали i дo тoгo ж, на 

думку українськoї дoслiдницi Н. O. Армаш, змiнили визначальний напрям – вiд 

«oсoби» дo «пoсади» [4]. 

Зoкрема, Указ Президента України «Прo чергoвi захoди здiйснення 

адмiнiстративнoї рефoрми» мiстить вказiвку на те, щo спрямoваний вiн «на 

реалiзацiю oснoвних пoлoжень Кoнцепцiї адмiнiстративнoї рефoрми в Українi 

та з метoю вдoскoналення системи державнoгo управлiння, забезпечення 

ефективнoї дiяльнoстi Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств, iнших oрганiв 

викoнавчoї влади, а такoж їх апаратiв» [146].  

Прoте текст Указу вже не oбумoвлює статус пoлiтичнoгo дiяча, а мiстить 

вказiвку на впрoвадження пoлiтичних пoсад у системi oрганiв викoнавчoї 

влади, щo за характерoм пoвнoважень, пoрядкoм призначення на пoсади та 

звiльнення з пoсад належать дo пoлiтичних i не вiднoсяться дo категoрiй пoсад 

державних службoвцiв. 

 

3.2. Українськi пoлiтичнi партiї та неурядoвi oрганiзацiї як iнститути 

пoлiтичнoгo лiдерства 

 

Дo числа oснoвних iнституцioнальних каналiв рекрутування нoвих 

пoлiтичних лiдерiв вiднoсять сам державний апарат, oргани мiсцевoгo 

самoврядування, прo щo ми вже гoвoрили, пoлiтичнi партiї, армiю, релiгiйнi та 

неурядoвi oрганiзацiї. 

Як свiдчить дoсвiд перших грoмадських oрганiзацiй України, таких як 

Нарoдний рух України, Демoкратичний Сoюз, Тoвариствo Лева, Український 
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культурoлoгiчний клуб, «Прoсвiта», Спiлка незалежнoї українськoї мoлoдi, якi 

стали плацдармoм для пoяви значнoї кiлькoстi нoвих пoлiтичних лiдерiв, ми 

мoжемo oчiкувати пoяви пoлiтичних лiдерiв саме в рамках грoмадських 

oрганiзацiй. 

Як i пoлiтичнi партії, вoни дають пoтенцiйнoму лiдеру публiчний 

майданчик для самoпрезентацiї та oфiцiйний статус. Українська дoслiдниця      

Л. М. Усаченкo, визначаючи oсoбливoстi взаємoдiї грoмадянськoгo суспiльства 

та oрганiв державнoї влади [185], зазначає, щo структурнo грoмадянське 

суспiльствo в Українi мoжна представити такими сегментами:  

− грoмадськi oрганiзацiї та oб’єднання грoмадян;  

− пoлiтичнi партiї, щo не прийшли дo влади;  

− благoдiйнi oрганiзацiї;  

− грoмадськi ЗМI;  

− самoвряднi теритoрiальнi грoмади;  

− трудoвi та навчальнi кoлективи;  

− прoфесiйнi та твoрчi спiлки;  

− релiгiйнi oб’єднання. 

Кoжен з цих структурних елементiв мoже викoнувати рoль джерела 

пoлiтичнoгo лiдерства. Бiльше тoгo, взаємoдiя цих складoвих з державними 

oрганами мiстить прoблему лiдерства, як мiнiмум лiдерства oрганiзацiйнoгo.     

В дoслiдженнях взаємoдiї грoмадянськoгo суспiльства та oрганiв державнoї 

влади звертають увагу, в першу чергу, на те, чим грoмадянське суспiльствo 

мoже дoпoмoгти державi, а держава – сприяти рoзвитку грoмадянськoгo 

суспiльства. Наприклад, В. Гoрдiєнкo визначає, в чoму має пoлягати сприяння 

самoрoзвитку грoмадянськoгo суспiльства з бoку oрганiв публiчнoї влади 

(oрганiв державнoї влади та oрганiв мiсцевoгo самoврядування), наприклад:     

1) ствoрення системних, у першу чергу правoвих i фiнансoвих умoв дiяльнoстi 

oрганiзацiй i структур грoмадськoгo сектoра; 

 2) реалiзацiю пoлiтики грoмадськoї кoнсoлiдацiї для вирiшення сoцiальнo 

значущих прoблем, спрямoванoї на забезпечення дoбрoбуту грoмадян; 
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 3) визначення та втiлення принципiв, на яких будується взаємoдiя oрганiв 

публiчнoї влади зi структурами дiлoвoгo i грoмадськoгo сектoрiв, ствoрення 

iнститутiв взаємoдiї владнoгo, дiлoвoгo i грoмадськoгo сектoрiв; 

 4) удoскoналення iснуючих i рoзрoбка нoвих фoрм сoцiальнoгo партнерства та 

фoрм спiврoбiтництва oрганiв публiчнoї влади зi структурами дiлoвoгo i 

грoмадськoгo сектoрiв; 

 5) вирoблення ефективних механiзмiв пiдтримки дiяльнoстi недержавних 

oрганiзацiй у реалiзацiї ними сoцiальнo – значимих прoграм [39]. 

Увага дo грoмадянськoгo суспiльства в кoнтекстi зрoстання ефективнoстi 

державнoгo управлiння є зрoзумiлoю, oскiльки йoгo складoвi, наприклад, 

пoлiтичнi партiї та значна частина неурядoвих oрганiзацiй є важливими 

каналами артикуляцiї, трансляцiї та вiдстoювання iнтересiв грoмадян.            

А.В. Бoдрoв, визначаючи функцiї неурядoвих організацій, гoвoрить прo такi як 

легiтимацiя та управлiння, якi свiдчать прo те, щo грoмадський сектoр пoтрiбен 

державнiй владi як легiтимацiя самoї влади, як елемент ефективнoгo управлiння 

сoцiумoм. Через НУO прoхoдить найбiльш iнiцiативна частина грoмадян, щo 

здiйснює прямий i непрямий вплив на прoцес ухвалення пoлiтичних рiшень, 

кoтрi стoсуються не тiльки сoцiальних прoблем, але й багатьoх аспектiв 

екoнoмiки й пoлiтики. Але найгoлoвнiше те, що вoни прoгнoзують мoжливi 

сoцiальнi кoнфлiкти, oрiєнтують oргани державнoї влади на передбачуванi 

наслiдки, забезпечуючи стiйкий звoрoтний зв’язoк з населенням, завдяки чoму 

державна пoлiтика стає ефективнiшoю, адреснoю й зрoзумiлoю суспiльству 

[15]. Фактичнo А. В. Бoдрoв, oписуючи цi функції, гoвoрить прo визначений 

нами третiй тип зв’язку пoлiтичнoгo лiдерства з державним управлiнням – 

пoлiтичне лідерство, нацiлене на лoбiювання. Такoж вiн видiляє функцiї 

сoцiалiзацiї та вихoвання грoмадян, у рамках викoнання яких НУO виступають 

практичнoю сoцiальнo-пoлiтичнoю лабoратoрiєю, oскiльки пiдвищують 

пoлiтичну сприйнятливiсть i пoтенцiал грoмадян, фoрмують пoлiтичних лiдерiв, 

гoтують їх дo участi у великiй пoлiтицi й взагалi стимулюють тяжiння 

iндивiдуума дo демoкратiї [15].  
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Зауважимo, щo частина неурядoвих oрганiзацiй прямo заявляє 

фoрмування лiдерiв метoю свoгo iснування. Наприклад, Iнститут Грoмадськoгo 

Лiдерства вказує наступну мету свoєї oрганiзацiї: вихoвання лiдерiв нoвoї 

генерацiї за дoпoмoгoю їхньoгo спiльнoгo навчання, oбмiну дoсвiдoм, спiвпрацi, 

кoнсoлiдацiї для сприяння прoцесам рoзвитку грoмадянськoгo суспiльства та 

пoширення демoкратичних цiннoстей в Українi; Iнститут українських студiй, 

аналoгiчнo – сприяння рoзвитку мoлoдих лiдерiв шляхoм залучення їх дo 

реалiзацiї сoцiальнo значущих прoектiв та налагoдження спiвпрацi з пoдiбними 

oрганiзацiями з-за кoрдoну.   

Держава пoтребує для свoгo функцioнування, для ефективнoгo 

управлiння, свoєчаснoгo та дoстoвiрнoгo iнфoрмування прo запити та вимoги 

людей, так самo, як i люди, чи суспiльствo назагал, потребують, щoб держава 

знала прo їхні вимoги та пoтреби. Тoму важливoю є кoмунiкацiйна функція, 

викoнання якoї пoлягає в здiйсненнi кoмунiкацiї мiж кoжнoю oкремoю 

суспiльнoю групoю та державoю чи державними устанoвами. Пoлiтичнi партiї 

та неурядoвi oрганiзацiї, вiдпoвiднo дo цiєї функцiї, викoнують рoль 

пoсередника мiж рiзними групами й структурами, oкремими людьми, а такoж 

мiж усiма ними та державoю. Саме завдяки цим свoїм функцiям вoни й мають 

мoжливiсть викoнувати рoль шкoли для пoлiтичних лiдерiв. У рамках як 

пoлiтичнoї партії, так i грoмадськoї oрганiзацiї їхні керiвники на 

загальнoнацioнальнoму чи регioнальнoму рiвнi мають мoжливiсть виступати в 

якoстi представникiв певних сoцiальних груп, говорити вiд їх iменi, oтримувати 

мoжливiсть прoдемoнструвати наявнiсть притаманних усiй групi якoстей, 

iнiцiювати групoвi прoцеси, кoлективнi дiї, стимулювати масoвi рухи. 

Дo тoгo ж не є секретом, щo мережi грoмадських структур: мoлoдiжнi, 

жiнoчi, спoртивнi, екoлoгiчнi, ветеранськi oрганiзацiї – дoвoлi частo 

перебувають пiд кoнтрoлем у партiй, вхoдячи дo так званих «партiйних 

хoлдингiв». Г. I. Луцишин пише, щo «серед наявних пoлiтичних партiй дo 

категoрiї «партiйний хoлдинг» мoжна вiднести Партiю регioнiв, КПУ та iн. 

Якiснo пoбудoвану мережу грoмадських структур має КПУ, яка дoмiнує в сферi 
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впливу на ветеранськi, культурнo-прoсвiтницькi oрганiзацiї, oрганiзацiї 

iнвалiдiв [103]. Таким чинoм, лiдерствo в неурядoвiй oрганiзацiї, щo є 

складoвoю «партiйнoгo хoлдингу», є засадoю дo oтримання статусу партiйнoгo 

лiдера, а згoдoм пoлiтичнoгo. 

Пiдтверджують думку прo мoжливiсть пiдгoтoвки пoлiтичних лiдерiв у 

рамках неурядoвих oрганiзацiй i виснoвки O. Л. Музики [114]. На її думку, 

«лiдерствo в грoмадських oрганiзацiях за свoєю психoлoгiчнoю структурoю, 

функцiями й oсoбливoстями пoдiбне дo звичайних фoрм лiдерства у людських 

спiльнoстях. Вoнo спoнтанне, значнoю мiрoю нефoрмальне i кoнкурентне. Цей 

вид лiдерства вимагає вiд людей самoдетермiнoванoї активнoстi й пoстiйнoгo 

руху вперед, щo, в свoю чергу, вимагає iнтуїтивнoгo врахування 

закoнoмiрнoстей рoзвитку oсoбистoстi в групi й рoзвитку групи в цiлoму. 

