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Цей посібник має на меті ознайомити зацікавлених осіб з: основними 

теоретико-методологічними підходами до поняття лідерства; гендерними 

аспекти лідерства та стереотипами у громадсько-політичній сфері; 

правовими аспектами гендерної рівності; механізмами та формами 

громадської та політичної участі жінок на рівні громади та відповісти на 

питання: як громадянки можуть впливати на місцеву владу та 

самоврядування, на їхні рішення ще на етапі планування, а також 

контролювати, як ці рішення запроваджуються у життя, в тому числі 

завдяки громадської участі. 

Посібник стане у нагоді усім, хто цікавиться політичними процесами, 

представникам та представницям громадськості, громадським активістам 

та активісткам, посадовим особам органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян тощо. 

Брошура видана у рамках Програми з відновлення миру і діалогу для 

внутрішньо переміщених жінок  „Голос жінки має силу 2020” - проєкту 

громадської організації «Фундація прав людини», який реалізується  з 2017 

року за підтримки Інституту  міжнародних культурних зв’язків (IFA) 

коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччина. 

Ключовою метою проєкту є підвищення професіоналізму жінок-

лідерок в онлайн правозахисті та блогерстві задля запобігання конфліктів 

та ведення мирних переговорів, а також посилення участі жінок 

переселенок в суспільному житті громад, вирішенні конфліктів на місцевому 

рівні шляхом об'єднання в єдину блог платформу. 
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ВСТУП 

 

Ми живемо в час змін. В час, який характеризують як VUCA – 

нестабільний, невизначений, складний і неоднозначний
1
. В час, коли старі 

стратегії не працюють, а існуючі моделі лідерства перестають бути 

ефективними. Старі методи та переконання, що лідер – це той, хто веде за 

собою, вже не є дієвими. Уявлення про великого всезнаючого та 

могутнього провідника залишилися у минулому. Адже впливовість 

визначається оточенням і середовищем, а сучасні світові динамічні зміни 

майже виключають будь-які стабільні умови. 

Варто зрозуміти, що протистояти змінам – означає працювати на 

самознищення. Зміни – це еволюція, успішність якої визначається 

здатністю долати кризи та адаптуватися до нових умов. Нові умови 

вимагають нових ефективних моделей лідерства. Сучасне лідерство – це 

активна діяльність задля визначеної мети, а не тільки посада, вплив і 

статус. Тобто до лідерів відносять не лише тих, хто обіймає офіційні 

керівні посади, а й популярних і впливових учасників громадсько-

політичного життя, які діють сміливо, по-новаторському, незалежно, 

прагнуть і здатні консолідувати зусилля оточуючих і активно впливати (в 

межах території, міста, регіону, країни, світу) на зміни задля досягнення 

означених і поставлених ним цілей. 

Лідерство перестає бути прерогативою чоловіків. Все більше жінок 

долучаються до громадсько-політичного життя, йдуть у владу й 

демонструють успішні приклади ефективного лідерства. 

У процесі децентралізації жіноче лідерство – тренд нового 

українського самоврядування. Реформа з децентралізації влади в Україні 

сприяла виведенню громад на новий рівень повноважень, відповідальності, і, 

в кінцевому рахунку, якості управління. Вже зараз громади, які об’єдналися і 

утворили нові формати сільських, селищних та міських рад, демонструють 

певні здобутки в своєму розвитку, спираючись перш за все на місцевих 

лідерів та лідерок. 

Для України, де жінки складають більшість населення, це особливо 

важливо. Жіноче лідерство може сприяти налагодженню суспільного діалогу, 

досягненню порозуміння між владою і суспільством, між окремими 

суспільними верствами тощо. Жіноче лідерство спроможне гуманізувати 

суспільні відносини, забезпечуючи мирні способи вирішення конфліктів. І це 

                                                           
1
 Kevin Roberts on the VUCA world [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=mMzGuavTL_o 
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треба використовувати для досягнення миру і злагоди, стабілізації політичної 

і економічної ситуації. Нехтувати можливостями, закладеними у жіночому 

лідерстві, нераціонально. Тому розширення можливостей жінок-лідерок з 

різних сфер та секторів діяльності, шляхом забезпечення їх новими знаннями 

та навичками, для кар’єрного зростання, отримання керівних посад у 

політичних партіях, урядових установах та громадських організаціях, а також 

для збільшення участі жінок у процесах прийняття рішень в своїх громадах є 

одним із ключових завдань. 

Цей посібник має на меті ознайомити зацікавлених осіб з: основними 

теоретико-методологічними підходами до поняття лідерства; гендерними 

аспекти лідерства та стереотипами у громадсько-політичній сфері; 

правовими аспектами гендерної рівності; механізмами та формами 

громадської та політичної участі жінок на рівні громади та відповісти на 

питання: як громадянки можуть впливати на місцеву владу та 

самоврядування, на їхні рішення ще на етапі планування, а також 

контролювати, як ці рішення запроваджуються у життя, в тому числі завдяки 

громадської участі. 

Посібник стане у нагоді усім, хто цікавиться політичними процесами, 

представникам та представницям громадськості, громадським активістам та 

активісткам, посадовим особам органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян тощо. 

Видання підготовлено в рамках програми з відновлення миру і діалогу 

для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2020» – проєкт 

громадської організації «Фундація прав людини», який реалізується з 2017 

року за підтримки Інституту  міжнародних культурних зв’язків (IFA) 

коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччина. 

Ключовою метою проєкту є підвищення професіоналізму жінок-

лідерок в онлайн правозахисті та блогерстві задля запобігання конфліктів та 

ведення мирних переговорів, а також посилення участі жінок переселенок в 

суспільному житті громад, вирішенні конфліктів на місцевому рівні шляхом 

об'єднання в єдину блог платформу. 
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РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО ЛІДЕРСТВА 

 

1.1 Концептуальні підходи до визначення лідерства 

Визначення поняття «лідер» ще у 1948 р. виклав Р. Стогділл. Лідер – 

це людина, яка береться за справу сама або розподіляє завдання між членами 

групи так, щоб кожен з них міг виявити ініціативу. Це людина, яка бачить 

конкретну мету та шляхи її досягнення, а також має досить сил і 

можливостей це зробити
2
. Слово лідер означає «той, хто веде за собою, 

очолює».  

Лідер (англ. leader — провідник, ведучий, керівник, вождь, командир) – 

особистість, яка користується беззастережним авторитетом і повагою з 

огляду на свої видатні індивідуальні людські, інтелектуальні або фахові 

якості
3
.  

Лідерство – поняття багатовимірне, під яким розуміється складний 

механізм взаємодії лідерів і підлеглих. Лідерство – це не посада, а вплив. 

Поняття лідерства досліджується у науці починаючи з 1920-х років і 

еволюція визначення поняття лідерства відбувається досі. 

Рис. 1. Еволюція визначення лідерства впродовж ХХ століття
4
 

                                                           
2
 Janinks D. On Becoming a Leader / D. Janinks. –  Cambridge, 1995. –  Р. 12 – 18 

3
 Сергеєва Л. М. Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом. – К.: Арт Економі, 

2011. – С. 12.  
4
 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017. – С. 6.  

• Лідерство – це контроль та домінування 1900-1929  

• Лідерство – це вплив однієї особи на інших, що 
проявляється завдяки особистісним якостям 

1930 

• Лідерство – це здатність особи примушувати 
інших виконувати певні завдання 

1940 

•  Лідерство – це відносини, що розвиваються при 
досягненні спільної мети 

1950 

• Лідерство – це здійснення поведінкового впливу 
на інших для досягнення спільних цілей 

1960 

• Лідерство – це реципрокний процес з мобілізації 
інших людей на основі мотивів та цінностей  

1970 

• Лідерство – це здатність до трансформаційного 
впливу на послідовників та організацію  

1980-1990 

•  Лідерство – це процес індивідуального впливу 
лідера на послідовників  

2000 
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Лідерство – це вміння пробудити у людей мрію, до якої вони 

наближатимуться, «вдихнути» в них необхідну для руху енергію. Під 

лідерством розуміється спроможність впливати на окремі особистості та 

соціальні групи, трудові колективи, спрямовувати їхні зусилля на досягнення 

мети організації, фірми, підприємства. 

Детальніше зупинимося на основних концептуальних підходах до 

визначення лідерства. 

Протягом тривалого часу популярною теорією лідерства є «теорія 

рис», ідея якої була впевненість у тому, що лідеру притаманні якості, які 

передаються спадкоємно і відрізняють його від інших. К. Берд склав список 

із 75 рис, що визначалися різними дослідниками як ―лідерські‖. Серед них 

були ініціативність, товариськість, почуття гумору, ентузіазм, впевненість, 

дружелюбність тощо. 

О. Тід виділив, як найбільш суттєві, наступні якості лідера: емоційна 

витривалість, розуміння специфіки організації і напрямів її діяльності, 

ентузіазм, дружелюбність і прив’язаність, порядність
5
. 

Наступні дослідження доводять, що немає наукових підстав вважати, 

що за лідером раз і назавжди закріплені певні особистісні якості. Зазначені 

висновки спричинили появі ситуаційної теорії лідерства, згідно якої поява 

певного типу лідера залежить від ситуації, в яку потрапляє група чи індивід 

(лідер). Тобто лідер є функцією певної ситуації (місця, часу, обставин), тому 

його вибір має визначатися конкретними ситуаціями, що виникають у 

«піраміді влади». Ці обставини можуть бути сприятливими, нейтральними, 

несприятливими, такими, що збігаються з програмою лідера, або такими, що 

заперечують їх
6
. Ситуаційна теорія не заперечує значення індивідуальних рис 

особливості, проте відстоює позицію відносності їх значення для лідера. 

Вона доводить, що якісно різні обставини можуть потребувати якісно різних 

лідерів. 

Є. Хартлі запропонував модифікацію ситуативної теорії. Він зауважив, 

якщо лідером можна стати в одній ситуації, то з успіхом це можна зробити і в 

іншій. Бо людина, яка завоювала статус лідера одного разу, продовжує 

сприйматись групою як лідер і в інших умовах чи обставинах. Спрацьовує 

так званий «ефект ореолу». Особа, яка досягла вершини, вмотивована 

високим досягненням, буде трудитись утримуючи свої позицій у різних 

ситуаціях. Той, хто став лідером в одній ситуації, завоював відповідний 

                                                           
5
 Шейнов В. Психология лидерства и власти / В. П. Шейнов. – М.: Ось-89, 2008. – 608 с. 

6
 Ке де Ври М. Мистика лидерства: Развитие эмоци онального интеллекта / М. Ке де Ври. – М.: Альпина 

Паблишер, 2003. – С. 21-49. 
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авторитет, який дозволяє йому утвердитись на ведучих позиціях і в інших 

ситуаціях
7
. 

Виділяють п’ять основних моделей лідерства у межах ситуаційної 

теорії: 

 
Рис. 2. Моделі лідерства у межах ситуаційної теорії

8
 

 

Актуальною виглядає також мотиваційна теорія лідерства 

(У. Мітчел, Е. Еванс), автори якої доводять, що ефективність лідерства 

залежить від його впливу на мотивацію послідовників, на їхню здатність до 

продуктивного виконання завдання та спроможності викликати в оточення 

задоволення, яке вони відчувають у процесі роботи. 

Таким чином для політичного лідера однією з головних рис є здатність 

справляти політичний вплив на своїх послідовників. Цей аспект лідерства 

пояснює теорія послідовників, яка тлумачить лідерство як особливий тип 
                                                           
7
 Сопівник Р. Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства // Вісник Національного університету 

оборони України. – 2012. – № 4 (29). – С. 106. 
8
 Остафійчук Т.В. Сучасні підходи у дослідженні лідерства / Т.В.Остафійчук, Н.А.Штанько // Юридична 

психологія та педагогіка. – 2010. – №1(7). – С. 116- 126. 

Модель Стінсона-
Джонсона 

• рівень інтересу до роботи має визначатися лідером у 
відповідності як із характеристиками послідовників, 
так і специфікою самої роботи, що виконується 

Ймовірнісна 
модель 

ефективності 
лідера Ф.Фідлера 

• групова ефективність має ймовірнісний 
характер в залежності від того, 
наскільки стиль лідера відповідає 
ситуації, в якій він здійснює свою 
діяльність 

Модель Мітчела-
Хауса «шлях– 

мета» 

• існує прямий зв’язок між ефективністю лідерства і 
рівнем мотивації послідовників. Підхід Мітчела-
Хауса «шлях – мета» намагається дати пояснення 
тому впливу, який справляє поведінка керівника на 
мотивацію, задоволення та продуктивність праці 
підлеглих 

Теорія життєвого 
циклу Херсі та 

Бланшара 

• стиль лідерства визначається рівнем 
зрілості підлеглих. Зростання зрілості 
веде до переходу від пасивної стадії до 
збільшення активності і достатню 
незалежність від інших людей 

Модель прийняття 
рішень керівником 

Врума-Йеттона 

• виключає наявність абсолютного стилю 
керівництва ефективного в різних ситуаціях. 
В основі моделі закладені три критерії 
ефективності: раціоналізм, схвалення час. 
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взаємин між керівником і послідовниками (виборцями, активними 

прихильниками лідера, тими, хто справляє на нього вплив). Лідер і його 

послідовники складають єдину систему. Позиція лідера стосовно своїх 

послідовників залежить від ступеня концентрації ним влади, рівня політичної 

культури його і суспільства, політичного режиму, в рамках якого 

реалізується його лідерство.  