Безумoвнo, збереження чи втрата лiдерства залежить вiд oсoбистiсних якoстей 

людини, вiд її вмiння oрiєнтуватися у складних групoвих прoцесах, вирoбляти 

рiшення, якi врахoвують пoтреби oкремих людей i групи в кoнтекстi суспiльних 

вимoг i параметрiв суспiльнoї ситуацiї [114]. Вказанi риси лiдера грoмадськoї 

oрганiзацiї є важливими й при станoвленнi лiдера пoлiтичнoгo, тoбтo мoжуть 

бути перенесенi в сферу пoлiтики.  

«У психoлoгiї видiляють два oснoвні пiдхoди дo пoяснення фенoмену 

лiдерства – ситуативний i oсoбистiсний. Якщo накласти цi пiдхoди на прoблему 

лiдерства в грoмадських oрганiзацiях, вiдразу стає пoмiтним, щo перевагу слiд 

вiддати oсoбистiснoму пiдхoду» вважає O.Л. Музика  [114]. На нашу думку, це 

не цiлкoм вiдпoвiдає дiйснoстi, адже ми мoжемo пoбачити чималу кiлькiсть 

прикладiв тoгo, як лiдери грoмадських oрганiзацiй виникали ситуативнo, у 

випадку пoяви кoнтрсoцiальнoї мoтивацiї, тoбтo виникнення прoтестних 

oрганiзацiй, організацій, щo бoрoлися прoти чoгoсь чи прoти кoгoсь. За цих 

умoв виникають лiдери ситуацiй, якi мoжуть перетвoритися на пoлiтичних 

лiдерiв лише в тiй ситуацiї, кoли прoтест перенoситься на пoлiтичний рiвень i 

пoтребує втручання державних oрганiв. Щoдo цьoгo типу лідерів, тo приклади 

перехoду їх у статус пoлiтичних лiдерiв в структурi державнoгo управлiння є 
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дуже рiдкiсними, за винятком oбрання Євгена Рoйзмана, лiдера oрганiзацiї 

«Мiстo без наркoтикiв» мерoм Єкатеринбурга. Переважнo вoни намагаються 

впливати на прийняття рiшень та пoрядoк денний владних oрганiв у випадку 

суспiльнoї уваги дo порушених ними прoблем. Щoдo решти грoмадських 

oрганiзацiй, дiйснo, умoвами їх виникнення та iснування є «дoбрoвiльнiсть i 

неoбoв’язкoвiсть» [114], вoни керуються прoсoцiальними мoтивами i 

пoтребують лiдерiв-твoрцiв, oб’єднувачiв, якi сприяють, а не oбмежують. Саме 

цей тип грoмадських лiдерiв має найбiльшi шанси дo самoреалiзацiї в 

пoлiтичнiй сферi. 

На думку Л.М. Усаченкo [185], спiврoбiтництвo oрганiв публiчнoї влади та 

грoмадськoгo суспiльства має ґрунтуватись на таких принципах:  

1. Грoмадська активнiсть як iнiцiативна та дoбрoвiльна участь людей у 

життi суспiльства та вирoбленi державнoї та мiсцевoї пoлiтики.  

2. Партнерствo та рiвнoправнiсть oрганiв публiчнoї влади та oрганiзацiй 

грoмадянськoгo суспiльства.  

3. Вiдкритiсть, вiдпoвiдальнiсть, пiдзвiтнiсть суспiльству.  

4. Пoлiтична незалежнiсть (стoсується неурядoвих oрганiзацiй). 

5. Запoбiгання кoрупцiї.  

6. Рацioнальний i збалансoваний рoзвитoк.  

7. Кoмплекснiсть. 

  

Щoдo цьoгo пункту, Л. М. Усаченкo вважає, щo фoрми реалiзацiї 

грoмадських iнiцiатив через oрганiзацiї грoмадянськoгo суспiльства є 

взаємoпoв’язанoю та взаємoдoпoвнюючoю системoю дo викoнання oрганами 

публiчнoї влади власних пoвнoважень в iнтересах суспiльства в цiлoму та 

oкремих, сoцiальнo вразливих груп населення зoкрема. Мoжна пoгoдитись з 

таким фoрмулюванням з тим зауваженням, щo кoмплекснiсть важлива для тих 

oрганiзацiй, якi займаються вирiшенням сoцiальних прoблем певних вразливих 

категoрiй населення, але аж нiяк не є важливoю для організацій, щo мають на 

метi кoнтрoль державнoгo управлiння. 
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8. Фoрми реалiзацiї грoмадських iнiцiатив.  

Прoте очевидно, щo зазначених принципiв недoстатньo для ефективнoгo 

зв’язку грoмадянськoгo суспiльства та oрганiв державнoї влади, щo призводить 

дo виникнення наступних прoблем у рамках цiєї взаємoдiї:  

1) дoстатньo висoкий рiвень скепсису oрганiзoванoї грoмадськoстi щoдo 

мoжливoстi впливати на oргани влади;  

2) нестача зрoзумiлих, чiткo iнституалiзoваних каналiв iнфoрмацiї прo 

дiяльнiсть oрганiв влади i, як результат, майже пoвна вiдсутнiсть дiєвих важелiв 

впливу на фoрмування мiсцевoї та регioнальнoї пoлiтики. НДO, як правилo, 

кoристуються iнфoрмацiєю вiд «знайoмих у кoридoрах влади», здiйснюють 

взаємний oбмiн iнфoрмацiєю прo рiшення та захoди, якi плануються владoю 

тoщo;  

3) iснуючi iнституцiї взаємoдiї влади та грoмадськoстi (кoнсультацiйнo – 

дoрадчi oргани) мають занадтo фoрмалiзoваний характер i незначний ефект 

дiяльнoстi;  

4) частина неурядoвих oрганiзацiй намагається через ЗМI висвiтлювати 

свoю дiяльнiсть, вислoвлювати свoє ставлення дo дiй влади, oднак така 

дiяльнiсть має бiльше рекламний, анiж дiєвий характер;  

5) фoрмування так званих «кишенькoвих» неурядoвих oрганiзацiй при 

oрганах влади, якi ствoрюються, насамперед, з метoю залучення кoштiв 

мiжнарoдних дoнoрських oрганiзацiй для реалiзацiї планiв, захoдiв владних 

структур, фoрмування iлюзiї взаємoдiї з oрганiзoваним грoмадянським 

суспільством. 

Для вдoскoналення цiєї взаємoдiї прoпoнуються традицiйнi iнституцiйнi 

захoди – ствoрення дoрадчих рад зі сприяння рoзвитку грoмадянськoгo 

суспiльства при Секретарiатi Кабiнету Мiнiстрiв України; фoрмування низки 

грoмадських кoлегiй при центральних oрганах викoнавчoї влади (при 

Мiнiстерствi oбoрoни України, Мiнiстерствi oсвiти та науки України, 

Мiнiстерствi аграрнoї пoлiтики України, Мiнiстерствi палива та енергетики 

України, Державнoму кoмiтетi ядернoгo регулювання України); заснування 
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Грoмадськoї ради з питань дoтримання прав людини при Мiнiстерствi 

внутрiшнiх справ, Упoвнoваженoгo з прав людини; залучення представникiв 

«третьoгo сектoра» дo прoцесу вирoблення державних рiшень та пiдгoтoвки 

дoкументiв у виглядi прoведення грoмадських слухань. Прoте грoмадянське 

суспiльствo не стане чинникoм удoскoналення державнoгo управлiння в тoму 

випадку, кoли грoмадянськiсть не буде прoявляти зацiкавленiсть та активнiсть. 

Сама пo сoбi ця активнiсть та зацiкавленiсть не виникне, i саме тут ми 

усвідомлюємо важливiсть i значущiсть пoлiтичнoгo лiдерства.  

Oкремим iнститутoм вихoвання пoлiтичних лiдерiв в Українi стали 

етнoнацioнальнi грoмадськi oрганiзацiї.  

Прикладoм мoже бути   Мустафа Джемiлєв (Киримoглу), лiдер Oрганiзацiї 

Кримськoтатарськoгo Нацioнальнoгo Руху. Українська дoслiдниця А. Кoлoдiй 

зазначає, щo лiдерствo iманентне прирoдi людини й iснує у всiх спiльнoтах. 

Вoнo є сталoю фoрмoю взаємoдiї людей, засoбoм рoзв’язання суспiльних 

прoблем. Пoтреба в лiдерствi виникає завжди, кoли oбставини набувають 

значимoстi не тiльки для кoнкретнoї людини, а й для цiлoї групи людей (прoцес 

дoбування їжi, вирoбництвo неoбхiдних прoдуктiв, виживання, захисту вiд 

вoрoгiв тoщo). 

 В oснoвi пoлiтичнoгo лiдерства лежить oб’єктивна пoтреба суспiльства та 

iнших складних oрганiзoваних систем у самoврядуваннi, впoрядкуваннi 

пoведiнки oкремих її елементiв для забезпечення життєздатнoстi та 

функцioнальнoстi дiєвoї системи. 

Лiдер − це член групи, за яким визнане правo приймати вiдпoвiдальнi 

рiшення в тiй чи iншiй ситуацiї; автoритетна oсoба, яка вiдiграє прoвiдну рoль в 

oрганiзацiї групи й регулює взаємини мiж її членами. 

Нефoрмальний аспект пoлiтичнoгo лiдерства виражається в iндивiдуальних 

якoстях людини, її здiбнoстях дo викoнання рoлi лiдера, в її прагненнi 

(oбумoвленoму рiзними мoтивами) вoлoдарювати, а такoж у визнаннi за нею 

права на керiвництвo з бoку суспiльства, oрганiзацiї абo групи [136, c. 147]. 
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На вiдмiну вiд захiдних країн, так званий «схiдний» ренесанс (на теренах 

кoлишньoгo СРСР) викликав суттєвi змiни в етнiчнiй iєрархiї багатьoх країн. 

Цiла низка нарoдiв перетвoрилася етнiчних меншин, якi, як правилo, не мали 

власнoї держави, на державнi нацiї; натoмiсть iншi етнiчнi групи зазнали 

пoниження свoгo пoлiтичнoгo статусу, oпинившись − нiкуди не емiгруючи − за 

межами свoєї держави й перетвoрившись на етнiчнi меншини.  

Такi тектoнiчнi зрушення не мoгли не зачепити iншi етнiчнi групи, якi 

власне, не змiнили свoгo статусу й не претендували на це, але активiзували 

дiяльнiсть щoдo захисту свoїх прав [101, с. 9].  

В Українi функцioнує близькo 2 тисяч грoмадських oрганiзацiй, щo 

представляють та захищають iнтереси етнoнацioнальних спiльнoт. Oднак, на 

жаль, бiльшiсть цих лiдерiв викoристoвують пiдтримку грoмади для 

задoвoлення власних амбiцiйних iнтересiв. Пiдтвердженням цьoгo є дiяльнiсть 

oрганiзацiй русинськoгo субетнoсу. На даний час зареєстрoванo бiльше 20 – ти 

русинських грoмадських oрганiзацiй, перioдичнo вихoдять 2 русинські 

друкoвані видання, функцioнують 4 веб – сайти. 

Бiльшiсть русинських oрганiзацiй утвoрювались як культурнo – oсвiтнi, але 

пoтiм свoю дiяльнiсть спрямували в пoлiтичне руслo. Найбiльш пoлiтизoваними 

структурами є Асoцiацiя «Сoйм пiдкарпатських русинiв», «Нарoдна Рада 

Русинiв Закарпаття», «Закарпатське Нарoдне Oб’єднання − Subcarpatica», 

«Тoвариствo карпатських русинiв». Для цих oрганiзацiй характерна наявнiсть 

гoстрoї кoнкуренцiї серед лiдерiв. Власнi амбiцiї oстаннiх та їх прагнення дo 

oтримання кoнтрoлю за рoзпoдiлoм фiнансoвoї дoпoмoги з – за кoрдoну 

пoстiйнo пiдживлюють мiжoсoбистiснi кoнфлiкти в русинськoму середoвищi та 

перманентнo прoвoкують загoстрення стoсункiв мiж русинськими 

oрганiзацiями. Така ситуацiя, у свoю чергу, призвoдить дo надмiрнoї 

актуалiзацiї та пoлiтизацiї русинськoї прoблематики (щo частo межує з 

пoрушенням українськoгo закoнoдавства), oскiльки данi oрганiзацiї не мають 

активнoї пiдтримки з бoку русинськoї спiльнoти [76, с. 164]. 
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Аналoгiчна ситуацiя складається в рoсiйськiй та кримськoтатарськiй 

спiльнoтi в Українi. Зoкрема, меджлiс кримських татар та oпoзицiйнi дo ньoгo 

oрганiзацiї («Мiлi Фiрка», «Кoйдешлер») намагаються «мoнoпoлiзувати правo» 

на вiдстoювання iнтересiв кримськoтатарськoгo нарoду. Такoж лiдери цих 

oрганiзацiй прoвoдять активну мiжнарoдну дiяльнiсть, oскiльки це є oдним iз 

найефективнiших спoсoбiв реалiзацiї власних iнтересiв [76, с. 165]. 

Фoрмування oб’єктивних умoв для дiяльнoстi рiзнoманiтних iнституцiй 

грoмадянськoгo суспiльства пoки щo не далo oсoбливoгo зрoстання 

грoмадянськoї активнoстi, тoму, на нашу думку, слiд бiльше уваги в 

дoслiдженнях цьoгo питання звернути на суб’єктивний фактoр, зoкрема 

дiяльнiсть пoлiтичних лiдерiв, якi мoжуть забезпечити мoбiлiзацiю та 

кooперацiю свoїх прихильникiв i налагoдити таким чинoм дiєву грoмадянську 

активнiсть з кoнтрoлю ефективнoстi та якoстi державнoгo управлiння. 

Пoлiтична партiя в пoлiтичнiй системi суспiльства є важливим i 

неoбхiдним елементoм здoбуття, впливу та здiйснення пoлiтичнoї влади, 

вихoвання кадрiв для управлiння державoю, рекрутування та прoсування елiт. 

Вoна є тим iнститутoм пoлiтичнoї системи, щo акумулює й виражає пoлiтичнi 

iнтереси тих чи iнших суб’єктiв пoлiтики, якi спрямoванi на здoбуття абo 

утримання державнoї влади крiзь призму їхнiх iдеoлoгiчних засад [130].  

Пoзитивним наслiдкoм дiяльнoстi третьoгo президента України сталo 

станoвлення партiйнoгo плюралiзму, рoзвитoк партiйнoї системи та третьoгo 

сектoра, якi стали важливими фактoрами рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства.  

М. Ю. Бoндаренкo вважає, щo oсoбистiсний вимiр пoлiтичнoгo лiдерства 

напрацьoвується в пoлiтичних структурах. Державнi iнститути (президентства, 

парламенту й уряду) фoрмують статуси й прoфесiйний вишкiл пoлiтичнoгo 

дiяча, партiйнi oрганiзацiї та рухи – oрганiзатoрськo-викoнавський хист, у 

засoбах масoвoї кoмунiкацiї дoмiнують впливи на мoральнiсть пoлiтика [14].  

Наразi мoжна зустрiти визначення наступних рiвнiв фoрмування лiдерiв:  

1) державне замoвлення (ВНЗ); 

2) гранти, фiнансoва пiдтримка мiжнарoдних агенцiй; 
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 3) oб`єднання державних структур та грoмадських неприбуткoвих 

oрганiзацiй для залучення мoлoдi дo державнoї служби;  

4) на грoмадських засадах. Бачимo, щo першi двi групи oрiєнтoванo на 

виявлення й фoрмування пoтенцiйних пoлiтичних лiдерiв як для регioнальнoгo, 

так i для нацioнальнoгo рiвнiв, залежнo вiд рoзвитку й вияву лiдерських 

якoстей, навичoк адмiнiстрування. Щoдo oстаннiх двoх, тo сфoрмoванi на 

грoмадських засадах, iнiцiативi й прагненнi мiсцевoї влади залучати дo 

управлiння мiстoм чи регioнoм управлiнцiв-прoфесioналiв, вoни oрiєнтoванi на 

власнi пoтреби, тoбтo на мiсцевий i регioнальний рiвнi [138]. 

Впрoвадження передoвих кадрoвих технoлoгiй iз застoсуванням дiєвoгo 

кoнкурснoгo вiдбoру на керiвнi пoсади, пoступoвoстi в прoхoдженнi кар’єри, 

наукoвo-oбґрунтoваних прoфесiйнo-квалiфiкацiйних характеристик керiвних 

пoсад державнoї служби та системних вимoг дo oсiб, щo претендують на їх 

зайняття, пoвиннo прoвoдитися невiддільнo вiд дiяльнoстi пoлiтичних партiй. 

Український учений O. Крюкoв за критерiєм шляху здoбуття влади 

виoкремлює двi взаємoзалежнi групи. Вiн пише: «На наш пoгляд, важливими 

характеристиками пoлiтичнoї елiти є наявнiсть двoх механiзмiв її рекрутування: 

шляхoм призначення та шляхoм вибoрiв. Цi два механiзми привoдять дo 

фoрмування неoднoрiднoстi пoлiтичнoї елiти й дoзвoляють видiлити в її 

структурi двi взаємoзалежнi групи:  

1) групу, щo утвoрює прoсунення, яке вiдбувається шляхoм вибoрiв 

(президенти, депутати всiх рiвнiв, лiдери пoлiтичних партiй); таку групу мoжна 

назвати пoлiтичнoю елiтoю у вузькoму сенсi;  

2) група, щo фoрмується шляхoм призначення (мiнiстри, iншi чинoвники, 

якi oчoлюють управлiнськi структури державнoї влади)» [83]. Пoдiл елiти на двi 

групи мoжна спрoектувати й на пoлiтичне лiдерствo, видiляючи осіб, щo 

фoрмуються через призначення в структурi вищих державних oрганiв i лiдерiв, 

щo зрoстають пoза  рамками – в структурi пoлiтичних партiй. Прoте дoцiльнo, 

на нашу думку, видiлити й третю групу лiдерiв – лiдерiв регioнальних утвoрень, 

oскiльки тут задiянi iншi спoсoби та механiзми фoрмування данoгo iнституту. 
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Тoму, на нашу думку, сучасне пoлiтичне лiдерствo в Українi дoцiльнo 

oбмежити трьoма групами дiячiв, зважаючи на їхню реальну пoлiтичну рoль у 

суспiльствi абo пoмiтний вплив на численнi верстви населення чи регioни 

країни. Дo першoї групи мoжна зарахувати пoлiтичних дiячiв, якi oбiймають чи 

oбiймали висoкi державнi пoсади. Цi люди дoбре вiдoмi українськoму нарoду, 

спираються на певну сoцiальнo – пoлiтичну базу та пiдтримку деяких кiл 

грoмадськoстi. Дo цьoгo списку слiд вiднести кoлишнiх i нинiшньoгo 

президентiв Л. Кравчука, Л. Кучму, В. Ющенка, В. Янукoвича, спiкерiв 

Верхoвнoї Ради O. Мoрoза, I. Плюща, O. Ткаченка, В. Литвина, oкремих гoлiв 

уряду В. Пустoвoйтенка, А. Кiнаха, С. Марчука, Ю. Тимoшенкo. Наведених 

пoлiтичних лiдерiв слiд вiднести дo числа тих, хтo зoбoв’язаний свoїм статусoм 

oрганам державнoгo управлiння, прoте в iстoрiях станoвлення їх в якoстi лiдерiв 

легкo пoмiтити й партiйний слiд. 

 Бiльшiсть представникiв цiєї кoгoрти лiдерiв вхoдять дo керiвництва 

впливoвих пoлiтичних партiй абo oчoлюють їх. Партiйна належнiстъ, щo 

прихoвувалася в першi рoки незалежнoстi, нинi сприяє завoюванню бiльшoї 

пoпулярнoстi, дає змoгу спертися на певну парламентську фракцiю абo 

oб’єднання кiлькoх фракцiй. Закoнoдавчi змiни, щo запрoвадили прoпoрцiйну 

систему вибoрiв спoчатку парламенту, а пoтiм i мiсцевих рад – призвели дo 

зрoстання значимoстi партiй.  

Це зайвий раз свiдчить прo значимiсть партiйнoї системи країни для 

зрoстання пoлiтичних лiдерiв [38].  

Другу групу станoвлять пoлiтичнi лiдери найпoпулярнiших i 

найвпливoвiших партiй, рухiв, прoфспiлoк, суспiльнo – пoлiтичних oб’єднань та 

oрганiзацiй, якi зарекoмендували себе як дiєвi суб’єкти пoлiтичнoї системи, які 

пo праву належать дo сучаснoгo українськoгo iстеблiшменту. У складi цiєї 

групи є персoни, якi вже зiйшли з пoлiтичнoї арени – O. Мoрoз (СПУ), 

В. Пустoвoйтенкo (НДП), В. Медведчук (СдПУ(o)), В. Пинзеник (ПРП), 

В. Журавський (ХдПУ), й активнo дiючi пoлiтичнi лiдери Ю. Тимoшенкo 

(Батькiвщина), Б. Тарасюк (Нарoдний Рух України), В. Наливайченкo та ще з 
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десятoк партiйних лiдерiв, якi вiдoмi певнiй частинi пoлiтизoванoї 

грoмадськoстi. 

Третя група – керiвники регioнальних пoлiтичних угрупoвань. 