Синтетична теорія лідерства, розглядає його як процес організації 

міжособистісних відносин у групі, а лідер – як суб’єкт управління цим 

процесом. Лідерство інтерпретується як функція групи, і тому вивчати його 

потрібно з погляду позиції цілей та завдань групи. Сутність лідерства в 

малих групах розглядається в контексті спільної групової діяльності. 

Концепція харизматичного лідерства, яка передбачає, що харизма є 

формою впливу на інших використовуючи особисту привабливість, що 

викликає підтримку і визнання лідерства, забезпечуючи власнику харизми 

владу над підлеглими. Харизматичний лідер здатний надихати і мотивувати 

співробітників до діяльності, інтенсивність якої перевищує звичайний рівень, 

незважаючи на пов'язані з нею труднощі і навіть жертви. 

Концепція трансформаційного лідерства, розглядає лідерство як 

процес спрямований на досягнення колективних цілей, шляхом взаємного 

використання мотивів досягнення планованих змін, що є у лідера і 

послідовників. Такі керівники приділяють величезну увагу інтересам і 

потребам підлеглих, допомагають підлеглим поглянути на старі проблеми 

новими очима; вони дійсно здатні спонукати, стимулювати і заохочувати 

підлеглих на додаткові зусилля заради досягнення спільних цілей. 

Трансформаційні лідери багато в чому нагадують харизматичних лідерів, але 

відрізняються особливими здібностями до впровадження інновацій і 

проведення змін. 

Сучасні дослідники (Беніс У., Боулман Л., Гоулман Д., Діл Т.) 

зазначають, що в ХХІ ст. менш ефективні чи взагалі не працюють правила та 

принципи лідерства ХХ ст. Зазначені тенденції пояснюються сучасними 

змінами, такими як: глобалізація, інтернаціоналізація, лібералізація, 

розповсюдження Інтернету, зменшення вертикальних та збільшення 

горизонтальних зв`язків, зміна характеру більшості професій. Всі ці зміни 

впливають на характер взаємовідносин та влади, сутність економічних 

відносин та праці, а отже змінює й вимоги до особистості та діяльності 

лідера. 
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Рис.3. Суспільні виклики, що формують новий тип лідерства

9
 

 

Таким чином, бачимо, що в нових умовах змінюються підходи та 

вимоги до лідерства. Всі ці виклики вимагають від лідера високої гнучкості, 

відкритості до нового досвіду, здатності та готовності до постійного 

навчання.  

 
Рис. 4. Трансформація традиційного лідерства 

 

                                                           
9
 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – С. 57. 

Новий підхід 
до лідерства 

Підвищення 
ролі 

нематеріальної 
мотивації 

Високий темп 
суспільних та 
економічних 

змін 

Зміна 
характеру 

праці 

Зростання 
ролі цінностей 

• Прийняття рішень 

• Ієрархія та підпорядкування 

• Ексклюзивний клуб, обмеження на вхід 
нових гравців 

• Лідерство, яке гальмує зростання  

Традиційний 
лідерський стиль 

• Співпраця / Наставництво 

• Уповноваження інших на суспільну  користь 

• Егалітаризм, нові / різні ідеї 

• Інклюзивне лідерство 

• Лідерство, яке дозволяє зміни і нових 
партнерів, сприяє  розвитку 

Новий лідерський 
стиль 
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Таким чином, виділяємо три основні підходи до визначення 

лідерства. 

 
Рис. 5. Підходи до розуміння лідерства 

 

Зараз лідерство вже не стільки зосереджено на людині, скільки на 

процесі взаємовідносин між керівниками та підлеглими. І цей процес 

гнучкий, тобто керівник та підлеглі обопільно впливають один на одного. 

Підлеглі долучаються до процесу лідерства, коли керівник створює для них 

можливості. 

Незважаючи на теоретичну систему, в якій розглядається феномен 

лідерства, в ньому завжди можна виділити три базові компоненти:  

 
Лідерство для впливу на поведінку інших людей використовують 

владу. 

Вплив – це будь-яка поведінка однієї людини, яка вносить зміни у 

поведінку, відношення, відчуття іншої людини.  

Лідерство  

керівне положення 
окремої особистості, 

соціальної групи, 
клану, партії, 

держави 

процеси внутрішньої 
самоорганізації та 
самоуправління 

групи, обумовлені 
індивідуальною 

ініціативою їхніх 
членів процес, за 

допомогою якого 
одна людина 

здійснює вплив на 
іншу чи на групу 

людей 

лідер – особистість з певним набором якостей та навичок, що забезпечують 
здатність вести за собою інших 

послідовники – команда однодумців, що готові слідувати за лідером для 
досягнення цілі 

мета – певний результат, в якому зацікавлені і лідер, і його команда, досягнення 
якого об`єднує всіх учасників в спільній діяльності 
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Влада – це можливість впливати на поведінку інших. Керівника, який 

досяг влади лише завдяки своєму місцю у посадовій ієрархії і керує людьми 

виключно з цих позицій, називають формальним лідером. Його влада 

поширюється в основному на робочі стосунки і здійснюється за схемою 

―начальник - підлеглий‖ (він має владу над підлеглими тому, що вони 

залежать від нього у питаннях розподілу робочих завдань, нарахування і 

видачі заробітної плати, просування по службі тощо)
10

. 

У зв’язку з цим важливим є визначення ресурсів влади. Можемо 

виокремити 6 типів ресурсів влади. 

 

 
Рис. 6. Ресурси влади 

 

Крім того, варто розглянути психологічні причини участі громадян у 

політичному житті, до яких належить: 

1. Задоволення власних інтересів. 

2. Реалізація своїх позицій, ідеалів, цінностей. 

3. Можливість контролю над поточним перебігом подій, відчуття 

важливості. 

4. Задоволення потреби у спілкуванні. 

5. Компенсація особистих невдач та недоліків. 

До мотивів лідерства належать
11

:  

1) мотив інтересу до громадсько-політичної сфери як сфери 

професійної діяльності;  

                                                           
10

 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017. – С. 14.  
11

 Scott F. E. Participative Democracy and the Transformation of the Citizen: some intersections of feminist, 

postmodernist, and critical thought // The American Review of Public Administration. – 2000. – Vol. 30. – № 3. –P. 

252–270 
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2) пізнавальні мотиви;  

3) мотиви влади над людьми;  

4) ідеологічні мотиви; 

5) перфекціоністські мотиви, що передбачають «перетворення світу»; 

6) традиційні мотиви (людина поводиться певним чином тому, що так 

віддавна прийнято в цій місцевості, серед родичів, друзів, знайомих);  

7) меркантильні мотиви;  

8) так звані псевдомотиви, сформовані під впливом пропаганди, яких 

людина може навіть до пуття не усвідомлювати.  

Результати емпіричних досліджень засвідчують, що коли для 

професійних політиків (політичних лідерів) найбільше значення мають 

мотиви влади, контролю, досягнень, то в учасників політичного процесу, які 

прилучаються до нього на громадських засадах, домінують мотиви, пов’язані 

з особистісним розвитком та афіліацією.  

Лідерство можна назвати одним з унікальних феноменів політичного і 

суспільного життя, пов’язаних із здійсненням владних функцій. Воно є 

неминучим у будь-якому цивілізованому суспільстві і пронизує всі сфери 

життєдіяльності. Головними складовими частинами лідерства є: по-перше, 

здатність лідера точно оцінювати ситуацію, знаходити правильне рішення 

поставлених завдань, впливати на розум і енергію людей з метою мобілізації 

їх на виконання поставлених цілей; по-друге, лідерство як особливий 

механізм взаємодії лідера і підлеглих допускає, що останні приймають і 

активно підтримують його рішення і дії, свідомо та добровільно 

підкоряються йому. 

 

1.2. Типи лідерства 

Лідерство має багато форм та типів, що обумовлено різними сферами 

діяльності, стилем управління, цінностями лідера, фокусом на 

короткотерміновий результат чи на довготривалу стратегію, важливість 

команди, тощо.  

Зокрема за масштабністю вирішуваних задач в наукові літературі 

виділяють
12

: 

1) побутовий тип лідерства (у шкільних, студентських групах, 

молодіжних об’єднаннях, у сім’ї);  

2) соціальний тип лідерства (на виробництві, у профспілковому русі, у 

творчих, спортивних громадах тощо);  

                                                           
12

 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017. – С. 22 
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3) політичний тип лідерства (державні, громадські діячі). 

У фокусі уваги цієї публікації є громадсько-політичний тип лідерства. 

Також варто наголосити, що невід’ємною складовою частиною лідерства є й 

сам лідер, який наділений владою ухвалювати рішення стосовно інших 

людей, групи, установи або уряду і який несе відповідальність за наслідки 

будь-яких своїх рішень. 

Як наголошувалося вище лідерство – це тип управлінської взаємодії, 

який грунтується на розкритті потенціалу членів команди задля досягнення 

спільної мети. Лідер – це особа, яка фокусується на розвитку потенціалу 

команди заради досягнення спільної мети. 

Автори книжки «Емоційне лідерство» Д. Гоулман, Р. Бояціс і Е. МакКі 

виділяють 6 типів лідерства за характером взаємодії із членами команди: 

 

Рис. 7. Типи лідерства за характером взаємодії із членами команди
13

 

Основними характеристиками ідеалістичного лідера є:  

- веде людей до спільної конкретної мети;  

- не говорить як дійти до мети, а допомагає команді зрозуміти загальну 

тенденцію і вселяє бажання йти;  

- забезпечує автономність членів команди; 

- невдачу сприймає як досвід, який треба проаналізувати, врахувати на 

майбутнє і рухатись далі. 

Ідеалістичний стиль лідерства ефективний під час стратегічного 

планування; здійснення проектна діяльність та реалізації інноваційних 

проектів. 

Навчаючий лідер характеризується: 

                                                           
13

 Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / А. Уварова. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/521/12.2019.pdf  
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- фокусом на навчанні команди через визначення, підсилення та 

постійний розвиток сильних сторін членів команди; 

- постійною взаємодією із членами команди; 

- надає рекомендації, а не накази. 

Навчаючий стиль лідерства ефективний у роботі з молодими фахівцями 

та у команді, яка орієнтується на особистісний та професійний розвиток. 

Товариський лідер орієнтований на об’єднання організації, створення 

атмосфери довіри в команді. Цей тип лідерства варто використовувати при 

формуванні спільних цінностей та правил взаємодії у команді. 

Демократичний лідер схильний: 

- залучати до прийняття рішень команду,  

- делегує повноваження 

- вислуховує думку кожного щодо пропозицій й рішень; 

- володіє навичками модерації та фасилітації. 

Зазначений стиль лідерства доцільно використовувати при 

необхідності прийнятті спільного рішення. 

Амбіціозний стиль лідерства передбачає, що: 

- лідер встановлює цілі й чекає, що команда їх досягне попри всі 

перешколи;  

- лідер багато вимагає і без проблем звільняє неефективних 

працівників; 

- лідер вважає, що співробітники самі все мають знати;  

- понаднормова робота команди. 

Цей тип лідерства ефективний у короткостроковій перспективі. 

Авторитарний лідер здійснює управління через страх. Авторитарний 

лідер може стати ефективним у часи кризи, коли потрібні термінові зміни. 

На основі експериментальних досліджень діяльності лідерів у малій 

групі Р. Бейлс виділяє два типи лідерів: емоційний і інструментальний. 

Емоційний лідер регулює міжособистісні стосунки і створює належний 

психологічний клімат у групі. Він завжди виступає як порадник і арбітр. Тоді 

як інструментальний лідер на основі своєї компетенції бере на себе ініціативу 

і відповідальність при організації і здійсненні певних видів діяльності. 

Наступний підхід до класифікації типів лідерства заснований на стилі 

керівництва
14

.  

                                                           
14

 Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – 

Івано-Франківськ. «Лілея-НВ». 2015. – С. 25. 
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Рис. 8. Тип лідерства за стилем керівництва 

Для лідера авторитарного типу характерним є жорстке, одноосібне 

ухвалення рішень, що стосуються колективу, та слабкий інтерес до 

працівника як до особи. Лідер демократичного типу прагне до вироблення 

конкретних рішень, демонструючи при цьому інтерес до неформального 

людського аспекту стосунків. Лідер нейтрального типу характеризується 

цілковитою відстороненістю від справ колективу. 

У сучасній науковій думці існують чотири збірні образи лідера: 

1) лідера-прапороносця відрізняє власне бачення дійсності, наявність ідеї, що 

захоплює маси;  

2) лідер-служитель прагне виступати в ролі виразника інтересів своїх 

прихильників, орієнтується на їхню думку і діяти від їхнього імені;  

3) лідер-торговець здатний привабливо піднести свої ідеї і переконати людей 

в їх перевазі;  

4) лідер-пожежник орієнтується на вирішення найактуальніших проблем у 

суспільстві і прагне відгукуватися на найнагальніші вимоги моменту.  

У реальному житті ці чотири образи лідерства зазвичай поєднуються в 

різних людей у різних пропорціях. 

Також розрізняють формальне й неформальне лідерство.  

 

Рис. 9. Тип лідерства за статусом 

Тип лідерства 
за стилем 

керівництва 

авторитарний 

демократичний нейтральний 
(анархічний) 

неформальне 

формальне 
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Перше пов’язане із запровадженням правил призначення керівника і 

передбачає функціональні відносини, друге ж виникає на основі особистих 

взаємин учасників. Ці типи лідерства або доповнюють один іншого та 

поєднуються в особі авторитарного керівника, або вступають між собою в 

конфлікт, і тоді ефективність організації знижується.  

Існують й інші класифікації лідерів. Вони поділяються на правлячих та 

опозиційних, великих і дрібних, активних і рутинних тощо.  

Отже, різноманітність типів і стилів лідерів багато в чому пояснюється 

широтою вирішуваних ними задач. Існуюча типологія лідерства, звісно, не є 

вичерпною. Окрім того, теоретичний аналіз, навіть найретельніший, не може 

охопити всього складного і різноманітного явища лідерства. Реальність 

практично завжди є багатшою від теорії і часто-густо породжує комбіновані 

типи лідерів та їхні різні модифікації. 

 

1.3. Розвиток лідерських якостей 

Здатність до лідерства, як і будь-яка інша характеристика людини є 

поєднанням внутрішніх (генетичних) та зовнішніх факторів. Звісно, деякі 

люди народжуються з лідерськими задатками, проте більшість лідерів 

розвивають власні навички. Тобто в основному лідерство складається з 

набору навичок, які можна отримати в процесі навчання. 

Щоб зрозуміти, які лідерські якості сьогодні є затребуваними, варто 

проаналізувати основні тренди в управлінні. 

 
Рис. 10. Тренди сучасного управління 

 

Ми виділяємо лише основні тренди (мегатренди) в управлінні, які 

значним чином впливають на вимоги до сучасного лідера. Зокрема, 

інформаційно відкрита форма взаємодії з громадянами сьогодні все більше 

демократизація 
(відкритість) 

мережевість 
(взаємодія) 

оперативність 
(гнучкість) 



18 
 

налаштована на постійний зворотній зв’язок. Тому головним завданням 

лідера є трансформація внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин на основі 

інформаційних технологій і комунікаційних мереж, головною метою якої є 

збільшення участі членів команди у процесах керівництва й управління, 

забезпечення відкритості та підзвітності лідера. 

У зв’язку з цим основними умовами є створення лідером можливостей 

для спілкування між членами команди; безпосередній обмін всією 

необхідною інформацією. При цьому варто зберігати здатність оперативно 

реагувати на зміни. 

Серед головних особливостей сучасного управління слід звернути 

увагу на структуру та кадровий склад команди. Мережева структура здатна 

об’єднати команду навколо ідеї та приймати інноваційні рішення, швидко 

встановлювати нові контакти; здійснювати селективний відбір учасників 

мережі; і при цьому залишатися гнучкою. 

Лідер в цим умовах здійснює управління мережею, через організацію 

процесу координування та узгодження дій між основними учасниками 

мережі. Хоча варто відзначити, що публічні політичні мережі є 

самоорганізованими та достатньо фрагментованими утвореннями, 

відслідкувати їх організаційну будову, як правило, практично не можливо. 

Коли мова йде про управління, маються на увазі політичні мережі, пов’язані 

із реалізацією політики та надання послуг, де лідер відіграє ключову роль. 

 
 

Рис. 11. Процедури розвитку лідерських якостей 

вироблення мотивації 

розвиток 
індивідуальних 
та моральних 

якостей 

набуття вмінь 
та навичок, в 

т.ч. соціальних 
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Розуміння сучасних тенденцій в управлінні дозволяє сформувати 

чіткий список лідерських якостей, для подальшого їх розвитку. Розвиток 

лідерства –  це цілеспрямоване формування і поглиблення відповідних 

якостей і навичок. Даний аспект проблеми управління лідерством в установі 

більшою чи меншою мірою враховує можливості формування і розвитку 

лідерських здібності шляхом навчання і самонавчання. Для розвитку 

лідерства використовується низка спеціальних процедур
15

: 

Отже, вироблення особистої вмотивованості, стійкого бажання бути 

лідером, впевненості в собі, готовності приймати рішення і брати на себе 

відповідальність, послідовності та наполегливості в реалізації спільних цілей, 

усвідомлення власної сили, віри в досягнення мети, ентузіазму є базовим 

якостями для лідера. Ця група якостей характеризує різні параметри 

активності лідера. Процедури індивідуальної самомотивації є складовою 

селфменеджменту, які передбачають, що особистість чітко усвідомить і 

пропрацює власні сильні та слабкі сторони, визначить можливості, ресурси й 

труднощі, а головне – усвідомить власну мотивацію. 

Наступним етапом є розвиток індивідуальних інтелектуальних і 

моральних лідерських якостей. Як вище вже згадувалося, до таких якостей 

належать передусім професійна компетентність, порядність (чесність, 

дотримання загальноприйнятих моральних норм), без якої, як правило, 

важко, а то й зовсім неможливо завоювати авторитет, розвинений інтелект. 

Усе це виявляється в аналітичності, швидкості розуміння суті проблеми, 

гнучкості розуму, передбачливості, умінні планувати і ставити цілі і т. п. 

Дуже важливо, аби розвиваючи лідерські якості, особа постійно підвищувала 

власний рівень професіоналізму у прив’язці із системою морально-етичних 

цінностей. 

Забезпечення соціальної компетентності лідера сприяє 

доброзичливості у відносинах з членами групи. Це передбачає культуру 

спілкування, уміння ясно і чітко висловлювати думки, коректно 

вислуховувати співробітників, робити зауваження, давати поради, уважність, 

повагу до гідності інших людей, вміння розуміти їх, перейматися їхніми 

турботами і проблемами, надавати їм підтримку і т. п. 

І важливим є також набуття вміння та навичок швидко і правильно 

оцінювати ситуацію, знати і враховувати особливості, інтереси, потреби та 

очікування всіх членів групи. Ця ідея досить яскраво виражена в 

рекомендаціях з розвитку лідерства американської Національної організації 

жінок: «Лідерство не є таким процесом, у ході якого ви обираєте тих жінок і 

                                                           
15

 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017. – С. 35. 
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чоловіків, з якими хочете працювати, і «позбавляєтесь’» від решти. Більше 

того: людина, яку змусили замовчати, не звернеться до вашої віри. 

Намагайтесь залучити всіх!» Не менш важливою для лідерства є і правильна 

оцінка ситуації, своїх сил і можливостей групи. Без цього успіх групової 

діяльності недосяжний. Повторювані невдачі зазвичай ведуть до втрати віри 

в лідера. 

 

1.4. Гендерні аспекти лідерства 

Традиційно лідерство вивчалось майже без врахування статі, оскільки 

лідерська роль апріорі вважалась маскулінною. Проте в останні роки у різних 

сферах управлінської, політичної діяльності та бізнесу значно зростає частка 

жінок, які займають керівні посади. Жінки активно беруть участь у роботі 

органів виконавчої та законодавчої влади, у процесі прийняття управлінських 

та політичних рішень. Сьогодні жінки переважають не тільки кількісно, вони 

також домінують, складаючи половину працюючого населення. Кількісна 

перевага жінок помітна у таких сферах, як медицина та охорона здоров'я, 

освіта, соціальна робота, гуманітарні науки, культура, сфера послуг та 

інформації. Однак, як і раніше, жінки складають меншість у політиці та на 

середній і вищій ланках управління. 

Низький рівень залучення жінок до громадсько-політичної сфери, а 

відповідно і незначна частка жінок-лідерок спричинено гендерною 

нерівністю. Що ж таки гендер, гендерні стереотипи та які особливості 

жіночого лідерства. 

Гендер – в англійській мові для означення статі людини 

використовуються два слова: sex та gender. Перше з цих слів означає стать 

людини як сексуальнобіологічну характеристику. Друге – стать як систему 

статево-ролевих стосунків. В українській мові по аналогії ми використовуємо 

слова «стать» та «гендер». Якщо стать стосується фізичних, тілесних 

відмінностей між чоловіком та жінкою, то поняття «гендер» торкається їх 

психологічних, соціальних і культурних особливостей. Дослівно поняття 

«гендер» означає «соціальна стать». 

Яким би не було людське суспільство, воно складається з двох 

найбільших категорій людей – чоловіків і жінок. І в культурі кожного 

суспільства є норми, моделі поведінки, традиції, які передаються від 

покоління до покоління, уявлення про те, якими повинні бути чоловіки та 

жінки, які соціальні ролі їм відігравати. 

Біологічно зумовленими є лише кілька ролей: вагітної жінки, матері, 

годувальниці груддю, дочки, дружини, бабусі тощо – для жінок та 
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генетичного батька, чоловіка, сина тощо – для чоловіків. Усі інші соціальні 

ролі зумовлені соціально-культурними, а не біологічними чинниками. 

Іншими словами, доглядати і навчати дітей, прати, прибирати, куховарити, 

щити, ткати, виконувати секретарську роботу, забивати цвяхи, ремонтувати, 

видобувати вугілля, здійснювати наукові відкриття, піднімати штангу може 

будь-хто, незалежно від біологічної статі. 

Однак історично від чоловіків та жінок очікували виконання різних 

соціальних ролей. Завжди існував гендерний розподіл праці, традиційний для 

патріархального суспільства: жінка – мати-вихователька, домогосподарка, 

доглядальниця; чоловік – батько-годувальник, захисник, здобувач засобів до 

існування. В наш час для жінки припустимою стала робота поза домом, 

бажано сумісна з домашньою працею і внутрішньо-сімейними ролями, для 

чоловіка –працівника поза домом, лідера і керівника. За такими уявленнями, 

чоловіків прийнято оцінювати за трудовими, професійними успіхами, а жінок 

– насамперед за наявністю сім’ї та дітей. Такі узагальнені усталені уявлення 

про те, якими є чоловіки та жінки та чим вони повинні займатися, називають 

гендерними стереотипами. Нерідко доводиться чути, що жінки занадто 

емоційні й нездатні мислити раціонально, щоб бути лідерами і керівниками, а 

чоловіки – позбавлені чуттєвості і терпіння, щоб доглядати маленьких дітей. 

Судження будується на тому, що ця людина є чоловіком/жінкою, яким 

притаманні такі-то риси, які є прийнятними/неприйнятними для тієї чи іншої 

діяльності. 

 
Рис. 12. Гендерні стереотипи 

 

Крім того, негативними проявами гендерних настанов і стереотипів 

можуть стати прояви сексизму, під яким розуміють індивідуальні 

• нормативні уявлення про соматичні, психічні, поведінкові 
властивості, що є характерними для чоловіків і жінок. 

• Чоловіки компетентні, домінантні, незалежні, агресивні, 
самовпевнені, схильні міркувати логічно, здатні керувати 
своїми почуттями.  

• Жінки пасивніші, залежні, емоційні, турботливі й ніжні.  

Стереотипи маскулінності-
фемінності 

• для: жінок - традиційною вважається виконавча, обслуговуюча 
діяльність, 

• для чоловіків - діяльність інструментальна, творча, керівна.  

Стереотипи щодо змісту 
праці 

• для чоловіків головними ролями є професійні,  

• для жінок — сімейні 

Стереотипи, що пов'язані 
із закріпленням 

професійних і сімейних 
ролей відповідно до статі 
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упереджені настанови і дискримінантну поведінку відносно представників 

певної статі. 

В основі сексизму лежать гендерні стереотипи – уявлення про соціальні 

ролі для чоловіків і жінок, які базуються, передусім, на біологічних ознаках. 

Як зазначалося вище, так звані традиційно жіночі ознаки називають 

фемінністю (чи жіночністю), а чоловічі – маскулінністю (чоловічністю). 

Маскулінність пов’язується з силою, владою, мужністю, витривалістю, 

аргесію, неемоційністю, орієнтацію на успіх. Натомість фемінінність – це 

емоційність, чуйність, слабкість, жертовність, залежність тощо. 

Ми забуваємо про те, що жінки (як і чоловіки) можуть більше 

відрізнятися між собою (наприклад, за такими ознаками, як економічний 

дохід чи клас, вік, етнічна приналежність, стан здоров’я тощо). Сексизм – це 

дискримінація людей за ознакою статі (sex – стать, з англ.) Поряд із 

сексизмом часто йдуть ейджизм (від англ. age – вік) – дискримінація за віком 

та лукізм (від англ. look – зовнішній вигляд) – дискримінація за зовнішнім 

виглядом. 

Сексизм може бути в текстах і/або у візуальному представленні даних. 

Сексистською може бути мова. Її часто називають «мовою ворожнечі», адже 

вона ображає певні групи людей – жінок чи чоловіків. Повага до людей, 

їхньої гідності – одна з основних несексистських ознак. 

У зв'язку з поширенням гендерних стереотипів та сексизму, існують 

проблеми самореалізації жінок і чоловіків. У жінок – «страх успіху», коли, 

наприклад, розумні і здатні до навчання дівчата прагнуть (часто 

неусвідомлено) здаватися безпорадними і не такими розумними, 

дотримуючись правила «на два кроки бути позаду чоловіка», щоб тільки їх не 

переставали вважати «справжніми» жінками. У чоловіків – це «страх 

неуспіху», особливо в професійній кар'єрі, в прагненні бути «справжніми» 

чоловіками
16

. 

Гендерна диспропорція в політичній та управлінській сферах 

пояснюється Дж. Боуменом та С. Суттон тим, що люди і в організаціях, і в 

приватному житті висувають різні вимоги до лідерів різної статі. По 

відношенню до жінок ці вимоги наступні: щоб отримати керівну посаду, 

жінка повинна продемонструвати набагато більшу компетентність. Оскільки 

це важко, визнаних жінок-лідерів менше
17

. 