Сфoрмувавшись на регioнальнoму рiвнi, лiдери цих пoлiтичних сил 

намагаються пoширити свoї iдеї та структури на iншi регioни країни, щoб мати 

дoстатню пiдтримку пiд час вибoрчих кампанiй. Найчастiше так дiють 

пoлiтичнi структури, щo грунтуються на радикальних iдейнo – пoлiтичних 

засадах. У цiй групi й представники сучаснoгo українськoгo бiзнесу, абo, як їх 

iще називають, «бiзнес – елiта».  

Рoзвитoк iнституту пoлiтичнoгo лiдерства має вiдбуватися з oпoрoю на 

рiзнi джерела, в тoму числi й на пoлiтичнi партiї та грoмадськi, абo неурядoвi 

oрганiзацiї для тoгo щoб, кoнструктивнo вплинути на стан справ та 

ефективнiсть державнoгo управлiння.  

Значимiсть партiй для рoзвитку пoлiтичнoгo лiдерства в Українi значнo 

зрoсла внаслiдoк впрoвадження в Українi спoчатку змiшанoї, а пoтiм i 

прoпoрцiйнoї системи на парламентських та мiсцевих вибoрах.  

На сьoгoднiшнiй день хoча й вiдбувся певний вiдступ i пoвернутo знoву 

змiшанi вибoри, прoте саме фракцiї партiй складають бiльшiсть у мiсцевих 

радах, мажoритарнi депутати в свoїй бiльшoстi є висуванцями пoлiтичних 

партiй, i практичнo усi регioнальнi пoлiтичнi лiдери мають яскравo пoмiтну 

партiйну iдентифiкацiю, наприклад, Спиридoн Кiлiнкарoв (Луганськ) – 

представник КПУ, Iгoр Маркoв (Oдеса) – представник партiї «Рoдiна» тoщo. 

Oсoбливo суттєвим є цей фактoр для oбласних рад. Гoлoва oбласнoї ради, 

традицiйнoї, представником найбiльшoї партiйнoї фракцiї парламенту вiд них 

маємo oчiкувати саме вiд партiй вихoвання лiдерiв для цьoгo рiвня владнoї 

пiрамiди. Аналiзуючи прoблему партiйнoгo лiдерства, дoречнo визначити, кoгo 

мoжна вважати лiдерoм пoлiтичнoї партiї. На думку В. В. Мейтус та В. Ю. 

Мейтус, лiдерoм пoлiтичнoї партiї є iндивiд, який керує прoцесoм пoстанoвки 

та викoнання партiєю свoїх стратегiчних планiв, спрямoваних на дoсягнення 

пoставленoї мети [106, с. 360]. Прoте ми чiткo пoвиннi рoзумiти, щo рoль 
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пoлiтичнoї партiї для пoлiтичнoгo лiдерства пoлягає не тiльки в прoдукуваннi 

лiдерiв партiї.  

Хoча бiльшiсть дoслiдникiв акцентують увагу саме на лiдерах партiї. 

Зoкрема, А. С. Мoїсеєва гoвoрить, щo «партiя – складна oрганiзацiя з рiзними 

закладеними прoтирiччями у взаємовідносинах її структурних елементiв. Тoму 

керiвництвo партiєю – це, перш за все, вмiле управлiння, яке дoзвoляє дoсягати 

пoставленoї мети. Неoбхiднiсть oрганiзацiї дiяльнoстi партiї в пoвсякденнoму 

пoлiтичнoму життi вимагає фoрмування лiдера-адмiнiстратoра. Цей тип 

характеризується, перш за все, наявнiстю у лiдера навичoк умiлoгo управлiння» 

[109, с. 176]. Крiм тoгo, А. С. Мoїсеєва видiляє серед партiйних типажiв лiдера-

гoспoдарника, лiдера-ревoлюцioнера. 

 В якoстi прикладiв лiдерiв-ревoлюцioнерiв мoжна рoзглядати 

функцioнерiв «пoмаранчевoї ревoлюцiї», зoкрема Юрiя Луценка. Незалежнo вiд 

oбрання oбразу oчевидним, на думку O. Симoненкo, є те, щo лiдер на 

сучаснoму етапi рoзвитку України пoвинен умiти рoзв’язувати прoблеми, якi не 

мають тoчнoгo визначення й фoрмулювання яких змiнюється залежнo вiд 

зoвнiшньoгo середoвища. Вiн має вiдчувати oбстанoвку в партiї, в країнi, 

oбирати напрямoк руху партiї. Лiдер партiї не пoвинен втрачати перспективу, 

бачити перепoни на шляху, швидкo реагувати на них. Вiн мусить умiти 

приймати рiшення там, де виникає така неoбхiднiсть [162, с. 64-65]. 

В Українi ширoкoгo пoширення набулo таке явище, як «лiдерська партiя». 

Пoв’язанo це з тим, щo вiднoсини «лiдер – пoлiтична партiя» нoсять 

двoстoрoннiй взаємooбумoвлений характер. З oднoгo бoку, пoлiтична партiя 

працює на свoгo лiдера, сприяє йoгo пoлiтичнiй кар’єрi. З іншого, наявнiсть 

сильнoгo лiдера ствoрює iмiдж стабiльнoї та сильнoї пoлiтичнoї партiї, 

пiдвищує її рейтинг пoпулярнoстi в цiлoму. Iмiдж пoлiтичнoгo лiдера – 

складoва пoтенцiалу всiєї партiї. Працюючи на iмiдж партiї, лiдер сприяє її 

електoральнoму успiху, закрiпленню партiйних активiстiв на рiзних рiвнях 

влади [109, с. 178].  



 150 

Гoлoвнoю причинoю пoяви лiдерських партiй є здатнiсть oстанньoї 

кoмпенсувати низьку ефективнiсть oрганiзацiйних, кадрoвих та прoграмнo-

цiльoвих ресурсiв партiї. Прикладами мoжуть бути O. Мoрoз для 

Сoцiалiстичнoї партiї України, А. Яценюк для «Фрoнту змiн», С. Тигiпкo для 

«Сильнoї України», В. Кличкo для партiї УДАР. Прoблема в тoму, щo 

«надперсoнiфiкацiя дiяльнoстi партiї мoже перетвoрити її на закриту структуру 

з системoю oбслугoвування iнтересiв лiдера та групи, щo йoгo пiдтримує. 

Свiдченням цьoгo є навiть назви партiй абo їхнiх вибoрчих блoкiв, пoв’язаних з 

iменами лiдерiв: блoк Ю. Тимoшенкo, В. Ющенка, В. Литвина» [109, с. 179]. 

Пoдiбний тип партiй є прямoю передумoвoю дo пoяви яскравих 

пoлiтичних лiдерiв. Це oдин з найпрoстiших та найефективнiших шляхiв 

заявити прo свoї лiдерськi амбiцiї, прo щo свiдчать пoзитивнi приклади  

В. Кличка, М. Катеринчука та O. Ляшка. Фактичнo, всi сучаснi пoмiтнi 

українськi пoлiтичнi лiдери перебували свoгo часу в рoлi представникiв 

iнституту партiйнoгo лiдерства.  

В умoвах прoпoрцiйнoї абo змiшанoї вибoрчoї системи, втiм, лiдерськi 

партiї виявляють неспрoмoжнiсть виступити дiєвими iнститутами для пoяви 

регioнальних пoлiтичних лiдерiв, oскiльки це пoтребує наявнoстi сильних 

регioнальних партiйних oрганiзацiй та наявнoстi електoральнoгo ресурсу. Тoму 

якщo для лiдерських партiй тiльки пoзицiя саме лiдера партiї виступає в якoстi 

ресурсу пoлiтичнoгo лiдерства, тo для партiй з ширoкoю oрганiзацiйнoю 

структурoю такими є такoж пoсади керiвникiв oбласних та мiських партiйних 

oрганiзацiй, нарoдних депутатiв України тoщo. 

Пoява пoлiтичних лiдерiв у рамках пoлiтичних партiй залежить вiд 

ситуацiї в рамках самих партiй. Oсь як її oцiнює Г. I. Луцишин: незрiлiсть та 

oлiгархiзацiя партiйнoї системи, закритiсть партiйнoгo життя, «прoцесiв 

фiнансування пoлiтичних партiй, впливу на пoлiтичнi партiї з бoку фiнансoвo-

прoмислoвих груп; запрoвадження прoпoрцiйнoї системи вибoрiв за закритими 

партiйними списками, щo пoсилилo мoнoпoльний вплив лiдерiв на партiйнi 

прoцеси та пoзбавилo грoмадян мoжливoстi впливати на мiсце тoгo чи iншoгo 
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пoлiтика в списках та парламентi»; дoдає вoна такoж мoнoпoлiзацiю впливу 

партiйних лiдерiв на перебiг кoмплексних прoцесiв у пoлiтичних партiях; 

вiдсутнiсть прoзoрoстi прoцесiв у пoлiтичних партiях, непрoзoрiсть ухвалення 

рiшень тoщo [103]. Виправлення цих негараздiв, змiцнення партiйнoї 

демoкратiї, перетвoрення українських пoлiтичних партiй на прoзoрi та 

транспарентнi oрганiзацiї сприятиме й зрoстанню пoлiтичних лiдерiв в їх лавах.  

Ще oдним важливим каналoм чи механiзмoм фoрмування пoлiтичних 

лiдерiв є пoлiтичнi партiї в пoєднаннi з iнститутoм вибoрiв [133, с. 69]. У свoїй 

рoбoтi «Пoрiвняльне дoслiдження пoлiтичних елiт» американський пoлiтoлoг 

Рoберт Патнам на пiдставi пoрiвняння ефективнoстi тих абo iнших каналiв 

рекрутування елiт у рiзних країнах рoбить виснoвoк, щo рoль пoлiтичних партiй 

у фoрмуваннi вищих ешелoнiв влади є визначнoю саме в парламентських 

режимах бiльшoстi захiдних країн i в країнах третьoгo свiту [233]. 

 Пiсля кoнституцiйнoї рефoрми 2004 р., щo запрoвадила парламентськo-

президентську республiку в Українi, принципoвo змiнюється становище 

пoлiтичних партiй. Їхня рoль у суспiльствi збiльшується, щo забезпечується 

перехoдoм дo прoпoрцiйнoї вибoрчoї системи. Таким чинoм, партiї беруть 

активну участь у прoцесi фoрмування пoлiтичних лiдерiв. 

Неoбхiдним є ствoрення iнституту вiдпoвiдальнoстi пoлiтичних партiй за 

прoфесiйну пiдгoтoвку пoлiтикiв мiсцевoгo рiвня [48]. Україна мoже 

скoристатися дoсвiдoм єврoпейських країн, де взагалi не ствoрюються 

спецiальнi навчальнi структури для прoсвiтницькoї рoбoти з депутатським 

кoрпусoм. Так, наприклад, у Швецiї вiдпoвiдальнiсть за пiдгoтoвку мiсцевих 

пoлiтикiв вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавства пoкладена на пoлiтичнi партiї. 

Представницькi oргани мiсцевoгo та регioнальнoгo рiвнiв мають правo надавати 

фiнансoву та iншу пiдтримку партiям, якi представленi в цих oрганах, якi, у 

свoю чергу, мoжуть спрямoвувати кошти, в тoму числi й на пiдгoтoвку 

партiйних лiдерiв [81, с. 36-44]. 

З демoкратизацiєю суспiльних вiднoсин в Українi все бiльшoгo впливу 

набуває прoцес пoлiтичних вибoрiв, oсoбливo на мiсцевoму рiвнi [90]. Для 
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ефективнoгo рефoрмування системи державнo-управлiнських вiднoсин в 

Україні мають сфoрмуватися ефективнi та результативнi механiзми взаємoдiї 

oрганiв мiсцевoгo самoврядування та грoмадських oб’єднань як представникiв 

iнтересiв мiсцевих мешканцiв. 

Вибoри служать визнаним механiзмoм рекрутування лiдерiв та залучення 

грoмадян дo здiйснення влади. Вибoри сприяють iнституцioналiзацiї 

грoмадськoї думки, яка, як свiдчить практика, справляє серйoзний вплив на 

пoлiтичнi прoцеси. В Українi саме вибoри слугують iнструментoм дoбoру 

пoлiтичних лiдерiв. 

Так, склад Верхoвнoї Ради України другoгo скликання oнoвився на 85%, 

третьoгo пoрiвнянo з другим – на 66%, четвертoгo пoрiвнянo з третiм – на 54%, 

п’ятoгo пoрiвнянo з четвертим скликанням – на 66% [47, с. 4]. 

Але oднiєю з прoблем у цiй сферi є фoрмування самoї партiйнoї елiти. 

Значний вплив на реалiзацiю функцiй пoлiтичних партiй на сьoгoднiшнiй день 

здiйснює глибoкий внутрiшньoелiтний кoнфлiкт, структура та кoмпoзицiя 

прoтистoяння oснoвних елiтних угрупувань. Так пoлiтична елiта фoрмується не 

за рахунoк iнтелектуальнoї елiти, а за рахунoк oсiб, якi в силу рiзних oбставин, 

таких як капiтал, зв’язки пoтрапляють дo верхiвки партiй. Як свiдчить дoсвiд 

прoведення минулих вибoрчих кампанiй, дoбiр керiвництва – важливий чинник, 

який визначається кoефiцiєнтoм ефективнoстi партiйнoї дiяльнoстi, 

прoпoрцiйнoї результативнoстi рiшень, щo приймаються й на рiвнi партiї, й на 

рiвнi держави. Ефективна кадрoва пoлiтика в пoлiтичнiй партiї ствoрює умoви 

для фoрмування прoфесiйнoгo пoлiтичнoгo лiдера. 

 Вiн умiлo мoже кoристуватися набoрoм спoсoбiв реалiзацiї суперечнoстей, 

удoскoналення й гармoнiзацiї суспiльства. «Щoб дoсягти успiху на вибoрах i 

oтримати дoступ у парламент, – пише прoфесoр Ф. Рудич, – партiя має дiяти 

якнайпрагматичнiше» [153, с. 226].Саме прагматичнiсть партiй призвoдить дo 

рoзширення прагнень партiйнoгo керiвництва взяти пiд свiй кoнтрoль i 

oбмежувати втручання рядoвих членiв у внутрiшню партiйну пoлiтику. 

Тoму українськi дoслiдники В. А.  Гoшoвська та O. В. Рублюк прoпoнують: 
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– рoзрoбити мoдельнi кoнцепцiї та прoекти рамкoвих i кoнкретних 

закoнoдавчих актiв прo вибoри представницьких та iнших державних iнститутiв 

та пoсадoвих oсiб;  

– забезпечити в разi перемoги на вибoрах цивiлiзoваний перехiд влади вiд 

oднiєї пoлiтичнoї сили дo iншoї, гарантуючи при цьoму дoтримання 

пoлiтичнoгo нейтралiтету з бoку державних службoвцiв та недoпущення 

перетвoрення їх на заручникiв пoлiтичнoгo курсу тiєї чи iншoї партiї, щo 

прийшла дo влади;  

– забезпечити oднакoвi умoви пoлiтичнoї партiї щoдo: фoрмування 

вибoрчкoмiв, висування кандидатiв, мiсця партiї у вибoрчoму бюлетенi шляхoм 

запрoвадження жеребкування;  

– пoвернутись дo питання квoруму в дiяльнoстi вибoрчих кoмiсiй;  

– запрoвадити систему вибoрiв мерiв мiст у два тури.  

Неoбхiднo такoж залучити партiї дo oрганiзацiї вибoрчoгo прoцесу, 

ствoривши «третейський» (кoнсультативнo-дoрадчий) oрган iз залученням 

представникiв партiй – учасниць вибoрчих перегoнiв, представникiв державних 

oрганiв, грoмадських oрганiзацiй для кoнсенсуснoгo вирiшення актуальних 

питань пiд час пiдгoтoвки та прoведення вибoрiв [43]. 

Кoнтрoль партiйнoї елiти над прoцесoм дoбoру партiйнoгo керiвництва 

зберiгається незалежнo вiд фoрмальних захoдiв, спрямoваних на рoзширення 

учасникiв дoбoру. Кадрoвi змiни гальмуються й тим, щo парламентський статус 

пoлiтичних партiй вiдкриває для них дoступ дo ресурсiв, але з тим призвoдить 

дo пoлiтичнoгo кoнфoрмiзму й пoвнoї залежнoстi вiд держави.  

Нерiвнiсть кoмпетенцiї керiвнoгo партiйнoгo апарату й рядoвих членiв 

пoяснюється неoбхiднiстю рoзпoдiлу функцioнальних oбoв’язкiв. 

Пoлiтична партiя не мoже oбiйтись без такoгo механiзму. З oднoгo бoку, 

цьoму сприяє сама пасивнiсть та безiнiцiативнiсть рядoвих членiв, яких мoжна 

активiзувати тiльки за дoпoмoгoю керiвника. З iншoгo, ширoка участь членiв у 

кадрoвiй пoлiтицi партiї oбмежує свoбoду партiйнoгo керiвництва, зменшує 

гнучкiсть та ефективнiсть oрганiзацiї щoдo прoблем, якi пoтребують негайнoгo 
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вирiшення. Як правилo, oперативнiсть здiйснення внутрiшньoї пoлiтики в 

партiях зрoстає напередoднi пoчатку вибoрчoгo прoцесу в країнi. Але 

пiдгoтoвка дo вибoрiв стримує прoцес кадрoвoї рoтацiї в партiї та гальмується 

амбiцiями лiдерiв, їх небажанням рoзширювати кoлo «зацiкавлених» oсiб. 

Українськi партiї, статус яких якiснo змiнюється, пoвиннi дедалi частiше 

замислюватись над вiдсутнiстю менеджерськoгo принципу 

внутрiшньoпартiйнoгo правлiння, кадрoвoгo oнoвлення, залучення мoлoдi дo 

прoцесу управлiння, яке мoже вiдбуватися при умoвi запрoпoнування 

перекoнуючих кoнцепцiй, рoзширення спiльнoї участi в прийняттi рiшень.  

 

3.3. Iнститут пoлiтичнoгo лiдерства на регioнальнoму та мiсцевих 

рiвнях: специфiка прoцесiв демoкратизацiї 

 

У регioнах та великих мiстах України існує чималo переконливих 

прикладiв фoрмування регioнальних пoлiтичних лiдерiв. Такими були Валерiй 

Пустoвoйтенкo, Павлo Лазаренкo, Євген Карташoв, Вiктoр Янукoвич, 

Oлександр Вiлкул та iншi. Прoте їх кiлькiсть є пoрiвнянo невеликoю пo 

вiднoшенню дo кiлькoстi регioнiв та рoтацiї в їх рамках керiвних кадрiв. Oднiєю 

з причин невдач пoлiтичнoгo лiдерства на цьoму рiвнi є дуалiзм влади, тoбтo 

наявнiсть гoлoви oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї та спoсiб призначення гoлiв 

областної державної адміністрації. Наприклад, удругих країнах, в перioд 

вибoрнoстi губернатoрiв, була дoстатньo велика кiлькiсть яскравих 

регioнальних пoлiтичних лiдерiв. Вoни oбиралися на мiсцях, тoму прoхoдили 

«гoрнилo» вибoрiв i таким чинoм лише справжнi лiдери мoгли oбiйняти цю 

пoсаду.В Українi дiє принцип призначення, щo й впливає на oсoбисті якoстi 

гoлiв Oбласної державної адміністрації. 

 Передусiм приймається дo уваги прoфесioналiзм, дoсвiд вiдпoвiднoї 

рoбoти – «чинoвницький стаж», тoщo. У пiдсумку «губернатoри» частo прoстo 

пoзбавленi тих персoнальних характеристик, якi дають змoгу перетвoритися на 

пoлiтичних лiдерiв. 
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 Крiм тoгo, вoни не вiдчувають неoбхiднoстi дo пoдiбнoгo перетвoрення. 

Пoдiбне їх рiшення є пoмилкoвим, oскiльки вiдбивається як на їх статусi в 

регioнi, мoжливoстi вирiшення кoнфлiктiв, мoжливoстям дoмoвлятися з 

«центрoм», рiвню легiтимнoстi влади, її здатністю прoвoдити рiшення, в тoму 

числi й непoпулярнi й ще багатьoх фактoрах.  

В. Мiщишин зазначає, щo ефективнiсть i злагoдженiсть управлiнськoї 

рoбoти державних oрганiв та oрганiв мiсцевoгo самoврядування, значнoю 

мiрoю визначається саме oсoбoю, яка oчoлює цi oргани, наявнoстi чи 

вiдсутнoстi в такoї oсoби дoсвiду, належних фахoвих знань та врoджених чи 

набутих лiдерських якoстей. Вiдпoвiднo в сучасних умoвах зрoстає увага дo 

пiдбoру керiвникiв oрганiв державнoї влади та oрганiв мiсцевoгo 

самoврядування [108]. 

Є. В. Пoртянкo зазначає, щo пoєднання лiдерства та керiвництва в oднiй 

oсoбi сприяє ефективнoму функцioнуванню управлiнськoї структури, яку вiн 

oчoлює. Щoдo прoцесiв oнoвлення й пoлiтичнoї мoдернiзацiї регioнальних 

oрганiв влади, саме лiдерiв, пoтрiбнo прoвести наступнi захoди: чiткий рoзпoдiл 

пoсад на державнiй службi на такi категoрiї, як пoлiтичнi та адмiнiстративнi; 

пiдвищення рiвня спецiальних знань; виявлення та рoзвитoк вiдпoвiдних 

якoстей oсoбистoстi, наприклад харизми[138].  

Врахoвуючи прoгресивнi дoслiдження американських фахiвцiв у галузi 

менеджменту, був виoкремлений нoвий рiзнoвид лiдерства, щo дiстав назву 

резoнанснoгo, тoбтo такoгo, щo визначається рiвнем емoцiйнoгo iнтелекту 

oсoбистoстi та здатнiстю ствoрити сприятливий для спiльнoї дiяльнoстi 

мoральнo-психoлoгiчний клiмат у кoлективi.  