Р. Кентер, в свою чергу припускає, що на групову динаміку значний 

вплив здійснює пропорція представників різних категорій (наприклад, за 
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 Впровадження гендерних підходів в діяльність державних органів влади, місцевого самоврядування та 
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статевою ознакою) у групі. Члени групи, що є більшістю, були названі 

домінантами, а меншість – «токенами» (символами). Токени помітніші через 

свою нечисельність, їх характеристики перебільшуються, вони сприймаються 

стереотипніше
18

. Описані в концепції токенізму механізми заважають жінці 

зайняти рівну позицію з іншими домінантами організації, ускладнюють її 

плідну діяльність.  

Авторка виділяє чотири таких рольових поділа, які впливають на 

визначення жіночого лідерства: 

 
Рис.13. Рольові поділи за Р. Кентер 

Всі ці токени не сприяють становленню жіночого лідерства, що 

потребує певних компенсаторних витрат в рамках так званого вражаючого 

менеджменту для зрівняння шансів з чоловіками і для реалізації 

спроможності бути привабливою з позицій лідерства. 

В цілому виділяють низку ґендерних бар’єрів, які гальмують та 

ускладнюють становленню жінки-лідерки.  

 

 
Рис. 14. Гендерні бар’єри 
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Феномен «скляної стелі» ґрунтується на класичних стереотипах про 

жінок, які несвідомо передаються між всіма співробітниками компанії. 

Стереотипи такі:  

1) жінки занадто емоційні, щоб бути лідерами;  

2) жінок турбують тільки сім`я і діти, вони не можуть приділяти 

достатньо уваги управлінню;  

3) жінки не здатні до виконання складних та комплексних завдань, що 

потребують витримки та стресостійкості;  

4) у жінок недостатньо управлінського досвіду, щоб серйозно 

розглядати їх в якості кандидатів на управлінські позиції. 

З феноменом «теплиці» зіштовхуються жінки, що досягають 

лідерських посад. Але відразу після отримання такої посади починають 

відчувати себе так, ніби вони закриті в скляній теплиці, а за всіма їх діями 

дуже уважно спостерігають оточуючі, очікуючи на помилку. Подібні 

відчуття можуть призводити до підвищення рівню тривожності та зростанню 

невпевненості у власній компетентності та професіоналізмі.  

Сутність бар`єру відбору полягає в тому, що більшість вимог для 

зайняття лідерських позицій від самого початку пишуться з вираженим 

маскулінним уклоном. Тобто, роботодавці таким чином формулюють вимоги, 

що задовольнити їх може тільки чоловік. Як результат жінка не зможе 

зайняти позицію, бо просто не зможе подолати бар`єр відбору, якщо не 

володіє вираженими маскулінними якостями. 

Варто усвідомити чому ж важливо розвивати жіноче лідерство і 

сприяти збільшенню кількості участі жінок у громадському та політичному 

житті? Передусім тому, що це робить їх видимими, надає їм суб’єктності, а 

отже, уможливлює артикуляцію проблем і захист інтересів. Якщо 

узагальнити, то теза здається до абсурдності очевидною і простою: якщо у 

якоїсь верстви населення немає власного голосу, її не буде почуто, її інтереси 

і проблеми залишаться поза увагою суспільства й ігноруватимуться. 

Логічно припустити, що жінки-лідерки можуть компетентніше оцінити 

проблеми жінок, а також вони раціональніше, адекватніше 

репрезентуватимуть жіночу частину населення. Оскільки кожний конкретний 

політичний лідер не може однаково враховувати і «свої» і «не свої» гендерні 

інтереси, то набуває актуальності проблема пропорційної представленості в 

політиці лідерів як чоловічої, так і жіночої статі. Пропорційна 

представленість в політичній діяльності лідерів-жінок і лідерів-чоловіків 

суттєво збагачує суспільство, стимулює його творчу енергію, оптимізує 

процес прийняття рішень. Необхідно також брати до уваги, що інтереси тієї 

чи іншої соціальної групи можуть бути належно враховані, якщо їх 
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представники становитимуть не менше 30 відсотків від загальної чисельності 

осіб, причетних до прийняття політичних рішень
19

.  

Завдання забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків 

на всіх рівнях і у всіх сферах включає також можливості для прояву 

жіночого лідерства.  

У сучасному світі лідери-жінки досягають успіху не шляхом прийняття 

традиційного стилю керівництва командування та контролю, а 

використовуючи унікальність свого жіночого досвіду.  

Коли чоловіки та жінки описують свої стилі керівництва, виникають 

величезні відмінності
20

. Чоловіки набагато частіше, ніж жінки, розглядають 

лідерство як серію угод з підлеглими, а також використовують свою позицію 

та контроль над ресурсами для мотивації своїх послідовників. З іншого боку, 

жінки, на відміну від чоловіків, набагато частіше описують себе як 

трансформаторів власних інтересів підлеглих на турботу про всю організацію 

та використання особистих рис, таких як харизма, робота та навички 

міжособистісного спілкування, щоб мотивувати інших.  

Лідерки-жінки практикують те, що можна назвати «інтерактивним 

лідерством» – намагаючись зробити кожну взаємодію з колегами позитивною 

для всіх залучених, заохочуючи участь; ділитися владою та інформацією; 

робити людей важливими та заохочувати їх. 

 
Рис. 15. Особливості жіночого лідерства

21
 

                                                           
19 Микитко О. Гендер у політиці: проблеми та перспективи запровадження // Humanities and Social Sciences. 

– 2009. –  14-16 MAY. - С. 256-259 
20

 Rosener J. Ways women lead / Rosener, J. // Harvard Busines Review, 1990. – P. 119-125 
21

 Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, 

В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – С. 90. 

уникнення 
конфронтації 

гнучкість та 
схильність до 

трансформацій 

готовність до 
делегування 

схильність до 
емпатії 



26 
 

Важливо також зрозуміти мотивацію жінок щодо участі їх у 

громадсько-політичному житті. Так, за результатами дослідження з вивчення 

громадської думки з питань участі жінок в політичних процесах на рівні 

прийняття рішень та їх мотиваційні механізми бачимо що
22

: 

- 57,36% опитаних вважають присутність жінок у політиці ознакою 

демократичного розвитку країни, причому жінки частіше ніж чоловіки 

відстоюють зазначену позицію; 

- так само більше половини опитаних респондентів  (55,38%) 

вважають недостатнім рівень участі жінок в українській політиці на 

національному рівні (Верховна Рада, Уряд), тоді як на місцевому рівні – 

лише 47,94% опитаних. 

- серед основних причин низької представленості жінок у політиці 

респонденти частіше називають: стереотипні погляди громад  на роль жінки 

у суспільстві (46,84%); небажання самих жінок займатися політикою 

(34,07%); відсутність підтримки та ресурсів (27,33%). Дещо рідше в якості  

причин респонденти зазначали несучасне законодавство (22,38%), а також 

уявлення про те, що  політика – це не жіноча справа (17,74%). 

- серед необхідних кроків для того, щоб у політичному житті регіону 

брало участь більше жінок, опитувані найчастіше називають: формувати 

серед населення позитивний політичний імідж жінки-політика (44,46%); 

заохочувати партії включати кваліфікованих жінок до своїх списків (41,24%); 

впроваджувати відповідні законодавчі акти щодо політичної участі жінок 

(30,27%); підбирати і висувати громадських активісток та експерток із 

середовища жіночих громадських організацій (24,84%). Дещо рідше серед 

можливих кроків називають: економічно посилювати жінок через програми 

сприяння жіночому бізнесу (20,99%); створювати самостійні жіночі партійні 

платформи (18,97%); соціально посилювати жінок через популяризацію ідей 

партнерських родин та виховання взаємоповаги та взаємопідтримки в родині 

(16,47%). 

Результати дослідження свідчать, що більшість респондентів 

підтримують ідею необхідності розширення політичного представництва 

жінок і вважають присутність жінок у політиці ознакою демократичності 

держави. Таким чином при формулюванні аргументів на користь створення 

умов для залучення жінок у політичну сферу може стати демонстрація 

прикладів західних демократій та вигод для суспільства, політичних партій 

та держави від розширення політичного представництва жінок. 
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Таким чином, сьогодні є дуже важливою є проблема забезпечення 

рівних прав і рівних можливостей жінок та чоловіків, заснованого на тому, 

що права людини є невід’ємною частиною загальних прав людини. Варто 

наголосити, що рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від 

статі визначається і гарантується Конституцією України, іншими 

законодавчими актами. Конституція України встановила такі ж стандарти в 

сфері гендерної рівності, що закріплені в Загальній декларації прав людини, 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок, інших міжнародних документах. З прийняттям 

Основного Закону України конституційний процес не завершився, він триває, 

конкретизується в законах, кодексах, концепціях, програмах, інших 

нормативних актах. 

Поширенню ідей гендерної рівності та справедливості велика увага 

приділяється з боку міжнародної спільноти, Організації Об’єднаних Націй та 

окремих агентств і регіональних груп. 

Безумовно важливим кроком у формуванні гендерного законодавства 

стало прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»
23

 та Указу Президента «Про вдосконалення 

роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
24

. 

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» має на меті досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства. По-перше, відтепер чинне 

законодавство й проекти нормативно-правових актів підлягають обов’язковій 

гендерно-правовій експертизі. По-друге, в органах виконавчої влади, на 

підприємствах, в установах та організаціях має бути спеціальний 

координатор з питань гендеру. По-третє, Кабінет Міністрів України тепер 

мусить приймати і забезпечувати виконання національного плану дій щодо 

впровадження гендерної рівності. По-четверте, скарги на випадки 

дискримінації за ознакою статі можна надсилати на розгляд безпосередньо до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Ми звикли, що оголошення в засобах масової інформації про прийом 

на роботу містять вимоги до віку, статі й навіть зовнішності працівника. 

                                                           
23

 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 
24

 Указу Президента «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135/2005 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
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Відтепер такі вимоги заборонені, за винятком специфічної роботи, яку 

можуть виконувати лише особи певної статі. Роботодавцям також заборонено 

вимагати відомості про особисте життя кандидатів, їхні плани щодо 

народження дитини. Натомість доведеться платити однакову зарплату 

жінкам і чоловікам при їхній однаковій кваліфікації за рівних умов праці. 

Однак відповідно до Закону обов’язкова строкова служба для чоловіків 

і різниця в пенсійному віці жінок і чоловіків не вважаються дискримінацією 

за ознакою статі. Передбачає Закон і виховання культури гендерної рівності – 

рівного розподілу професійних та сімейних обов’язків серед учнів. Навчальні 

заклади повинні надати їм підручники й навчальні посібники, позбавлені 

стереотипних уявлень про роль жінки й чоловіка. 

Отже, є підстава зробити висновок, що формування державної 

гендерної політики в Україні будується: по-перше, на основі міжнародних 

нормативно-правових актів, ратифікованих Україною, а по-друге, 

регулюється національними нормативно-правовими актами щодо 

рівноправності між жінками і чоловіками. 

Поряд з цим варто наголосити, що наявність правової бази є лише 

однією з необхідних умов для забезпечення рівноправності жінок і чоловіків, 

механізму захисту від дискримінаційного ставлення до себе як жінками так і 

чоловіками. Проте наявність гендерних стереотипів вимагає системної 

просвітницької діяльності для боротьби із стереотипами, сексизмом та 

негативними установками. А навчання жінок-лідерок створить умови до 

подолання гендерної диспропорції в громадській та політичній сферах. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ГРОМАДСЬКОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ  

УЧАСТІ ЖІНОК 

 

2.1. Участь жінок в управлінні громадою 

Забезпечення політики справедливості, рівності і добробуту для всіх 

при вирішенні проблем і питань суспільного врядування є невід’ємною 

частиною демократичного процесу. Це означає вимогу дотримуватись 

рівності між жінками та чоловіками (ґендерної рівності), що передбачає рівні 

права, обов'язки і можливості жінок і чоловіків, дівчат і хлопців та 

врахування їх потреб на усіх рівнях. Як зазначалося гендер – це соціальна 

конструкція, що визначає різницю між повноваженнями, ролями та 

обов'язками жінок і чоловіків у суспільстві. 

Саме тому участь у процесах місцевого самоврядування має 

забезпечувати рівне представництво різних груп населення. При цьому 

особливий акцент варто зробити на активізації раніше недостатньо 

представлених на рівні прийняття рішень груп, зокрема жінок і вразливих 

груп населення. 

Політична участь – багаторівнева система рекрутування громадян у 

політику. Вона починається з найпростіших, елементарних форм участі, і 

розвивається до вищих рівнів – політичних лідерів. 

Дж. Нагелем розглядає політичну участь як «дії, через які рядові члени 

будь-якої політичної системи впливають або намагаються впливати на 

результати діяльності». М. Каазе ширше аналізує політичну участь і розуміє 

це поняття як «вільну активність громадян, зорієнтовану на прямий чи 

опосередкований вплив на ухвалення тих чи інших варіантів або альтернатив 

на різних рівнях політичної системи»
25

. Таке визначення охоплює всю 

діяльність, яка добровільно здійснюється громадянами з метою впливу на 

процес прийняття політичних рішень на різних рівнях політичної системи. 

Отже, політична участь – дії, що вживаються соціальною спільністю, 

окремими громадянами і які мають за мету вплинути на державну політику, 

управління державними справами або на вибір політичних лідерів на будь-

якому рівні політичної влади, місцевому чи загальнонаціональному. 