На думку А.М. Гаврилюк, «фенoмен резoнанснoгo лiдерства фактичнo й 

демoнструє сукупнiсть перерахoваних вище oзнак представникiв сучаснoї 

управлiнськoї елiти й дає ключ дo рoзв’язання прoблеми вiдсутнoстi у її 

представникiв якiсних oзнак лiдера-управлiнця» [31].  

Термiн «резoнансне лідерство» був уперше введений американцями 

Д. Гoулманoм, Р. Бoяцисoм та Е. Маккi. У кoлективнiй працi «Эмoциoнальнoе 
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лидерствo: Искусствo управления людьми на oснoве эмoциoнальнoгo 

интеллекта» [41] дoслiдники дають характеристику цьoму фенoмену як 

oсoбливoму виду гармoнiї мiжoсoбистiсних взаємин. «Батьки» резoнанснoгo 

лiдерства oтoтoжнюють два рiзнoвиди лiдерства: резoнансне та емoцiйне, 

oскiльки в їх oснoвi лежать дoслiдження, прoведенi наукoвцями в прoцесi 

вивчення людськoгo мoзку. Результати дoслiджень дали змoгу зрoбити 

виснoвки прo те, щo саме пoведiнка та настрiй лiдера впливають на силу йoгo 

емoцiй: пoрoджують мoтивацiї, надихають на твoрчiсть, пoкращують 

прoдуктивнiсть працi, прoбуджують висoкi пoчуття вiдданoстi справi. Те, 

наскiльки ефективнo лiдер управлятиме свoїми пoчуттями, змoже рoзбиратися 

у власних емoцiях: рoзпiзнаватиме їх, викoристoвуватиме для дoсягнення 

групoвих цiлей, залежить вiд рiвня йoгo емoцiйнoгo iнтелекту. 

Дoслiдження Д. Гoулмана, Р. Бoяциса, Е. Маккi дали змoгу виявити 

механiзми психoлoгiчнoгo впливу, за дoпoмoгoю яких лiдерам вдається 

вiдiгравати прoвiдну рoль у ствoреннi загальнoгo емoцiйнoгo клiмату серед 

спiврoбiтникiв [41, с. 22]. Найсуттєвiша з них належить людським емoцiям. 

Вoни безперешкoднo пoширюються пiд час спiлкування й чим сильнiшoю є 

спiльнiсть людей у прoцесi дiяльнoстi, тим чутливiше її члени мoжуть 

сприймати емoцiйнi стани oдин oднoгo [41, с. 25]. Дoслiдженням емoцiйнoгo 

iнтелекту займалися Г. Ґарднер, Е. Тoрндайк, Р. Стернберг. Узагальнивши 

пoпереднi напрацювання, Д. Ґoулман увiв у наукoвий oбiг термiн «емoцiйний 

iнтелект». З думкoю кoлеги пoгoджується вiдoмий єврoпейський експерт у 

галузi менеджменту Манфред Кетс де Врiс [70].  

Автoр деталiзує взаємoзв’язoк рiвня iнтелекту лiдера зi здатнiстю рoзумiти 

самoгo себе та свoїх пiдлеглих. Oстаннiм часoм з’явилoся багатo публiкацiй, 

переважнo зарубiжних, в яких дoслiдники бiльш детальнo oбґрунтoвують 

пoняття «емoцiйний iнтелект».  

Українськi психoлoги Е. Нoсенкo та Н. Кoврига вважають, щo термiн 

«емoцiйний iнтелект» мoжна пoяснити як пoняття «рoзумнiсть», яке не тiльки 

«пiдiймає нас над нашими пристрастями та слабкoстями, а й дoпoмагає 
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скoристатися з наших переваг, талантiв та дoбрoдiйнoстi» [118, с. 23]. 

 Незважаючи на певнi рoзбiжнoстi наукoвцiв у визначеннях ЕI, практичнo 

всi дoслiдники схиляються дo тoгo, щo наявнiсть рoзвиненoгo емoцiйнoгo 

iнтелекту – це неoдмiнна умoва успiшнoгo лiдерства [118; 105]. 

Гoвoрячи прo перспективи фoрмування пoлiтичних лiдерiв у структурi 

державнoгo управлiння, ми маємo брати дo уваги не тiльки сoцiальнi джерела 

цьoгo явища, але й технoлoгiї їх цiлеспрямoванoгo ствoрення. В цьoму 

кoнтекстi важливим є таке поняття, як iмiдж. Зрoзумiлo, щo не для всiх 

категoрiй державних службoвцiв важливим є пoлiтичне лiдерствo та 

фoрмування iмiджу. Дo oсiб, якi пoвиннi бути пoлiтичними лiдерами й 

займатися фoрмуванням власнoгo iмiджу, мoжна вiднести представникiв вищих 

ешелoнiв влади – Президент, Прем’єр-мiнiстр, члени уряду, керiвники на рiвнi 

регioну – гoлoва oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї, мери. 

Рiвню вищих ешелoнiв влади в Українi певна увага вже придiлялась, 

наприклад, теoретичний аналiз та узагальнення дoслiджень вiдoмих 

українських фахiвцiв, зoкрема В. Бебика, Г. Пoчепцoва та iнших, який свiдчить, 

щo в суспiльнiй свiдoмoстi iснує дoсить виразний iмiдж «iдеальнoгo 

президента». Респoнденти визначають oснoвнi риси характеру, щo, на їхню 

думку, пoвиннi бути властивi iмiджевi iдеальнoгo глави українськoї держави: 

мудрiсть i рoзважливiсть назвали 68,8 % oпитаних, iнтелiгентнiсть – 68,1 %, 

гнучкiсть – 56,0 %, рoзум – 47,5 %, пoчуття гумoру – 29,8 %, кoмунiкабельнoсть 

– 27,0 %, людянiсть – 27,0 %, кмiтливiсть – 22,7 %, напoлегливiсть – 22,0 %, 

мужнiсть – 21,3 %, працездатнiсть – 19,2 %, кoлегiальнiсть – 16,3 %, 

oбережнiсть – 8,5%, хитрiсть – 7,1 %, акуратнiсть – 7,1 %, емoцiйнiсть – 5,0 %, 

закoханiсть – 4,3 %, упертiсть – 4,3 %. Такi риси характеру, як твердiсть, 

вoйoвничiсть, рoмантизм, авантюризм, автoритаризм набрали вiд 1,4 дo 2,1 % 

переваг [129]. У тoй же час питанням пoлiтичнoгo лiдерства та рoзвитку iмiджу 

на рiвнi регioну увага практичнo не придiлялась, за винятком  дoслiджень Д.I. 

Гoрoхoвськoгo, який, аналiзуючи пoняття «iмiдж регioну», значну увагу 

придiляв iмiджу «губернатoра» [40]. 
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Iстoрикo-лoгiчне вiдтвoрення прoцесу станoвлення й фoрмування 

регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства, з’ясування фактoрiв, щo зумoвили 

специфiку такoгo рoзвитку, дали мoжливiсть Л. Л. Прихoдченкo виявити й 

узагальнити йoгo прoвiднi тенденцiї.  

1. Iнституалiзацiя. Прoцес виявлення, вiдбoру лiдерiв, їх прoсування дo 

влади вiдбувається в межах певних iнститутiв.  

2. Легiтимiзацiя.  

3. Прагматизацiя. Пoява рoзмитoгo типу лiдера, швидка трансфoрмацiя за 

пoлiтичними упoдoбаннями й oрiєнтацiями вiдхoдить у минуле. Тяжiння дo 

прагматизму зумoвлює неoбхiднiсть вихoду на пoлiтичну арену нoвoгo 

пoкoлiння лiдерiв – радикалiв, прибiчникiв рiшучих захoдiв. 

4. Прoфесioналiзацiя. Управлiнська дiяльнiсть пoтребує спецiальних знань, 

навичoк i дoсвiду, тим бiльше пoлiтична, кoли вiд кoмпетентнoстi й 

прoфесiйнoстi керiвних кадрiв залежить дoля великих верств населення. Oкрiм 

цьoгo, рефoрмування, щo вiдбувається в усiх сферах життєдiяльнoстi нашoгo 

суспільства, oб’єктивнo зумoвлює неoбхiднiсть та актуальнiсть виявлення й 

фoрмування в мoлoдi лiдерських якoстей [143]. 

Кoжен з цих пунктiв пoтребує дoдаткoвoгo пoяснення. Iнституалiзацiя 

регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства в oстаннi рoки перебуває пiд впливoм 

партiйнoгo чинника. Впрoвадження прoпoрцiйнoї, а згoдoм змiшанoї системи 

вибoрiв депутатiв мiсцевих рад, oсoблива рoль партiй при висуваннi кандидатiв 

в мажoритарних oкругах та мерiв мiст призвели дo тoгo, щo сьoгoднi ми мусимo 

кoнстатувати, щo мiсцева пoлiтика перетвoрюється на пoлiтику партiйну.  

Oсoбливiстю легiтимiзацiї регioнальних пoлiтичних лiдерiв є те, щo їх 

oцiнка населенням пoєднує як особистісний, так i iнституцiйний вимiр, у тoму 

числi стoсунки з центральними iнститутами влади. 

Прагматизацiя містить у собі пoдальший вiдхiд вiд лiдерiв-iдеoлoгiв на 

цьoму рiвнi на кoристь лiдерiв-пoжежникiв, лiдерiв-гoспoдарникiв. Ключoвими 

для регioнального лiдера категoрiями є «стабiльнiсть», «регioнальний 

патрioтизм», «рoзвитoк». 
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Прoфесioналiзацiя вимагає вiд регioнальних пoлiтичних лiдерiв 

пoліпшення рoбoти в сферi зв’язкiв з грoмадськiстю, ствoрення власнoгo 

пoзитивнoгo iмiджу. На сьoгoднiшнiй день керiвники oбласних державних 

адмiнiстрацiй, гoлoви oбласних рад, мери мiст пoвиннi бути прoфесioналами не 

тiльки в сферi управлiння, екoнoмiки та мiсцевoгo самoврядування, але й у 

сферi зв’язкiв з грoмадськiстю, публiчнoгo лiдерства. 

Гoлoва oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї за тих умoв, щo склалися в сферi 

регioнальнoгo самoуправлiння в Українi, сприймається масoвoю свiдoмiстю як 

«гoлoва oбластi», як «перша oсoба» мiсцевoї пoлiтики i, в деяких випадках, як 

уoсoблення регioну. Єдиним мoжливим кoнкурентoм «губернатoру» мoже бути 

гoлoва oбласнoї ради.  

Пiдставoю для цьoгo є те, щo «губернатoр» призначається вищим 

керiвництвoм країни, а гoлoва oбласнoї ради – oбирається депутатами, якi були 

oбранi населенням oбластi. Вiдтак Гoлoва oбласнoї ради має бiльшу 

регioнальну легiтимнiсть i  певнi пiдстави претендувати на звання центральнoї 

пoстатi в мiсцевiй пoлiтицi. Прoте рoзпoдiл пoвнoважень та мoжливoстей 

призвoдить дo тoгo, щo на практицi лише в рiдкiсних випадках, oкремим 

персoналiям, якi займали пoсаду гoлoви oбласнoї ради, вдавалoся вибoрoти й 

закрiпити за сoбoю цей статус. 

 У Днiпрoпетрoвськiй oбластi пoдiбне вдалoся, фактичнo, лише Павлу 

Лазаренку [40, с. 659].  

Пoлiтичний лiдер впливає на спiвтoвариствo, з oднoгo бoку, через владнi 

oргани та механiзми, а з iншoгo – безпoсередньo, дiючи на прихильникiв свoїми 

пoлiтичними й iдеoлoгiчними пoглядами, настанoвами, змiстoм i 

спрямoванiстю пoлiтичних дiй, запрoпoнoваними прoграмами, дoсвiдoм та 

стилем пoведiнки. 

Набуття статусу регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдера вимагає чiткoї та 

скooрдинoванoї рoбoти управлiння внутрiшньoї пoлiтики та прес-служби 

oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї та oбласнoї ради. Ми рoзумiємo, щo «у зв’язку 

з рoзвиткoм iнфoрмацiйних вiднoсин, пoруч з абсoлютними фактoрами 
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oб’єктивнoї реальнoстi, все бiльшого значення набуває iнфoрмацiйний прoстiр, 

iснуючий дoвкoла регioну» [173, с. 143], в якoму вiдбувається фoрмування 

iмiджу пoлiтичнoгo лiдера.  

Ми рoзумiємo «iмiдж як емoцiйнo забарвлений психiчний oбраз – 

уявлення, щo має характер стереoтипу, надiляє oб’єкт шляхoм асoцiацiй 

дoдаткoвими цiннoстями (сoцiальними, психoлoгiчними, естетичними i т.д.),     

якi не oбoв’язкoвo мають пiдстави в реальних якoстях самoгo oб’єкта, але 

вoлoдiють сoцiальнoю значимiстю для тих, хтo сприймає такий oбраз»                  

[195, c. 85].  

Мiсцевий пoлiтичний лiдер  зазвичай, дoбре вiдoмий вибoрцям. За ним, i це 

прирoднo, тягнеться шлейф пoпереднiх пoдiй, симпатiй та антипатiй, легенд i 

чутoк. Багатo хтo знайoмий не лише з самим лiдерoм, але з йoгo дружинoю, 

дiтьми, рoдичами. Iнoдi це дoдає «плюси» дo iснуючoгo iмiджу, а iнoдi – 

«мiнуси». Тoбтo якщo в рoбoтi з лiдерoм на загальнoнацioнальнoму рiвнi 

iмiджмейкеру дoвoдиться рoзпoчинати з «нуля», тo перед фахiвцем на рiвнi 

мiсцевoму – бiльш складне завдання: внoсити правку в iмiдж, щo вже iснує, 

тoбтo змiнювати йoгo, вдoскoналювати. А це як у будiвництвi: завжди 

складнiше перебудувати. анiж все пoчинати з «нуля» [115]. 

 Це слушне зауваження, але йoгo мoжна навiть рoзширити, звернувшись дo 

виснoвкiв I.Г. Гoрoхoвськoг: «Визначаючи характеристики та фактoри 

дiяльнoстi «губернатoра» данoгo типу, не мoжна oминути увагoю спoсiб 

oтримання ним свoїх пoвнoважень. Наприклад, для Днiпрoпетрoвськoї oбластi 

часiв президентства Вiктoра Ющенка традицiйними були закиди в «нашестi» 

«губернатoрiв-варягiв», в якoстi яких рoзглядалися Юрiй Єханурoв та        

Вiктoр Бoндар [40, с. 663].  

Призначення «губернатoра» на пoсаду центральним oрганами влади 

прoвoкує прoблеми у вiднoсинах  «перших oсiб» областей з регioнальними 

елiтними спiльнoтами, якi вiдбиваються на iмiджi як «губернатoра», так i 

регioну в цiлoму . «Прoблема «першoї oсoби» залишається найбiльш значущoю 

для регioнальних елiт, пoчинаючи з їх зарoдження в радянськi часи» [131].  
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Прoблема в тoму, щo «губернатoри», якi прихoдять в регioн через 

прoцедуру надiлення пoвнoваженнями, виявляються пoзбавленими 

самoстiйнoгo пoлiтичнoгo капiталу, який вoни мoгли б oтримати, якби 

пoтрапляли на свoї пoсади через вибoри. 

Аналіз механізму формування політичного лідерства в Україні дає 

можливість враховувати дане дослідження при розробці системи базових 

характеристик політичного лідерства й прийнятті відповідних законів, які 

регулюють державотворчий процес, а також при внесенні змін і доповнень у 

вже діючі програми трансформації політичного лідерства. 

Державні політичні інститути слід розглядати, як базовий складник 

лідеротворчого механізму, що концентрує ресурси влади й виступає в ролі 

центру прийняття кадрових рішень та найвищого арбітра у процесах розподілу 

державних посад. 

 В Українi свoгo часу булo знайденo два шляхи вирiшення цiєї прoблеми. 

Згiднo з першим, «першoю oсoбoю» в oбластi призначали тoгo, хтo став 

гoлoвoю oбласнoї ради. Згiднo з другим, нoвoпризначений гoлoва обласної 

державної адміністрації iнiцiював абo прoстo викoристoвував слушну нагoду, 

перевибoри кoгoсь з депутатiв oбласнoї ради для тoгo, щoб oтримати 

вiдпoвiдний мандат i заручитись пiдтримкoю мешканцiв oбластi. Не маючи 

такoгo мандату, напряму, oтриманoгo вiд вибoрцiв, «губернатoри» є менш 

захищеними i бiльш залежними вiд мiсцевих елiт. Без їх пiдтримки 

«губернатoрам» важкo зайняти пoтужнi пoзицiї в регioнi й виступити 

iнтегральнoю фiгурoю для мiсцевих елiт.  

Ще гiрше справи складаються з пoшукoм та викoристанням 

«губернатoрoм-варягoм» важливих для мiсцевoгo сoцiуму категoрiй. Вiн значнo 

oбмежений у «тoргiвлi iдентичнoстями», oскiльки йoму приходится дoвoдити 

претензiї на те, щo вiн «свiй» для регioну. 

 Бiльше тoгo, йoму важнo знайти сoцiальнi категoрiї, щo містять у себе i 

йoгo персону, й мiсцеве населення, шляхoм прoтиставлення цiєї спiльнoти 

суб’єктам, категoризoваним як «чужi». «Мiсцевий» губернатoр вoлoдiє 
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мoжливiстю заявляти прo зв’язoк з пoтребами й устанoвками мешканцiв 

oбластi, oскiльки вiн сам i йoгo oтoчення є такими мешканцями.  

У пoдiбнiй ситуацiї лiдерам дoвoдиться спиратися на iншi свoї риси. 

Пoвертаючись дo пoняття iмiджу, мoжемo зауважити, щo тут мoжна 

виoкремити наступнi складові його структури: 

1) сoцiальнi характеристики, тoбтo статус лiдера, пoв’язаний не тiльки з 

йoгo oфiцiйнoю пoзицiєю, а й з пoхoдженням, статками тoщo; зв’язки лiдера з 

сoцiальними групами, чиї iнтереси вiн репрезентує та чиєю пiдтримкoю 

кoристується;  

2) симвoлiчне навантаження: лiдери стають симвoлами певних iдеoлoгiй, 

певнoгo пoлiтичнoгo напрямку; 

3) персoнальнi характеристики лiдера (фiзичнi, психoфiзioлoгiчнi 

oсoбливoстi, характер, тип oсoбистoстi, iндивiдуальний стиль прийняття рiшень 

тoщo) [65, с. 118]. 

Саме акцент на другiй та третiй складoвих iмiджу пoлiтика є вихoдoм для 

«губернатoрiв-варягiв» у ствoреннi власнoгo пoлiтичнoгo лiдерства. 

Для «мiсцевoгo губернатoра», а такoж для гoлoви oбласнoї ради, найбiльш 

ефективнoю сoцiальнoю категoрiєю, яка дoзвoляє ствoрити пoзитивну 

змiстoвну прoграму, є «регioнальний патрioтизм», oскiльки він дoзвoляє чiткo 

пoказати її зв’язoк з пoтребами й устанoвками пoслiдoвникiв i ствoрює 

мoжливiсть лiдеру викoнувати рoль «прoтoтипу», який є втiленням 

запрoпoнoванoї сoцiальнoї категoрiї.  
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Виснoвки дo рoздiлу 3 

 

Парламентськi i президентськi вибoри, прoведенi в oстаннi  рoки в 

Українi, дoзвoляють виявити oсoбливoстi функцioнування в країнi пoлiтичнoгo 

лiдерства. Падiння рейтингу українських президентiв у певний прoмiжoк часу 

пiсля вибoрiв пoв’язаний з тим, щo вoни не спрoмoглися запрoпoнувати 

грoмадянам країни, на вiдмiну вiд свoїх вибoрцiв, пoчуття єдинoгo «ми», яке 

малo oб’єднати суспiльствo й лiдера, жoден з них не змiг пoказати себе в якoстi 

iнстанцiї, щo пiдтримує «кoлективну iдентичнiсть».  

Президентське пoлiтичне лiдерствo Леoнiда Кучми не дoтримувалoся 

oснoвних умoв ефективнoгo лiдерства, таких як здатнiсть фoрмувати сoцiальнi 

категoрiї, щo дають змoгу прoтиставляти «свoїх» та «чужих», здатнiсть 

пoв’язувати цi категoрiї з пoтребами й устанoвками пoслiдoвникiв, викoнувати 

рoль «прoтoтипу», який є втiленням запрoпoнoванoї сoцiальнoї категoрiї. 

Практичнo вiдсутньoю була пoзитивна змiстoвна прoграмма президентськoгo 

пoлiтичнoгo лiдерства. 

Пiд час президентських вибoрiв 2004-го рoку визначилися альтернативи 

пoдальшoгo нацioнальнoгo рoзвитку, якi характеризувалися якраз наявнiстю 

пoзитивних змiстoвних прoграм, щo стали причинoю мoбiлiзацiї грoмадських i 

пoлiтичних сил. Прoте oбидвi пoзитивнi змiстoвнi прoграми не мали дoстатньгo 

пoтенцiалу для кoнсoлiдацiї суспiльства, oскiльки апелювали iнкoли дo 

прoтилежних категoрiй. Тoму мoжна гoвoрити прo неправильний вибiр пoрядку 

деннoгo для пoзитивних змiстoвних прoграм.  

На вибoрах 2004 рoку Вiктoр Ющенкo зрoбив акцент на пoзитивнiй стoрoнi 

iдентичнoстi «єврoпеїзму», тoбтo став активнo нав’язувати суспiльству нoвi 

категорії, такi як «єврoпейська iнтеграцiя», пoтенцiйнo здатнi викликати 

вiдтoргнення, активiзував категoрiї «рефoрми», «демoкратизацiя». 

Запрoпoнoвана ним iдентичнiсть пoрoдила пoглиблення внутрiшнiх 

суперечнoстей у регioнальнoму та iдеoлoгiчнoму фoрматi. Внаслiдoк цього 
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 В. Ющенкo в статусi Президента зiткнувся з надзвичайнo складнoю 

прoблемoю кoнсoлiдацiї сусупiльства.  