За масштабами участь здійснюється на рівні місцевої, регіональної, 

державної чи міжнародної політики. Згідно сили політичного впливу участь 

поділяють на пряму (безпосередню) чи опосередковану, загальну і обмежену. 

Відповідно до системи використаних політичних засобів виокремлюють 
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 Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: 

Монографія. - Чернівці: Рута, 2007. – С. 20. 
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мирні та насильницькі, добровільні та примусові, традиційні й інноваційні, 

легітимні та нелегітимні, законі (легальні) і протиправні (нелегальні) 

різновиди політичної участі. 

За ступенем активності політичну участь поділяють на пасивну і 

активну. Дані типи участі можливо сполучити ще з двома параметрами: 

припустимі та неприпустимі форми політичної участі. Політична активність 

класифікується також на конвенціальну, тобто легальну, регламентовану 

законом політичну участь та неконвенціальну – незаконні види участі 

/демонстрації, пікети, мітинги, не дозволені владами і т.п. 

Політичну участь можна також поділити на такі різновиди
26

: 

 
Рис. 16. Різновиди політичної участі 

 

Автономна участь – це добровільна політична діяльність людей, які 

переслідують особисті чи групові інтереси.  

Мобілізована участь – має примусовий характер, її стимулами є 

адміністративний примус, страх, сила традиції тощо. Як правило, 

мобілізована участь спрямована на підтримку політичної системи; її метою є 

демонстрація відданості правлячій еліті, «всенародної єдності» і схвалення 

чинної політичної лінії. Такий тип участі домінує в автократіях (тоталітарних 

і авторитарних режимах). 

Ангажована участь – характеризує цілеспрямовану на реалізацію 

групових інтересів (партій, руху, лобі, політичної «команди») політичну 

поведінку, яка є цілком усвідомленою, спланованою та, здебільше, 

професійною. Ангажовану позицію посідають природно всі партійні лідери 

та помітні партійні діячі, практично всі відомі публічні політики є 

безпосередньо чи приховано «ангажованими» впливовими політичними 

силами; абсолютна більшість засобів масової інформації також «ангажована» 

певними політичними групами, організаціями чи державою. 
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 Ротар Н. Форми участі населення у політичних процесах: навч. посіб. / Н. Ю. Ротар. – Чернівці: Рута, 

2004. – 79 с. 
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З точки зору ґендерного підходу, принципи ефективного врядування 

мають специфічні особливості
27

: 

 

Рис. 16. Принципи ефективного врядування мають специфічні особливості 

 

Децентралізація і місцеве врядування мають значний потенціал з 

точки зору гендерної рівності: 

- Врядування не може бути ефективним, якщо відсутнє розуміння 

відмінностей у потребах жінок і чоловіків, різних груп жінок та чоловіків 

щодо державних витратах, політики, законодавства. 

- Для багатьох держав (таких як Україна), повага до і сприяння 

гендерній рівності є конституційним та міжнародним обов’язком і 
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 Участь у розбудові громади: від громадського моніторингу до ініціатив: навч.-метод. посіб. / О. Іваніна, 

А. Костенко. – Суми ; Полтава : Дивосвіт, 2018. – 113 с. 

Гендерна відповідальність/підзвітність 

політики, закони, правові зобов’язання та бюджети мають відображати 
гендерні питання. Таким чином, у процесах прийняття рішень має бути 
присутнім компонент рівної участі і права голосу. Механізми і процеси 
з відповідальності повинні, на рівних засадах, передбачати участь 
жінок і чоловіків, а індикатори виконання мають відображати питання 
гендерної рівності 

Гендерна прозорість 

канали інформації і комунікації, як і перешкоди щодо отримання 
відповідної інформації можуть бути різними для жінок та чоловіків 

Гендерна участь та інклюзивність  

означають більш уважний підхід до процесів щодо участі та владних 
відносин, які знаходяться поза формальними процедурами. Хто, в 
дійсності, є виключеним? Чий голос є вирішальним? Що заважає 
чоловікам і жінкам зробити їх голоси почутими? 

Гендерна чутливість 

потреби та інтереси і чоловіків, і жінок потрібно брати до уваги при 
проектуванні інституцій, політик, законів, процесів з прийняття 
рішень, забезпеченні законів, плануванні публічних послуг, 
бюджетуванні та алокації публічних фондів 

Гендерна повага прав і верховенство права 

правова рамка закріплює права і обов’язки чоловіків та жінок, зокрема, 
право не піддаватись дискримінації. Однак, публічні органи влади 
часто не вважають здійснення таких прав своїм пріоритетом 



32 
 

врядування має враховувати та забезпечувати гендерну рівність і права 

жінок. Таким чином, необхідно забезпечити умови для того, щоб жінки 

відігравали рівну роль у процесах прийняття рішень, відпрацюванні норм та 

структур, а також для того щоб діючі та новоутворені правові і соціальні 

норми не дискримінували жінок чи чоловіків і щоб жінки і чоловіки 

отримували однакову вигоду від публічних послуг та мали однаковий доступ 

до публічних ресурсів. 

Часто інститути, нейтральні в ґендерному відношенні, ігнорують 

реальність, яка проявляється у різній владі жінок і чоловіків, або ж вони не 

стимулюють розвиток моделі суспільства, яка базується на трансформації 

відносин між жінками і чоловіками, використовуючи конкретні заходи, 

потрібні для перетворення ґендерних відносин у рівноправні. 

Розширення участі жінок у процесах прийняття рішень надає їм 

можливість самостійного вибору, самозабезпечення і контролю над власним 

життям. Адже потреби чоловіків і жінок різного віку, професій, релігій, 

майнового стану можуть кардинально відрізнятися, і тому особливо 

важливо, щоб думки чи потреби  цих груп були враховані. 

Місцеві органи влади повинні також впровадити конкретні практики та 

механізми для підтримки участі різних груп населення і, зокрема, жінок і 

представників вразливих груп. При цьому до визначення вразливих груп 

існують різні підходи. Так,  відповідно до наступного визначення «соціально 

вразливі верстви населення» – це індивіди або соціальні групи, що 

мають більшу за інших ймовірність зазнати соціальних збитків від дії 

економічних, екологічних, техногенних та інших чинників сучасного 

життя. До них відносять представників соціально-вразливих категорій 

населення, які потребують першочергової допомоги з боку держави: 

пенсіонери, інваліди, сім’ї з дітьми, діти-сиріти, молодь, безробітні, 

малозабезпечене населення, маргіналізовані версти населення (бездомні, 

залежні від алкоголю, наркотиків, правопорушники) та ін. Коло вразливих 

груп може бути розширено за рахунок різних факторів. Так, нині сюди 

відносяться також ветерани війни та учасники АТО, біженці, внутрішньо 

переміщені особи та ін. 

Проте, якщо розглядати вразливість як стан обмежених 

можливостей чи здатності жінок та чоловіків, дівчат і хлопців внаслідок 

дискримінації, соціального виключення, маргіналізації, то усвідомлення 

справжньої ситуації щодо вразливості краще розглядати через призму 

гендерного підходу. Так, наприклад, за жінки та дівчата в сільській 

місцевості часто страждають від множинної дискримінації через такі фактори 

як місце проживання, вік, інвалідність, переміщення, етнічна приналежність 
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та ін. Вони значною мірою виключені з політичного та громадського життя. 

Їхніми потребами та правами нехтують у процесах реформ, а також 

відновлення та встановлення миру. 

В цілому ми виділяємо три ступені громадсько-політичної участі 

жінок-лідерок на рівні громади. 

 
Рис. 17. Ступені громадсько-політичної участі жінок-лідерок 

 

У фокусі нашої уваги є усвідомлена участь жінок-лідерок, метою якої є 

утвердження власних інтересів та цінностей, вплив в громаді на процес 

прийняття рішень. 

Основними рівнями участі жінок-лідерок на процес прийняття рішень в 

громаді є
28

: 

 
Рис. 18. Рівні участі жінок-лідерок в громаді 

 

Перший рівень – це інформація, яка є основою для подальшого 

залучення жінок до процесу ухвалення рішення. Однією із форм 

інформування є громадські слухання, які є офіційним засіданням органу 

влади щодо проведення того чи іншого заходу чи розв’язання певної 
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 Кодекс кращих практик участі громадськості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_Ukrainian_final.pdf 
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проблеми. Громадські слухання є також головним інструментом обговорення 

рішень, які приймає влада. Проте це не надто ефективний спосіб залучення, 

адже він передбачає тільки одержання актуальної інформації від органів 

державної влади. Тому на цьому рівні жінки-лідерки не можуть реально 

втручатись у процес
29

. 

Другий рівень – консультація. Цей рівень полягає в тому, що органи 

державної влади залучають місцевих активістів/активісток для висловлення 

останніми своєї професійної думки з певного питання. Консультація 

передбачає й інформування органами державної влади громадськість про 

поточний політичний процес. Щоправда, тільки задля отримання фахових 

коментарів від експертів/експерток. Консультування з громадськістю 

проходить у різних формах, серед яких: опитування громадської думки 

(інтерв’ю; телефонне інтерв’ю; опитування поштою, тощо); опитування 

експертів або ключових інформантів; споживачів послуг тощо. Ініціаторами 

комунікації на цьому рівні також є органи влади. Консультація здебільшого 

використовується впродовж складання проекту політики, моніторингу та 

повторного формулювання тощо.  

Наступним, більш якісним рівнем є діалог. Концепція діалогу 

передбачає, що кожна сторона комунікації може бути ініціатором. Для 

глибшого розуміння діалогу розрізняємо два види: необмежений та 

конкретний діалоги. Необмежений діалог являє собою двостороннє 

спілкування, яке ґрунтується на взаємних інтересах та потенційно спільних 

цілях з метою забезпечення регулярного обміну думками. Формат такого 

діалогу варіюється від громадських слухань до спеціалізованих нарад між 

місцевими лідерами та органами державної влади. На обговорення може бути 

винесено будь-яке політичне питання.  

На цьому етапі відбувається створення громадських дорадчих 

комітетів, які дозволяють: – підвищити якісний і кількісний виміри участі 

громадськості в управлінні, налагодивши довіру між владою та 

громадськістю; – залучити технічні навички та думки громадськості для 

розв’язання проблем; – створити форум для обміну інформацією та розвитку 

діалогу; – визначити джерела нових думок, ідей і альтернатив для 

розроблення та ухвалення рішень. 

Позаяк політична дискусія необмеженого діалогу не може призвести до 

конкретного результату, конкретний діалог покликаний для вироблення 

спільної рекомендації, стратегії або законопроекту стосовно окремого 

політичного процесу. Такий діалог полягає в регулярних зустрічах та 
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розробці основних політичних стратегій. Конкретний діалог 

використовується при встановленні порядку денного, складання проекту 

політики та повторного формулювання
30

.  

Завершальним та найефективнішим рівнем взаємодії є партнерство. 

Воно передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на кожному 

етапі ухвалення політичних рішень. Як і рівень діалогу, партнерство 

передбачає спільні зустрічі жінок-лідерок та органів державної влади для 

тісної співпраці. Партнерство унікальне тим, що місцеві лідерки можуть бути 

наділені конкретними завданнями, і тим, що можливе створення органів для 

ухвалення спільних рішень. Особливої актуальності партнерство набуває під 

час установлення порядку денного та здійснення політики. 

Таким чином, надалі спробуємо детальніше розглянути інструменти 

громадської участі, які допоможуть жінкам-лідеркам ефективніше впливати 

на місцеву політику. 
 

2.2 Інформаційно- консультативні форми участі 

Механізм інформування є важливим компонентом громадсько-

політичної сфери. Як зазначалося в попередньому розділі, інформування 

передбачає односторонні відносини, за яких органи державної влади та 

місцевого самоврядування надають інформацію громадськості про 

розроблення, прийняття рішень та реалізацію політики. Як правило, цей 

механізм передбачає як надання інформації за ініціативою органу влади, так і 

надання її на вимогу громадськості.  

До інформаційних заходів відносимо: круглі столи та конференції, 

дискусії та дебати, інформаційні акції та промоції, тощо. У більш ніж 20 

нормативних актах зазначено про обов’язок органів влади «інформувати 

громадськість» або «залучати громадськість». Проте у цих актах або взагалі, 

або зовсім неоднозначно розкривається механізм реалізації цього обов’язку. 

У законодавстві переважно це зводиться до інформування через ЗМІ про 

діяльність органів публічної влади чи їх посадових осіб. Органи публічної 

влади для підготовки й внесення пропозиції до нормативних актів або 

програм враховують зауваження та пропозиції, які висловлюють громадські 

об’єднання чи громадяни. Це, власне, і є однією з можливостей участі 

громадян в управлінні державними справами. Втім відсутні критерії для 

визначення: чи належно й адекватно поінформовано, чи достатньо й 

ґрунтовно залучено громадськість. 
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Зокрема, як зазначає дослідниця Катерина Петренко, «ефективна 

взаємодія місцевих лідерів та органів влади залежить від створення 

інституційних і процедурних можливостей для їх повноцінної діяльності
31

. 

Проведення інформаційних кампаній є одним із інструментів впливу на 

місцеву владу. Так, інформаційна кампанія – це локалізована у просторово-

часових координатах, змістовно концентрована діяльність з інформування
32

.  

О. Левченко вважає, що інформаційну кампанію потрібно розглядати 

як сукупність узгоджених та взаємозв’язаних за метою, завданнями, 

об’єктами впливу і часом, які проводяться як послідовно, так і одночасно в 

кількох сферах. Вона має, як правило, довготерміновий перманентний 

характер і може посилюватися або згасати залежно від початку чи закінчення 

інформаційних операцій або окремих інформаційних акцій, які її складають
33

. 