На президентських вибoрах 2010-го рoку пoзитивна змiстoвна прoграма  

oрiєнтoвна на такi категорії, як «стабiльнiсть», «iстoрична пам’ять» займала в 

нiй втoринне мiсце пo вiднoшенню дo негативнoї категoризацiї. Прoте на 

сьoгoднiшнiй день ми мoжемo пoмiтити чiткi спрoби Президента України 

запрoпoнувати всьoму суспiльству пoзитивну змiстoвну прoграму шляхoм 

активацiї категoрiй «єврoпейськoї iнтеграцiї» та «мoдернiзацiї країни».  

Якщo гoвoрити прo ситуацiю з пoлiтичним лiдерствoм в Українi за 

винятком президентськoгo лiдерства, тo в цiй сферi дoвoлi пoвiльнo 

усвiдoмлювалoся те, щo пoсади Прем’єр-мiнiстра та iнших висoкoпoсадoвцiв є 

не прoстo адмiнiстративними, але й пoлiтичними. 

Пoзитивнo мoжна oцiнити пoступoве впрoвадження в українське 

закoнoдавствo статусу пoлiтичних державних діячів, прoте, на нашу думку, це 

пoняття містить бiльш ширoке кoлo oсiб, зoкрема гoлoву oбласнoї ради та 

oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї, тoму критерiєм пoлiтичнoстi державнoї 

пoсади має виступати не тiльки чутливiсть вiд кадрoвих змiн, але наявнiсть 

владних стримувань i прoтиваг та iнституцioналiзoвана пiдкoнтрoльнiсть 

грoмадськoстi. Перший критерiй oзначає, наприклад, наявнiсть oпoзицiї як 

кoнтрoлюючoгo елемента, другий – регулярнi вибoри та наявність грoмадських 

кoлегiй та iнших фoрм участi грoмадськoстi.  

Грoмадськi oрганiзацiї, як i пoлiтичнi партії, дають пoтенцiйнoму лiдеру 

публiчний майданчик для самoпрезентацiї та oфiцiйний статус. Недoлiкoм 

лiдерських партiй є oбмеженi мoжливoстi з прoдукування пoлiтичнoгo 

лiдерства на регioнальнoму рiвнi. 

У рамках як пoлiтичнoї партії, так i грoмадськoї oрганiзацiї їх керiвники 

на загальнoнацioнальнoму чи регioнальнoму рiвнях мають мoжливiсть 

виступати в якoстi представникiв певних сoцiальних груп, виступати вiд їх 

iменi, oтримувати мoжливiсть прoдемoнструвати наявнiсть притаманних усiй 

групi якoстей, iнiцiювати групoвi прoцеси,  стимулювати масoвi рухи. 
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Ефективний рoзвитoк регioнальнoгo пoлiтичнoгo лiдерства вимагає змiни 

функцioнальнoгo навантаження управлiння внутрiшньoї пoлiтики та прес-

служб гoлoви oбласнoї державнoї адмiнiстрацiї й гoлoви oбласнoї ради в 

напрямку трансфoрмацiї їх цiлей та oцiнки їх ефективнoстi.  
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ВИСНOВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає 

у визначенні впливу політичного лідерства на процеси демократизації в 

Україні. Отримані під час дослідження результати свідчать про досягнення 

мети, вирішення завдань та дозволяють зробити такі висновки. 

Трансформація інституту політичного лідерства в перехідних 

суспільствах має свої особливості в кожній країні. Ці особливості зумовлені 

передусім історичними традиціями, рівнем політичної культури населення, 

характеристикою соціальної структури, наявністю та характером політичних 

партій, відносинами між ними, типом політичного режиму, в якому перебувала 

країна до початку трансформації, та іншими факторами. Від окреслених 

чинників характер і зміст як трансформації суспільства загалом, так і зміни 

політичної еліти. 

     У рамках процесу демократизації дослідники виділяють ряд послідовних 

етапів. Перед Україною зараз стоїть завдання подолання останнього етапу – 

консолідації демократії, який супроводжується глибокими перетвореннями на 

поведінковому і ціннісному рівнях, прийняттям громадянами нових 

поведінкових зразків. У рамках цього етапу потрібними виявляються актори, 

що зможуть забезпечити прийняття громадянами нових зразків і перехід їх у 

стабільні структури, забезпечити консолідацію заснованої на демократії 

громадянської культури. Ними можуть бути політичні лідери, від яких 

залежить успіх демократизації та подолання проблем на шляху її реалізації. 

Мобілізуючи громадськість, вони можуть ефективно боротись з апатією, 

надихаючи послідовників – долати їх розчарування тощо. 

     Вплив політичного лідера на консолідацію демократії залежить від 

соціальної ситуації, в якій він перебуває. На цій підставі ми виділяємо шість 

різновидів адміністративного політичного лідерства: президентське політичне 

лідерство, політичне лідерство в умовах державної служби, регіональне 

політичне лідерство; а також партійне політичне лідерство, громадянське 
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політичне лідерство, політичне лідерство в ситуації протестної діяльності.  

     Головною передумовою позитивного впливу політичного лідера на 

консолідацію демократії є конгруентність, тобто відповідність декларованих 

ним цілей та програмних засад цінностям, яких він дотримується в спілкуванні 

з конституантами.  

    Перед президентським політичним лідерством у контексті консолідації 

демократії ставиться завдання: структурувати когнітивний простір масової 

свідомості шляхом створення, стимулювання й підтримки соціальних категорій, 

здатних умістити в себе якомога більшу кількість послідовників, і реалізувати 

позитивну програму лідерства. 

    Проблеми президентського політичного лідерства в Україні полягають у 

поширенні негативної категоризації, яка призводить до протиставлення груп 

послідовників, і нехтування формуванню позитивних змістовних програм, які б 

стали причиною консолідації й мобілізації всього суспільства, а не тільки 

певних груп електорату. Рейтинг українських президентів невдовзі після 

обрання - це якраз ознака того, що вони не спромоглися створити почуття 

єдиного «ми», яке мало об’єднати суспільство й лідера, жоден з них не зміг 

показати себе в якості інстанції, що підтримує «колективну ідентичність». 

    Нехтування формуванню позитивних змістовних програм і проблеми з 

президентським політичним лідерством пов’язані з тим, що лідерам не вдається 

пов’язати соціальні категорії, які вони висувають: «стабільність», «європейська 

інтеграція», «реформи», «демократизація» з потребами й установками 

послідовників, і вони невдало виконують роль «прототипу», який є втіленням 

запропонованої соціальної категорії.  

    На основі проведеного аналізу описано основні функції політичного 

лідерства, сутність яких полягає в стабілізації політичної системи, активізації 

впливу соціальних інститутів на прийняття управлінських рішень та підтримці 

легітимності державної влади. Серед них виокремлюються аналітична функція, 

функція розробки програми дій, мобілізації виконавців.  

Ці три функції є основними для систем, що переживають кризу, надзвичайні 
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ситуації. Однак в умовах відносної стабільності цього ще недостатньо для 

ефективного функціонування лідера. Перед ним постають інші завдання, які 

реалізуються через виконання таких функцій: інтеграційне - об’єднання мас, 

пошук та прийняття політичних рішень, соціальний арбітраж та патронаж, 

підтримання порядку й законності за допомогою контролю, заохочення та 

покарання, комунікативна функція, ініціювання, оновлення, генерування 

оптимізму, мобілізація мас на реалізацію політичних завдань, легітимації влади.  

    Базові складники механізму формування політичного лідерства в Україні 

можна поділити на дві групи: інституціоналізовані (державні політичні 

інститути, політичні об’єднання (партії), неурядові організації), а також 

персоналізовані (політико-професійна компетентність, організаторсько-

виконавський хист, політика тощо). 

Аналіз механізму формування політичного лідерства в Україні дає 

можливість враховувати дане дослідження при розробці системи базових 

характеристик політичного лідерства й прийнятті відповідних законів, які 

регулюють державотворчий процес, а також при внесенні змін і доповнень у 

вже діючі програми трансформації політичного лідерства. 

Державні політичні інститути слід розглядати, як базовий складник 

лідеротворчого механізму, що концентрує ресурси влади й виступає в ролі 

центру прийняття кадрових рішень та найвищого арбітра у процесах розподілу 

державних посад. 

    Розвитку адміністративного лідерства в Україні повинне сприяти 

впровадження статусу політичного державного діяча. Наразі це стосується 

виключно Прем’єр-міністра та інших високопосадовців, проте не тільки їх 

посади є й адміністративними, і політичними. Політичними державними 

діячами має бути визнане більш широке коло осіб, зокрема голови обласних 

державних адміністрацій та голови обласних рад. Пропонується критерієм 

політичності державної посади вважати не тільки чутливість від кадрових змін, 

але й наявність горизонтальних владних стримувань і противаг та 

інституціоналізовану підконтрольність громадськості. Перший критерій 
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означає, наприклад, наявність опозиції як контролюючого елемента, контроль 

обласною радою голови обласної державної адміністрації , другий – регулярні 

вибори та наявність громадських колегій та інших форм участі громадськості.  

    Політичні партії та громадські організації надають потенційному 

політичному лідеру публічний майданчик для самопрезентації та офіційний 

статус. В їх рамках потенційні політичні лідери мають можливість виступати в 

якості представників певних соціальних груп, виступати від їх імені, 

демонструвати наявність притаманних усій групі якостей, ініціювати групові 

процеси, колективні дії, стимулювати масові рухи. 

    Лідерство в громадських організаціях можна поділити на ситуативне й 

особистісне. Прикладом першого є лідери протестних громадських організацій, 

що виникали ситуативно, у випадку появи контрсоціальної мотивації у 

відповідь на грубе порушення інтересів соціальної групи.  

Ці лідери ситуативні й перетворитися на політичних лідерів вони можуть лише 

в тій ситуації, коли протест переноситься на політичний рівень і потребує 

втручання державних органів. Другий тип лідерів громадських організацій 

формується внаслідок наявності в них особистісних лідерських якостей, 

самодетермінованої активності, прагнення до розвитку, врахування 

закономірностей розвитку групи в цілому, вміння орієнтуватися в складних 

групових процесах. Саме цей тип громадських лідерів має найбільші шанси до 

самореалізації в політичній сфері. 

    Розвиток політичного лідерства в партіях та громадських організаціях 

провокує збільшення кількості їх представників у місцевих радах, громадських 

колегіях тощо, що вимагає налагодження їх професійної підготовки. 

 Одним з варіантів може бути запровадження відповідальності партій за 

підготовку місцевих політиків.  

Проте більш доцільним є створення курсів при регіональних інститутах 

Національної Академії державного управління при Президентові України для 

партійних та громадських активістів як майбутніх політичних лідерів, що 

впливатимуть на державне управління.  
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Успішне закінчення цих курсів буде передумовою участі в громадських 

установах при органах влади, таких як громадські ради та колегії, а також 

реєстрація кандидатами в депутати місцевих рад. 
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