Інформаційні кампанії як комплекс взаємозв’язаних комунікативних 

дій характеризуються
34

: 

- спрямованістю на встановлення контакту з аудиторією і подальший 

вплив на неї через передавання інформації; 

- реалізованістю за допомогою різних каналів комунікації упродовж 

визначеного проміжку часу; 

- спланованістю так, щоб доповнювати одне одного. 

Тобто проведення інформаційної кампанії передбачає поєднання 

заходів у ЗМІ з діяльністю у громаді, підтриманою існуючими в ній 

структурами. Водночас важливою складовою є її спрямованість на 

конкретний сегмент населення або на систему, яка має зазнати змін. Для 

того, щоб цільова аудиторія була зацікавлена в інформації, варто 

передбачити залучення до планування та проведення кампанії ключових 

фігур і груп, звернення до неформальних лідерів цільової групи. А 

ефективність кампанії залежить від частоти повторення провідної ідеї, 

використання позитивних образів і стилів при одночасному використанні 

різних засобів масової інформації, поєднання соціальної реклами з іншими 

заходами в межах кампанії. 

 

                                                           
31

 Петренко К. М. Особливості інституційної спроможності громадських об’єднань в Україні / К. М. 

Петренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. – 2015. – № 4 (78). – С. 376–388. 
32

 Баровська А. Технології інформування населення з питань європейської інтеграції України / А. Баровська 

// Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали 6-ї регіон. наук.-практ. 

конф. 14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 

2009. – С. 40–42.  
33

 Левченко О. Форми ведення інформаційної боротьби: практичний підхід до понятійного апарату / 

О. Левченко // Наука і оборона. – 2013. – № 3. – С. 21–26. 
34

 Комунікування реформ: планування, реалізація, оцінка / за заг. ред. А. Кулакова, К. Паригіна. – К., 2016. – 

С. 31. 



37 
 

Метою інформаційної кампанії є спонукання аудиторії до нових типів 

дій або уповільнення виконання прийнятих у суспільстві дій, що передбачає 

такі етапи: «незнання» → «знання» → «зацікавленість» → «бажання» → 

«переконаність» → «дія». Досягнення зазначеної мети можливе лише в тому 

випадку, коли аудиторія зацікавлена в отриманні інформації
35

.  

У процесі одержання повідомлення із зовнішнього джерела увага 

людини активується тільки тоді, коли відомості становлять для неї інтерес. 

Лише за таких умов послідовність перцептивних дій (контакт → увага → 

розуміння → прийняття → збереження) буде повністю виконана, а бажаний 

для відправника повідомлення результат – збереження реципієнтом 

інформації для її подальшого використання – досягнутий
36

. 

Широке різноманіття завдань і результатів кампаній має три основні 

цілі: інформування; переконання; зміна поведінки.  

 

За таким критерієм можна виділити: 

 

 

Рис. 19. Типи інформаційних кампаній 

 

Ці кампанії зі свого боку визначають цільову аудиторію. Відповідно до 

масштабу цільової аудиторії виділяють: масові, спеціалізовані та вузько 

групові типи кампаній.  
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Відповідно до інструменту поширення інформації кампанії можуть 

бути
37

:  

- медійними, коли для реалізації використовуються тільки засоби 

масової інформації;  

- комунікативними, коли в процесі реалізації використовуються не 

тільки ЗМІ, а й інші комунікаційні ресурси – листівки, гучномовці, плакати;  

- комплексними, коли для досягнення цілей використовуються 

спеціальні заходи: мітинги, протести, благодійні акції, виставки, концерти. 

Основа кампанії – ідея, яку організатори прагнуть донести цільовій 

аудиторії. Найкраще сприймається те послання, на яке аудиторія очікувала, 

тому кампанія може мати кілька повідомлень для різних цільових груп. 

Зазвичай ідея трансформується у вигляді чіткого та зрозумілого ключового 

повідомлення, яке, у свою чергу, переноситься, крім вербальної, ще й на 

візуальну та кінестетичну площини. Найпоширеніший підхід до 

формулювання ключового повідомлення – модель AIDA
38

.  

Підготовка і впровадження інформаційних кампаній – динамічний та 

мобільний процес, тому якщо вибране повідомлення недостатньо дієве, 

можна його трансформувати. Найсуттєвіші зміни ключового повідомлення – 

посилення емоційності, прив’язування до певної ситуації, підвищення довіри 

до джерела повідомлення, проведення супутніх акцій, що сприятимуть 

ефективності основного повідомлення
39

. Інформаційні акції та кампанії 

ефективні тоді, коли лідерки усвідомлюють мету такої діяльності, а також те, 

що одержання результату потребує тривалого часу. 

Наступним інструментом впливу та взаємодії із владою на місцевому 

рівні є механізм громадського консультування – це спосіб залучення на 

добровільних засадах до суспільно-політичного життя
40

. Ця діяльність визнає 

рівноправне становище громадськості у відносинах із владою при 

формулюванні проблем, пропонуванні політичних альтернатив та 

налагодженні політичного діалогу, хоча відповідальність за кінцеві рішення 

залишається за владними структурами.  

У більшості європейських країн спостерігається тенденція до 

розширення участі громадян та громадянок у громадських консультаціях як 
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на центральному, так і місцевому рівні та передбачається комплексний аналіз 

позицій зацікавлених сторін. В Україні консультації з громадськістю – це 

часто набір окремих заходів (як правило, разових) з публічного обговорення 

проектів тих чи інших нормативно-правових актів, тобто фактично 

визначених варіантів вирішення певної проблеми. Основним нормативно-

правовим актом, який регулює механізм проведення консультацій з 

громадськістю в Україні, є Порядок проведення консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
41

. 

Термін «консультування» означає звернення до когось за порадою або 

думкою з певного питання. Воно передбачає запрошення громадськості до 

висловлення своїх думок, коментарів, поглядів та відгуків щодо конкретного 

документа чи порядку денного. Консультація – це двосторонній зв’язок, у 

якому жінки-лідерки забезпечують зворотний зв’язок із місцевою 

владою.  

Громадські консультації – це процес комунікацій між органами 

державної влади та громадянами (зацікавленими сторонами), за допомогою 

якого обидві сторони стають поінформованими про різні перспективи та 

пропозиції місцевої політики і які надають можливість громадянам впливати 

на зміст рішень, що їх ухвалюють органи влади. Цей процес також можна 

розглядати як постійний діалог між різними зацікавленими сторонами, 

спрямований на отримання всієї необхідної інформації, оцінку наявних 

варіантів політики й наслідків упровадження кожного з них, забезпечення 

об’єктивної зваженої перспективи для кожної зацікавленої сторони
42

. 

Громадське консультування – це також комунікація, під час якої органи 

влади оприлюднюють проекти своїх рішень з метою отримання коментарів, 

зауважень, пропозицій від громадськості, або проводять консультації з 

громадськістю щодо ходу реалізації рішень, політик, які вже 

впроваджуються, або впровадження яких завершилося. Як правило, 

проведення консультацій ініціює орган влади. 

Можна розглядати процес консультування з погляду потреб, які він 

може задовольнити. Хоча влада і громадськість мають різні інтереси й 

потреби, однак мета, поставлена в рамках проведення консультацій, 

залишається спільною: кращі місцеві програми й послуги завдяки 

кваліфікованому та впливовому залученню громадян до процесу вироблення 

урядових рішень. 
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Рис. 20. Форми консультацій із громадськістю 

Виокремлюють дві групи форм проведення консультацій з 

громадськістю – безпосередня та опосередкована
43

. До безпосередніх форм 

консультування з громадськістю відносять: конференції, семінари, форуми, 

громадські слухання, круглі столи, збори, зустрічі з громадськістю, роботу 

громадських приймалень, теле- або радіодебати, дискусії, інтернет-

конференції тощо. Опосередкованими формами консультацій з 

громадськістю є соціологічні дослідження та спостереження, створення 

«телефонних гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, 

інтерв’ю, інших матеріалів у ЗМІ для визначення позицій різних соціальних 

груп, опрацювання та узагальнення пропозицій та зауважень громадян тощо. 

Отже, через механізм консультування влада отримує зворотний зв’язок 

від громадян шляхом добровільного висловлення думок або за запитом. Під 

час організації і проведення консультацій органи влади віддають перевагу 

опосередкованим, а не прямим формам консультацій, адже підготовка і 

проведення безпосередніх консультацій – клопітка та тривала процедура, яка 

вимагає значних організаційних зусиль.  

Можна ідентифікувати три основних типи консультації з 

громадськістю:  

- консультації зі створеними органами, наприклад тристоронні 

комітети;  
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- консультації зі спеціальними консультативними групами;  

- повідомлення громадськості публікуються в Інтернеті та подаються 

для громадського коментування, яке може сприяти поточним консультаціям. 

Спробуємо з’ясувати організаційні особливості проведення 

безпосередніх та опосередкованих форм консультацій з громадськістю та 

визначити переваги й недоліки кожної з форм.  

Публічне громадське обговорення є однією із безпосередніх форм 

консультацій. Воно проходить у вигляді: конференцій, форумів, громадських 

слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю, а 

також у вигляді теле- або радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних 

консультацій. 

Найбільш розповсюдженими інструментами є конференції, форуми, 

громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі з 

громадськістю. Зазначені форми передбачають збори представників 

організацій, груп для обговорення та роз’яснення певних питань. Їх 

організація передбачає презентацію найбільш актуальних громадських 

проектів і різноманітних громадських ініціатив та може використовувати 

неформальні частини для привернення уваги громадськості. Участь у заходах 

повністю залежить від ініціативи громадянина. Інформація гнучка; вона є 

відповіддю на індивідуальний запит. 

До переваг такої форми консультацій можемо віднести те, що між 

представниками влади та громадськості відбувається «прямий» діалог, де 

кожна зі сторін має можливість безпосередньо почути всі думки, навести свої 

аргументи та спробувати знайти консенсус
44

. Проте одним із недоліків таких 

«живих» дискусій є необхідність залучення професійних модераторів для 

того, щоб захід не перетворився на «балаган». Крім того, їх проведення як 

консультаційного заходу з громадськістю спричиняє значні затрати ресурсів, 

як людських ,так і фінансових та часових. 

На відміну від більшості публічних заходів з громадського обговорення 

проведення громадських слухань нормативними документами про 

діяльність органів місцевого самоврядування, згідно з якими територіальна 

громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть 

заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.  
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Отже, громадські слухання – це офіційне засідання міської (селищної, 

сільської, районної) ради, органу місцевої влади чи місцевого 

самоврядування, на якому депутати та посадові особи знайомляться з 

думками, враженнями, зауваженнями та пропозиціями мешканців міста (села, 

селища, району) з проблеми чи заходу, які орган влади намагається 

реалізувати. Громадські слухання є, мабуть, найдавнішим та 

найефективнішим засобом залучення громадськості до процесу управління 

державою. У багатьох містах вони стали дуже популярною формою 

спілкування влади та населення, дієвим інструментом залучення 

громадськості до вирішення нагальних проблем. 

Наступною дієвою формою участі жінок-лідерок є діалог. У політиці 

діалог перетворюється на норму цивілізованої співпраці та демократичної 

взаємодії сторін, які можуть бути різними за поглядами та функціонально-

структурними характеристиками, але визнають право на існування інших 

альтернативних поглядів, думок, переконань, цінностей. Діалог у сфері 

політичних відносин завжди займає особливе місце в політичному житті 

європейської спільноти, будучи розумною альтернативою насильству, війні, 

тероризму, революціям, повстанням, бунтам та іншим проявам політичного 

екстремізму, радикалізму, нон-толерантності й нетерпимості. За такої умови 

під діалогом у політиці розуміють не розмову двох і більше осіб за 

тематикою політичної проблематики, а певну конфігурацію взаємодії, 

переговорний процес і партнерство, що будуються на принципах 

дискурсивної рівноправності між суб’єктами політичної комунікації, що 

прагнуть до взаєморозуміння і досягнення взаємовигідного результату, що 

враховує широкий спектр існуючих думок та інтересів. 

На сьогодні суспільний діалог – це передусім вільний, перманентний та 

рівнозначний обмін ідеями та поглядами між державою і громадянським 

суспільством. Діалогові форми участі – це комплексна та інституційна 

робота, за якої найбільш стабільних та довготривалих результатів можна 

досягти шляхом створення спільних рад. Така робота передбачає 

двосторонню комунікацію, що ґрунтується на взаємних інтересах та 

потенційно спільних цілях, з метою забезпечення регулярного обміну 

думками
45

. Тобто це рівень взаємодії, під час якої органи державної влади та 

місцевого самоврядування залучають лідерів до робочих груп, експертних рад 

тощо в процесі вироблення проектів конкретних нормативно-правових актів, 

рішень, політик. Зазначений механізм передбачає, що лідери є 
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повноправними співучасниками процесу вироблення рішень, оскільки 

результатом такої взаємодії є спільне рішення. Діалог може бути ініційований 

як органами влади, так і громадськістю.  

Серед завдань з налагодження системного діалогу органів державної 

влади та місцевого самоврядування із ІГС є: організація комплексного 

стратегічного планування щодо діяльності двох сторін; вироблення 

принципів співпраці, а на їх основі розробка механізмів та реалізація 

взаємодії; налагодження дорадчого способу спілкування; збір, систематизація 

та аналіз інформації про роботу органів влади та характеру звернень окремих 

громадян, сумісне вироблення пропозицій щодо пріоритетів діяльності; 

організація всебічного висвітлення діяльності органів влади та сприяння 

популяризації результатів роботи. Тобто діалог є основною формою 

співпраці між владою та ІГС і повинен приводити до результатів, узгоджених 

сторонами. Діалогові механізми можуть передбачати
46

:  

- постійне проведення громадських слухань та форумів за участю 

зацікавлених сторін (замість розгляду конкретних питань);  

- міжгалузеві ради за участю громадських організацій щодо конкретних 

питань;  

- контакт представників основних органів влади з громадськими 

організаціями;  

- проведення заходів, спрямованих на розвиток потенціалу та 

підвищення обізнаності та участі громадськості. 

Серед комплексу консультативно-дорадчих структур, до яких входять 

представники аналітичних центрів та неурядових організацій, можна 

виділити:  

- колегії при центральних органах виконавчої влади; 

- громадські ради; 

- експертні ради; 

- робочі групи, експертні групи, міжвідомчі робочі групи; 

- спеціалізовані ради; 

- дорадчі комітети
47

. 

Діалогові механізми забезпечуються на національному рівні через 

парламентські, президентські та урядові консультативно-дорадчі структури; 

на рівні центральних органів виконавчої влади та місцевих державних 
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адміністрацій через міністерські, відомчі, комітетські консультативно-

дорадчі структури та структури на рівні місцевих державних адміністрацій; 

на рівні місцевого самоврядування через консультативно-дорадчі структури 

при зазначених органах. Реальна постійно діюча ефективна система взаємодії 

публічної адміністрації з ІГС має бути багаторівневою. Саме тому 

забезпечення участі громадськості в процесі формування державно- 

управлінських рішень треба розглядати як на кожному рівні окремо, так і 

через організованих посередників цього процесу – насамперед, наприклад, 

мережі Громадських рад при органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування
48

. 

Підвищенню впливу громадськості на процеси формування та 

реалізації державної, регіональної та місцевої політики, вирішення питань 

місцевого значення, убезпеченню цієї політики від антикорупційного 

сегменту має сприяти робота громадських рад та інших консультативно-

дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування. Така робота, позбавлена формалізму та заангажованості на 

певні політико-економічні групи, надає цим органам публічного статусу 

центрів акумуляції громадської активності, адвокаційної діяльності, 

сприяння громадським ініціативам, установлення потужного громадського 

контролю. Однією з ключових відмінностей між консультативними групами 

є їх можливість ухвалювати рішення. 

Консультативну роль жінки-лідерки можуть виконувати також і через 

діяльність у громадських радах, які діють при різноманітних органах 

державної влади та місцевого самоврядування. Громадські ради – це 

консультативно-дорадчі інституції, які утворюються з метою представництва 

громадськості та врахування їх інтересів у діяльності цих органів, 

урахування громадської думки у забезпеченні умов для більш широкої участі 

громадськості у формуванні та реалізації політики49. 

Громадські ради (ГР) як консультативно-дорадчі органи при 

центральних та місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого 

самоврядування створені з метою підвищення ефективності та якості 

державного управління, забезпечення науково-методологічної складової їх 

нормативно-творчої діяльності, врахування громадської думки при прийнятті 

управлінських рішень, підтримки постійного діалогу з громадськістю. 

Обов’язкове створення громадських рад було передбачене постановою 
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Кабінету Міністрів України
50

 для органів влади – місцевих державних 

адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади тощо. 

 

Таблиця 1. Вимоги до формування громадських рад 

Характеристики 

громадської ради 
Вимоги Типового положення 

Постійно діючий орган Строк повноважень складу громадської ради – два роки. 

Колегіальний орган 

Основною формою роботи громадської ради є засідання, 

що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу 

на квартал. 

Виборний орган 

Склад громадської ради формується на установчих 

зборах шляхом рейтингового голосування за 

кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати 

участь у роботі громадської ради та внесені 

інструментами громадянського суспільства. 

Консультативно-дорадчий 

орган 

Подає органу виконавчої влади обов’язкові для розгляду 

пропозиції. 

Взаємовідносини органів виконавчої влади і громадської ради мають 

бути врегульовані двома актами: по-перше, регламентом органу виконавчої 

влади та, по-друге, положенням громадської ради і, частково, її 

регламентом
51

. 

Відповідно до нормативно-правових актів через громадські ради в 

обов’язковому порядку проводяться обговорення: 

– проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

– проектів державних і регіональних програм економічного, 

соціального й культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання; 

– звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України 

про витрачання бюджетних коштів за минулий рік; 

– періодичної інформації про роботу Кабінету Міністрів України, 

центральних і місцевих органів виконавчої влади. 
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Рис. 21. Функції громадських рад 

Тобто громадські ради створюються не тільки як механізм впливу 

громадськості на вироблення державної політики, а і як додатковий 

експертно-інформаційний ресурс для органів виконавчої влади. Завдяки 

цьому громадські ради мають можливість суттєво підвищувати рівень довіри 

громадян до влади й запобігати протистоянню суспільства чинній владі через 

незадоволення політикою чи обмеженням громадянських свобод. 

Виконання громадською радою функції експертного центру для органів 

виконавчої влади значною мірою залежить від того, наскільки орган 

інформує її про заплановану та поточну нормопроектну роботу. 

У зв’язку з вищевикладеним основні завдання ГР при органах 

виконавчої влади України можна окреслити таким чином
52

: 

– представлення інтересів громадськості в її співпраці з органом 

виконавчої влади; 

– проведення громадської експертизи проектів рішень; 

– науково-методологічний супровід діяльності органів виконавчої 

влади; 

– виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття 

конкретних рішень органом виконавчої влади, а також здійснення 

моніторингу реалізації зазначених рішень; 

– забезпечення співпраці з органом виконавчої влади щодо організації 

та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його 

діяльності; 

– опрацювання та узагальнення результатів проведених консультацій з 

широким колом громадськості; 
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– організація проведення громадського обговорення проектів 

нормативно-правових актів за напрямами діяльності органів влади; 

– узагальнення рекомендацій, матеріалів звернень окремих громадян та 

їх експертно-науковий аналіз; 

– сприяння відкритості, доступності інформації та підзвітності громаді 

роботи органу виконавчої влади. 

Важливим у розгляді проблеми взаємодії ІГС із органами влади 

шляхом діалогових механізмів є врахування мети і діяльності громадських 

консультативно-дорадчих органів, серед яких можна виокремити: 

- представницькі (представляють та узгоджують інтереси різних груп 

громадськості, налагоджують обмін думками між представниками таких груп 

та органами державної влади або органами місцевого самоврядування); 

- експертні (надають експертну, консультаційну та інформаційну 

допомогу органам державної влади або органам місцевого самоврядування); 

- залучені до виконання владних повноважень (виконують функції 

мобілізації та самоорганізації, їх безпосереднього залучення до формування і 

реалізації політики); 

- апеляційні (забезпечують незалежний «арбітраж» у спірних питаннях, 

що виникають між громадянами або громадянами та посадовими особами); 

- органи громадського контролю (виконують функцію незалежного 

контролю і нагляду за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування). 

 

2.3 Громадський контроль та партнерство 

Успішна співпраця між органами влади з місцевими громадськими 

лідерами обумовлено створенням сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства. Надзвичайно важливим кроком у цьому 

напрямі, після досить тривалого періоду розробки та обговорення, стало 

підписання Президентом України Указу від 26 лютого 2016 року № 68 «Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». Цим правовим 

актом Глава держави затвердив Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016‑2020 роки. Становлення 

ефективної взаємодії між організаціями громадянського суспільства та 

державними інституціями напряму залежить від якісних змін моделі 

державного управління в Україні, серед яких децентралізація, послаблення 

неефективних адміністративно-командних і суто регулятивних методів тощо. 

Революція Гідності відкрила новий етап в історії розвитку громадянського 

суспільства, продемонструвала вплив громадськості на суспільно-політичні 
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перетворення, стала поштовхом для оновлення та переформатування влади. 

Такі цілі вимагають створення повноцінних, а не декларативних громадських 

інституцій, здатних отримати інформацію на початкових стадіях ухвалення 

управлінських рішень, запропонувати альтернативи, здійснювати контроль. 

Разом із тим, така співпраця має ґрунтуватись на таких принципах: 

громадська активність, партнерство, відкритість та відповідальність, 

політична незалежність, запобігання корупції, раціональний і збалансований 

розвиток, комплексність.  

Найвищий рівень участі – партнерство. Це те, чого потрібно прагнути 

при запровадженні демократії участі і що відображає суть реформи місцевого 

самоврядування. Муніципалітет передає частину своїх повноважень громаді 

разом з ресурсами і, що важливо, – відповідальністю. Як правило, передача 

повноважень здійснюється створеним громадським організаціям чи іншим 

організаціям громадянського суспільства. І оскільки партнерство передбачає 

передачу частини повноважень від органу влади (самоврядування), то 

доцільно вже говорити не стільки про інструменти, скільки про механізми чи 

моделі участі. Найпоширенішими в Україні є органи самоорганізації 

населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

функціонування яких регламентується окремим законодавчим актом. 

На відміну від інших, згаданих вище, інструментів участі, діяльність 

органів самоорганізації населення унормовується не лише чинним 

законодавством (Закони України «Про органи самоорганізації населення» та 

«Про місцеве самоврядування в Україні»), а й гарантований Конституцією 

України (стаття 110). Крім ОСН Конституція з інструментів прямої 

демократії згадує лише місцевий референдум. 

Органи самоорганізації населення – це вже дійсно дієвий інструмент 

реальної участі громадян в управлінні громадою, реалізації частини 

управлінських повноважень та несення відповідальності. 

Найважливішими повноваженнями, якими, відповідно до Закону, 

наділені ОСН, є такі: 

- представляти інтереси мешканців відповідної території (будинку, 

вулиці, кварталу, мікрорайону тощо) у місцевих радах та її органах, а також 

місцевих органах виконавчої влади; 

- вносити пропозиції до проектів місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку та проектів місцевих бюджетів; 

- здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які 

проживають у житлових будинках на території діяльності органу 
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самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю 

проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт; 

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку; 

- проводити прийом громадян, розглядати звернення; 

- вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які 

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення. 

Органи самоорганізації населення можуть бути потужним 

інструментом становлення громад. Особливо на перших етапах діяльності 

після об’єднання, коли у людей може скластися відчуття відсутності влади в 

селі (саме – в селі, оскільки об’єднання відбувається в першу чергу навколо 

міст) – сільради, яка колись була, вже немає, голова громади і «контора» десь 

далеко, староста, навіть якщо це колишній сільський голова, взагалі 

незрозуміло які функції виконує і на що впливає. 

Цю ситуацію можна виправити шляхом створення в селах та селищах 

сільських та селищних комітетів. Ця можливість передбачена статтею 10 

Закону України «Про органи самоорганізації населення». Таким чином, з 

одного боку рада громади отримує відчутну допомогу через делегування 

частини своїх повноважень сільському комітету, а з іншого – громадяни 

безпосередньо залучаються до розвитку своєї громади. 

Активна участь місцевих лідерок в управлінні, що передбачає 

партнерство, є ще не досить поширеним явищем. Йдеться не просто про 

врахування думок громадян та громадянок органами влади, а про співпрацю 

та здійснення спільних обов’язків на всіх етапах процесу ухвалення рішень. 

Партнерство передбачає, наприклад, визначення порядку денного, переліку 

питань, розроблення документів, ухвалення рішень та їх виконання, 

делегування конкретного завдання громадському сектору. Тобто організації 

можуть наділятися завданнями та функціями з боку держави для задоволення 

потреб конкретних цільових груп. Такий формат роботи охоплює 

представників громадськості, які займають місце за столом поруч із 

представниками державних органів. Тобто партнерство розглядається як 

чинник політичної та соціальної стабільності, формування нових 

цивілізованих відносин між владою та ІГС, заснованих на консенсусі 

інтересів. 

Партнерство передбачає спільну відповідальність суб’єктів взаємодії на 

кожному етапі ухвалення політичних рішень. Особливої актуальності 

партнерство набуває під час розроблення політики (визначення порядку 

денного) або реалізації політики. Інструментами й механізмами партнерства є:  
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- спільне розроблення документів: активна участь у підготовці частин 

законодавчого процесу; 

- спільне ухвалення рішень, таких як складання бюджету за участю 

громадськості;  

- стратегічне партнерство, за умовами якого громадські організації та 

державні органи створюють партнерство для реалізації політики. 

Отже, партнерство передбачає делегування повноважень та 

відповідальності від органів державної влади та місцевого самоврядування до 

громадських лідерів та лідерок як на національному, так і на регіональному 

та локальному рівнях. Останні мають відповідати за якість та ефективність 

наданих послуг та звітувати перед органами влади щодо фінансових витрат. 

Зазначена модель взаємодії закріплює за громадянським суспільством 

першочергове значення, а владне регулювання та втручання набувають 

форми резервних повноважень. Управлінський процес у такій моделі 

вибудовується відповідно до принципу субсидіарності, а важливою умовою 

успішності функціонування такої моделі є відкритість та прозорість процедур 

прийняття рішень. Залучення лідерок до безпосередньої реалізації заходів та 

програм у межах здійснення державної чи регіональної політики у різних 

сферах має низку переваг порівняно з їх реалізацією силами органів 

державної влади. Інститути громадянського суспільства
53

:  

- найбільш наближені до цільових груп, на які спрямовані програма, 

послуги, допомога, тому краще знають проблеми й потреби цих цільових 

груп;  

- можуть залучити додаткові ресурси для реалізації програми (послуги), 

а отже, можуть надати послуги більшій кількості людей або підвищити якість 

послуг без додаткових витрат з боку держави;  

- не мають на меті отримання прибутку, всі надходження спрямовують 

на виконання цілей та завдань організації, тобто можуть забезпечити кращу 

ціну послуг;  

- надають послуги, які не можуть ефективно забезпечити комунальні 

установи або комерційні організації;  

- є більш гнучкими та менш бюрократичними, що дозволяє швидко та 

якісно надавати відповідні послуги. Саме за допомогою громадяського 

суспільства (ГС) держави можуть отримувати найкращі послуги на 

економічно вигідних умовах. 
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Як бачимо, партнерство між бізнесом, державою та ГС може принести 

швидкі структурні зміни. Приватний сектор, особливо малі та середні 

підприємства та галузь інформаційних технологій, так само прагнуть 

підзвітності держави, як і ГС, що може стати основою для такого 

партнерства. 

Партнерство між ГС та владою в Україні відбувається і на місцевому 

рівні
54

. До таких прикладів можемо віднести впровадження 

партиципаторного бюджету (бюджету участі) – важливого інструменту 

електронної демократії та формування активної громади, що залучає 

мешканців міста до управління міськими фінансами.  

Партиципаторний бюджет дає змогу безпосередньо жителям 

впливати на розподіл частини певного відсотка бюджетних коштів на їх 

розсуд. Механізм участі громадськості в бюджетному процесі передбачає:  

– участь у заходах, що проводяться місцевою радою, її комісіями та 

комітетами;  

– надання письмових пропозицій і запитів щодо формування місцевого 

бюджету та використання бюджетних коштів;  

– надсилання письмових запитів місцевим радам, їх виконавчим 

органам, місцевим фінансовим органам, розпорядникам бюджетних коштів;  

– здійснення громадського моніторингу використання бюджетних 

коштів;  

– участь в оцінюванні ефективності бюджетних програм; 

 – громадські бюджетні слухання та місцеві ініціативи
55

. 

Громадяни, які брали участь у формуванні бюджету участі, 

скористалися технічною підтримкою неприбуткових організацій, як-от 

SocialBoost, яка надала програмне забезпечення десяткам міст, зокрема 

Києву, Кропивницькому, Львову та Одесі. Проте суми, розподілені через 

бюджет участі, наразі зовсім незначні. У Києві така сума становить лише 

0,15 % загального бюджету, але все одно це допомагає громадянам більше 

цікавитися справами міста та висловлювати свою думку. У Львові близько 

15 % мешканців відвідали спеціальний веб-сайт партисипативного 

бюджетування, а 14 % проголосували за ті чи інші проекти
56

. 
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Громадський контроль – порівняно нова для України форма 

громадської активності, яка використовується для безпосереднього 

спостереження громадськими організаціями, ініціативними групами та 

особами за дотриманням прав і законних інтересів громадян установами та 

органами державної влади, місцевого самоврядування, а також 

недержавними інституціями, що виконують публічні функції. Механізм 

контролю громадянського суспільства за діяльністю органів влади є однією з 

форм здійснення народовладдя, інструментом захисту й забезпечення прав і 

свобод особистості. 

Громадський контроль є впливом громадян та їх організації на органи 

влади з метою забезпечення законності їхніх дій, підвищення ефективності 

управлінської діяльності, врахування при її здійсненні тих інтересів осіб і 

груп, на які управлінські рішення впливають безпосередньо. 

Незалежний і дієвий громадський контроль може здійснюватися лише в 

демократичних країнах, коли держава забезпечує базовий рівень 

громадянських і політичних прав (право на свободу та особисту 

недоторканність; свободу думки, совісті та релігії; свободу поглядів та 

самовираження; право на справедливий судовий розгляд). Усі суб’єкти 

громадського контролю виступають від імені громадськості. 

Громадський контроль спрямований на
57

:  

- запобігання порушенню прав людини;  

- усунення зловживань, порушень законодавства;  

- привернення уваги органів влади та громадськості до наявних 

проблем і стимулювання їх вирішення;  

- підвищення якості надання послуг державними та недержавними 

інституціями;  

- підвищення публічності та прозорості органів влади та місцевого 

самоврядування. 

Варто відрізняти громадський контроль від інших форм громадської 

активності. До специфічних принципів здійснення громадського контролю 

доцільно віднести: 

– попереднє інформування суб’єктом громадського контролю у 

встановленому законом порядку відповідні органи та організації про намір 

проведення, терміни та зміст будь-яких контрольних заходів; 

– сприяння діяльності суб’єктів громадського контролю з боку органів 

державної влади, інших державних організацій та органів місцевого 

самоврядування, зокрема надання інформації і необхідних пояснень за 
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запитами щодо предмета контролю, забезпечення доступу в установи і 

організації тощо; 

– обов’язковий розгляд органами державної влади, іншими 

державними організаціями та органами місцевого самоврядування переданих 

їм матеріалів за результатами громадського контролю та офіційне 

повідомлення суб’єктам громадського контролю результатів розгляду і 

ухвалених на його підставі рішень; 

– широке оприлюднення матеріалів за наслідками громадського 

контролю, а також результатів розгляду цих матеріалів органами державної 

влади, іншими державними організаціями та органами місцевого 

самоврядування у ЗМІ та мережі Internet, зокрема в офіційних джерелах 

відповідних установ і організацій. 

На практиці основними суб’єктами громадського контролю є:  

– окремі особи та неформальні об’єднання громадян; 

– громадські організації (моніторингові чи так звані сторожові; 

правозахисні, екологічні, організації споживачів тощо);  

– засоби масової інформації (телевізійні канали, друковані та 

електронні засоби, бюро журналістських розслідувань тощо). 

Основними групами об’єктів громадського контролю є: 

– органи державної влади. Прикладами публічних органів є Верховна 

Рада, Президент, Кабінет Міністрів і його структури в регіонах, обласні 

державні адміністрації тощо; 

– органи місцевого самоврядування. Це можуть бути міські, селищні, 

сільські, районні, обласні ради; 

– державні та комунальні підприємства, установи, організації, що 

надають публічні послуги. Спільною рисою усіх цих структур є те, що вони 

виконують управлінські функції від імені народу і витрачають бюджетні 

кошти, отримані від платників податків, а тому вони зобов’язані бути 

підконтрольними людям. 

Таким чином, об’єктом громадського контролю є діяльність 

(бездіяльність) органів державної влади та місцевого самоврядування, а 

також діяльність (бездіяльність) недержавних інституцій, які виконують 

соціальні завдання, так звані публічні функції
58

. 

Громадський контроль охоплює цілий набір різних форм, які можуть 

бути застосовані залежно від цілей, завдань. Форми громадського контролю – 

це зовнішнє вираження змісту громадського контролю, засобів та способів 

його реалізації інститутами громадянського суспільства чи окремими 
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особами з метою забезпечення ефективного здійснення загальнодержавних 

справ, вирішення суспільно значущих завдань, захисту й забезпечення прав і 

свобод людини, задоволення потреб та інтересів суспільства в цілому
59

. 

Основними формами громадського контролю в сучасних умовах є: 

громадська експертиза, громадський аудит, громадське розслідування, 

громадський моніторинг. 

Однією з поширених форм громадського контролю є громадська 

експертиза. Термін «експертиза» означає дослідження фахівцем (експертом) 

питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань. Поняття експертиза має 

міжгалузевий характер. Громадська експертиза – це форма громадського 

контролю, змістом якої є дослідження, аналіз, оцінювання незалежними 

громадськими експертами діяльності органів державної влади та її 

результатів з метою надання експертних висновків та рекомендацій щодо їх 

удосконалення. 

Громадська експертиза передбачає залучення незалежних експертів з 

метою оцінки державних рішень, процедур, реалізацій державної політики. 

Результати громадської експертизи передбачають встановлення відповідності 

тим пріоритетам громадянського суспільства, які виражають потреби, 

інтереси більшості населення
60

. 

Здійснення громадської експертизи передбачає такі кроки:  

- мотивація щодо проведення експертизи;  

- підготовка громадської думки;  

- офіційне рішення органу влади щодо здійснення експертизи;  

- створення групи незалежних громадських експертів;  

- проведення підготовчої роботи як з боку влади, так і з боку громадськості; 

- безпосереднє проведення громадської експертизи; 

- ухвалення відповідного рішення (висновки) експертів за результатами 

експертизи;  

- забезпечення та здійснення контролю за виконанням результатів 

експертизи. 

Громадська експертиза може бути проведена в чотири основні етапи, 

кожен з яких має власний внутрішній поділ на складові:  

1) планування проведення громадської експертизи;  

2) проведення громадської експертизи;  

3) формування експертних пропозицій та розгляд результатів 
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громадської експертизи органом влади;  

4) контроль за врахуванням результатів громадської експертизи. 

Громадська експертиза – єдиний вид громадського контролю, що 

запроваджено в Україні як технологію зворотного зв’язку влади із громадою. 

«Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (далі – 

громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління 

державою, який передбачає проведення інститутами громадянського 

суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності 

ухвалення і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо 

розв’язання суспільно значущих проблем для їх урахування органами 

виконавчої влади у своїй роботі»
61

. 

Метою громадської експертизи є підвищення ефективності державної 

політики через урахування думки громадськості щодо проблем та причин, які 

їх породжують, шляхів їх вирішення. Предметом громадської експертизи є 

окремі проекти рішень, а також рішення органів виконавчої влади або 

система заходів (рішень) щодо реалізації органами виконавчої влади 

державної політики у відповідних сферах. 

Загальна схема сприяння органом виконавчої влади проведенню 

громадської експертизи. 

Рис. 22. Сприяння органом виконавчої влади проведенню громадської 

експертизи62
 

Ще однією досить поширеною практикою громадського контролю є 

громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів (НПА). 

Метою зазначеного інструменту є викривання та попередження 
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ІГС надсилає запит на проведення експертизи 

ОВВ надає наказ про сприяння та надає запитувану інформацію 

ІГС аналізує інформацію, готує та надає експертні пропозиції 
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ОВВ реалізує заходи 
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корупціогенних ризиків ще на етапі створення (чи вдосконалення) «правил 

гри». Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII 

від 14 жовтня 2014 року
63

антикорупційна експертиза визначається як 

«діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-

правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами 

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією». По суті, антикорупційна експертиза спрямована на 

виявлення у нормативних актах так званих корупціогенних чинників, під 

якими розуміють здатність окремого нормативного припису чи їх сукупності 

самостійно чи у взаємодії з іншими нормами сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень. 

Громадські об’єднання та громадяни можуть проводити громадську 

антикорупційну експертизу самостійно через такі інструменти громадського 

контролю, як: звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, а також їх посадових і службових осіб, згідно з яким вони 

можуть надавати свої експертні пропозиції в порядку, передбаченому 

Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 

1996 року
64

; запит (в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 

телефоном, електронною поштою)) до державних розпорядників публічної 

інформації, за допомогою якого вони можуть отримувати нормативно-

правові акти та їх проекти відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» № 2939-VI від 13 січня 2011 р.
65

. 

Директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ 

М. Хавронюк виокремлює такі антикорупційні заходи: перевірка 

електронних декларацій; моніторинг способу життя декларантів; спеціальна 

перевірка кандидатів на певні посади; перевірка на доброчесність; 

антикорупційна та інша експертиза законів і законопроектів; контроль за 

проведенням закупівель та продажем державного майна; контроль за 

забезпеченням відкритості інформації; контроль за відкритістю діяльності 

органів державної влади
66

. Об’єктом моніторингу та контролю може бути 

широке коло суб’єктів: структури виконавчої влади, Парламент України та 

окремі народні депутати, органи судочинства, політичні партії та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Лідерство є відповіддю на сучасний ритм життя, постійні динамічні 

зміни в усіх сферах, зокрема, зростання конкуренції та глобалізацію, 

міжнародну економічну інтеграцію, зростання ринку у країнах, що 

розвиваються, більшу дерегуляцію та приватизацію; технологічні зміни. Такі 

зміни спричинили як більше ризиків (вища конкуренція, пришвидшені 

темпи), так і більше можливостей (більше ринків, менше бар’єрів). 

Сучасні глобальні виклики стимулюють жінок шукати власні моделі 

лідерства, які б руйнували статево-рольові стереотипи й забезпечували 

ефективність управління. Жіноче лідерство орієнтується не на ієрархічне 

підкорення, а на розвиток командної роботи, не посилення контролю, а 

розвитку довіри.  

Поступово спостерігаємо збільшення впливу жінок на рішення, які 

ухвалюються на національному та регіональних рівнях. Проте досі жінки 

недостатньо представлені у керівництві усіх гілок влади країни. Для цього 

варто проводити системну роботу з навчання жінок, що мають на меті 

спонукати їх до більш активної участі у громадсько-політичному житті. 

Питання жіночого лідерства та розвитку лідерського потенціалу на 

сьогодні є очевидним як для держави так і для громад. Успіх окремо взятої 

громади значною мірою залежить від кількості залучених жінок-лідерок до 

процесу розробки, прийняття та імплементацій рішень, а також і від якості 

їхніх лідерок. 
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